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Príhovor Mariána Tká a, 

predsedu Matice slovenskej 

Vážení priatelia, vzácni hostia, 

hne  v úvode chcem po akova  predstavite om trnavských inštitúcií za to, 

že prijali pozvanie na spoluorganizovanie mati ných slávností a že podporili myš-

lienku spoji  ich s vyjadrením sa slovenskej inteligencie k najvážnejším otázkam, 

pred ktorými stojí naša spolo nos . 

Matica za 154 rokov svojej existencie bola zakázaná i obmedzovaná, na-

priek tomu dosiahla v podstate všetko to, o o sa usilovala, a na o sme právom 

hrdí. 

V jej lone vznikli v podstate všetky kultúrne, vedecké i spolo enské organi-

zácie, ktoré sú dnes úspešnými piliermi slovenskej kultúry, vedy i vzdelanosti.  

Matica sa významne pri inila o vznik sú asnej Slovenskej republiky. 

Sú asná slovenská legislatíva (Zákon . 68/1997 z 13. februára 1997 o Ma-

tici slovenskejv znení alších zákonov) považuje Maticu za „historicky osved enú 

významnú ustanovize  slovenského národa v oblasti kultúrnej, spolo enskej a ve-

deckej innosti“, ktorá je ako verejnoprávna ustanovize  nezávislá, nestranícka, 

nekonfesionálna a jej cie om je upev ovanie slovenského vlastenectva, prehlbo-

vanie vz ahu ob anov k slovenskej štátnosti, šírenie slovenskej kultúry na celom 

území Slovenska, výchova mladých v duchu národných, humánnych a demo-

kratických tradícií a plnenie alších kultúrnych a vedeckých úloh, a to vo vz ahu 

k všetkým ob anom Slovenska, ako aj Slovákom žijúcim v zahrani í. 

Matica slovenská je jedinou celoštátnou organizáciou, ktorá môže a chce 

zjednocova  všetkých Slovákov i ostatných ob anov Slovenska. Cirkví máme 

nieko ko, politických strán desiatky, rôznych profesijných a záujmových združení 

stovky. 

Matica, to sú tradície, aj folklór, aj ochotnícke divadlo, kultúra, ale aj veda 

a osveta, vydávanie kníh, najstaršieho literárneho asopisu v Európe i jediného 

národne orientovaného týždenníka, Slovenských národných novín. 
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Matica však má by  a je lobistom za slovenské záujmy. Dovo te mi na tomto 

mieste citova  slová vzácneho muža, ktorý ve a pre národ vytrpel, muža, ktorý 

získaval svoje vzdelanie v Jachymove, Antona Semeša. V knihe Nie sme tu odv era 

píše: „Nám v prítomnosti prisluší projektova  budúcnos . A keby politické štruk-

túry aj zlyhali, ostáva nám tu Matica, ako jediná osved ená ochranky a nášho 

národa“. 

Zdá sa, že rovnako prorocké slová, ako slová udovíta Štúra z jeho závetu, 

za ktorý možno považova  jeho Slovanstvo a svet budúcnosti. 

Náš slávny rodák, kanadský uránový krá  Štefan Roman, zakladate  Sveto-

vého kongresu Slovákov, vyhlásil, že Slováci budú vtedy úspešní, ak zabudnú na 

minulos  a budú sa viac zaobera  slovenskou budúcnos ou, myslie  na cie : „Kým 

nemáme cie , nemyslím si, že niekam ako národ dospejeme“, povedal. 

Verejnos  od nás aká vážne stanoviská k životným témam, najmä ak sme 

zase raz na križovatke nášho národného žitia. V januári na oficiálnej návšteve 

v Matici v jej martinskom sídle nás priamo vyzval predseda vlády, že Slovensko 

o akáva naše kritické a jasné postoje k po inom na politickej scéne. 

Hovorme teda my. Treba kone ne skon i  so stavom, kedy k vážnym otáz-

kam sa vyjadrujú samozvanci z takzvaných nevládnych organizácií, ktorých od-

bornos  je ne itate ná a konajú na objednávku, krytú peniazmi mimo Slovenska. 

Akoby sme sa nevedeli alej pohnú  bez INEKO, MESA 10 a alších tzv. nezá-

vislých organizácií tretieho sektora, ktorých financovanie je podozrivé a tým aj je 

tu otázka komu slúžia. 

Slovensko má vzdelaných mužov a ženy na univerzitách a iných odborných 

pracoviskách, ktorí vedia, smú, ba musia zauja  stanovisko k akýmko vek vážnym 

témam, h ada  riešenia a navrhova  ich vedeniu slovenského štátu. Aj naše kres-

anské cirkvi, i už katolícka, ako aj ECAV, majú svoje bohoslovecké fakulty a iné 

odborné pracoviská, ktoré kvalifikovane vedia zauja  stanoviská k akýmko vek té-

mam, ktoré hýbu slovenskou spolo nos ou. 

Po me sa teda vyjadri  jasne a jednozna ne takmer už na prahu roka, ktorý 

sme v Matici vyhlásili za Rok slovenskej štátnosti. Lebo v roku 2018 budú ve mi 

významné dôvody na myšlienky a iny: 170 rokov od prvého vyhlásenia nezávis-
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losti udovítom Štúrom, 100 rokov od vzniku esko-Slovenska, 80 rokov od auto-

nómie v roku 1938, 50 rokov od federalizácie esko-Slovenska, 25 rokov od vzni-

ku Slovenskej republiky 1. januára 1993. 

Prichádza príležitos  výrazne sa priblíži  k pravde. Musíme dospie  a prav-

divo, teda nie jednostranne uzavrie  svoju minulos . Aby sme sa pou ili zo všet-

kých svojich prežitých dejov, zo svojich ví azstiev i pádov. Aby sme sa niektorým 

vyhli a v iných pokra ovali. Lebo chceme, aby naša mládež bola múdra, aby poz-

nala históriu vlastného národa a u ila sa z nej, ako sa vyvarova  chýb,ktoré sme 

v minulosti urobili. 

Treba sa nám zamyslie  aj nad tým, o sa deje s hodnotami, ktoré boli a na-

alej by mali by  pevnou kostrou našej spolo nosti. i chceme vari spolo nos  

v ktorej prestane plati  Bohom definované desatoro? Chceme, aby sa bohom Slo-

vákov definitívne stalo zlaté te a, plné bruchá a uspokojovanie akýchko vek chú-

ok, alebo chceme spolo nos  úcty, lásky a vzájomného porozumenia? Pripustíme, 

aby výchovu našich budúcich generácií vzali do rúk bezbrehí liberáli, ktorí medzi-

udské vz ahy zužujú len na perfektné ovládanie sexuálnych chú ok všetkého 

druhu? Áno, nech každý ovláda najmodernejšiu po íta ovú techniku, nech pozná 

cudzie jazyky, ale nech zostane lovekom, ktorý by sa nehanbil pozrie  do o í svo-

jim predkom spred sto i dvesto rokov. 

Dostal som v posledných d och ve a listov povzbudivých, akujúcich za od-

vahu i za takú Maticu, akú máme, nalievajúcich odvahu. „Je naozaj smutné, že 

mnohí z nás, ktorí sme celý život túžili po slobode a bojovali za u, musíme teraz 

s ešte vä ším nasadením obhajova  triviálne zásady zdravého rozumu,“ uvažuje 

jeden z autorov.  

Musíme by  preto stato ní a odvážne formulova  naše postoje aj vo i naj-

mocnejším. Sme povinní s oh adom na našich potomkov vyvoláva  diskusie, 

a o základných otázkach našej budúcnosti sa vyjadri  v referende. Nepla me ne-

úmerne vysokú cenu za prís ub blahobytu! 

Posledné kauzy v športe, bránenie našim najlepším športovcom reprezen-

tova  a dvíha  naše symboly nad hlavu, sved ia, že islamizujúca sa Európa sa nás 

bojí, že naše symboly vyvolávajú u globálnych prediktorov strach. Oni vedia, o 
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nám odkázal Štúr: ke  sa Európa definitívne odvráti od svojich kore ov, my Slo-

vania na ele s Ruskom sme povinní ju zachráni . 

Otázok je viac. 

Budeme schopní preži  aj ažšie asy? Budeme správne reagova  na výzvy, 

ktoré nás akajú? 

o s imigráciou, ktorá je nám kultúrne  cudzia? 

o s vys ahovalectvom našich mladých udí, nestratíme tú najkvalitnejšiu 

as  našej populácie, nerozplynie sa niekde vo svete? 

Aké zázemie pre prežitie zabezpe uje slovenský vidiek? Nestratil už svoju 

životodarnú silu? 

Ak chceme ako národ preži  a prežíva  aj na alej, nesmieme predovšetkým 

vymrie . Rodí sa nám však oraz menej deti. Akoby sme zabúdali, že v kone nom 

dôsledku vždy rozhodne demografia. 

Prežijeme, ak sa najtalentovanejší z nás nerozutekajú do sveta za prácou, ak 

budeme obrába  naše polia, pi  našu vodu a naše drevo spracúva  doma. 

Prežijeme, ak si udržíme vlastné tradície a potla íme nedokonalosti, ktorých 

je medzi nami ve a, možno oraz viac. Ak nám bude popri rozume vládnu  srdce, 

ak sa pou íme zo svojej neskreslenej minulosti, budeme opakova  dobré skutky 

našich predkov a vyhneme sa ich poklaeskom. 

Preži  musíme, lebo predpovedajú nám vážnos  a dôležitos . Známe sú slová 

Jána Pavla II. o našej ve kej úlohe pri budovaní Európy tretieho tisícro ia. 

Aj proroctvo amerického evanjelizárota Davida Wilkersona: „Táto krajina, 

a hovorím to prorocky, je k ú ovým národom. Je to malá krajina, v mojom meste 

New York je viac udí ako v celej vašej krajine. Ale pri poh ade na to, o Boh 

chce urobi  v Európe, tento národ je k ú ovým národom“. 

Sme k ú ovým národom vo svete, ktorý sa pýši hrdinskými inmi po prelome 

letopo tu, sprevádzaného narodením Krista a za iatkami kres anstva, ale sily mu 

odchádzajú. Akoby sa dejiny Európy naplnili, hlási sa k akýmsi „európskym hod-
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notám“, ktoré sú však cudzie a pokrivené, sú o roztopašnosti, užívaní si a ne-

myslení na budúcnos . Pokrivené cnosti vedú k necnostiam. 

Prežijeme však, ak prídeme o vlastný štát, na ktorý sme tak dlho akali, 

o jeho suverenitu? Neviem pre o sa do nášho príbehu nanovo vracia Mníchov 

a Salzburg. Ten Mníchov, kde rozhodli o nás bez nás, ten Salzburg, kde už raz, 

v lete 1940 vtedajší svetovládca nadiktoval Slovákom, o a kto a ako, ím zásadne 

zmenil náš príbeh. 

Áno, ide o suverenitu Slovenska. My, ktorí vieme, ako ažko sme pred štvr -

storo ím samostatnos  vybojovali, smieme hovori  nahlas mocným tohto sveta: 

nie, ahkovážne pod a schémy „peniaze za suverenitu“, sa s našou samostat-

nos ou nesmie obchodova ! 

Mali by sme požiada  vládu, aby sa za ala otvorená verejná diskusia o bu-

dúcnosti EÚ a našej budúcnosti v nej. Máme málo oficiálnych informácií, o sa 

pripravuje – „presko íme desa ro ie“, ale za akú cenu? 

By  i neby  v jadre Európskej únie je jedna zo zásadných otázok, ktorá na-

dlho zmení náš život. Nemáme presné odpovede na otázky: sme už „v jadre“ EÚ 

od prijatia eura? Pre o sa k nám správa oficiálna Európa inak, ako k našim 

susedom? 

Máme by  zrejme pripravení na masívne integra né kroky v podstate vo 

všetkých oblastiach života. By  v jadre nám údajne pomôže zvládnu  štvrtú prie-

myselnú revolúciu, ktorá pozbaví práce alšie státisíce udí. By  v jadre by malo 

pomôc  udrža  prácu pre polovicu z tristotisíc Slovákov, ktorí pracujú v EÚ. Budú 

na to fondy, bude Európsky inšpektorát práce na vä šiu ochranu pracovníkov 

v cudzine. Lákadlom má by  európska minimálna mzda. Dokedy však vyrovnáme 

rozdiely aj v rámci eurozóny, kde priemerný Španiel zarobí približne dvakrát 

a Nemec až trikrát viac ako Slovák? A otvorenou je aj otázka, kto to zaplatí. 

Aby sa už neopakovalo „Grécko“, bude európsky minister financií, budú sa 

zbližova  da ové systémy, euroval sa zmení na Európsky menový fond. Ale pozor: 

všetky dlhy všetkých sa spo ítajú a „spravodlivo“ rozdelia medzi všetky štáty jad-

ra. Teda my, o sme ešte pred pár rokmi neboli zad žení, budeme ma  na krku 
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dlhy štátov, ktoré si žili roky nad svoje pomery, zatia  o my sme žili vždy ve mi 

skromne? 

S ubujú, že eurofondy budú na Slovensko tiec  na alej, aj ke  systém aka-

jú dve ve ké skúšky. Bude chýba  britských 10 miliárd eur ro ne a navyše bohaté 

štáty zvažujú prispieva  menej. Ke že však európske dotácie majú aj negatívnu 

stránku – asto sa na nich naba ujú podvodníci a zlodeji, má to vyrieši  európsky 

prokurátor. 

V ponuke je údajne aj viac mladých Slovákov v programe Erazmus, teda 

možnos  študova  v zahrani í možno aj všetkým osemnás ro ným. Ko ko z nich sa 

potom vráti domov? 

Má vzniknú  európska armáda, pri om NATO ostane, budeme teda plati  

tam aj tam? Ochráni nás euroarmáda pred imigrantami lepšie ako NATO, alebo 

to bude protiruská armáda? Naozaj je Rusko náš nepriate  íslo jeden? 

udne znie aj prís ub, že jadro nás obráni od vplyvu nových mocností – 

myslí sa na ínu, Indiu a Turecko(?). Je tu strach z toho, že Európa sa bude 

k zvyšku sveta popula ne a ekonomicky zmenšova  – pre o však nikoho nenapad-

ne zmeni  demografiu inou popula nou politikou? Je múdre v ase, ke  tretina 

národného dôchodku EÚ závisí od obchodu so zvyškom sveta, hlása  izolacio-

nizmus? 

Problematické sú najmä otázky riešenia imigrácie, na ktoré už nebude ma  

Slovensko nijaký vplyv. Vznikne Agentúra EÚ, ktorá bude rieši  všetky žiadosti 

o azyl. Takže už by sme nemohli poveda  „nie imigrantom“. Schengen je jednou 

z výhod európskej integrácie, pre o je však deravý? A chceme ho zachova  aj za 

cenu rozplynutia sa našich civiliza ných tradícií v mori multi-kulti? 

A o s agendou LGBTI? Zrejme sa od nás budú požadova  kroky, ktoré už 

urobili Nemci aj Malta, ke  rozšírili manželstvo aj pre páry rovnakého pohlavia. 

Zdá sa, že vlak k tuhej federalizácii EÚ sa práve pohýna. Zvažujme teda za 

a proti, aby sa negatíva, ktoré s EÚ prišli – neobrábaná pôda, európsky potravi-

nový odpad na našich pultoch, vys ahovalectvo ako v najhorších asoch Uhorska 

– sa ešte nerozšírili. Máme sa vzda  suverenity a naša vláda bude iba na „okra-
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su“, ak o všetkom bude rozhodova  Merkelová a Macron len preto, že nám za to 

s ubujú peniaze? 

Akoby ktosi chcel, aby sme nediskutovali, nahlúplo ml ali, Slovensko by sa 

vraj nemalo vy erpáva  vnútropolitickou debatou! Nie, naopak, nastal as otvo-

renej diskusie o všetkých plusoch a mínusoch nášho zotrvania v jadre EÚ. A na jej 

konci by malo by  celoštátne referendum, aby sa každý mohol vyjadri  jedno-

zna ne: áno alebo nie! 

Chcem navrhnú , aby sme z dnešnej konferencie vydali komuniké, v ktorom 

napíšeme:  

„Vyzývame vládu a predstavite ov politických strán, aby sa za alo s otvore-

nou diskusiou o podmienkach nášho lenstva v EÚ, aby sme mohli slobodne 

posúdi  plusy a mínusy nášho za lenenia v novo rtajúcej sa federalizovanej Euró-

pe. Ponúkame na túto diskusiu mati nú pôdu.“ 

7. septembra 2017 

 

 Ing. Marián Tká , PhD. 

 predseda Matice slovenskej 
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Príhovor Tibora Mikuša, 

predsedu Trnavského samosprávneho kraja 

Vážené pracovné predsedníctvo, vážený pán ve vyslanec Srbskej republiky, 

vážený pán radca ambasády Ruskej federácie, vážení hostia, dámy a páni.  

Je pre m a c ou a aj pre celý Trnavský samosprávny kraj, že sa môžeme 

podie a  na organizovaní Národných mati ných dní, ktoré po celé štyri dni osla-

vujú „slovenskos “ v Trnave. 

Chcel by som po akova  všetkým partnerom, ktorí s nami dlhodobo spolu-

pracujú pri aktivitách pripomínajúcich ve ké momenty a postavy v živote sloven-

ského národa. Ešte raz chcem poveda  „ akujem pekne“ celej Matici slovenskej, 

mestu Trnava, Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, Trnavskej arcidiecéze, 

Trnavskej univerzite a Univerzite sv. Cyrila a Metoda. Je to už tradícia, že spolu-

pracujeme, a preto ani dnešný de  sa nevymyká z rámca našej spolupráce v po-

sledných rokoch. 

Na konferencii Slovensko v súradniciach asu sa pokúsime odpoveda  na 

otázky – v aka omu náš národ prežil a o by náš národ mal zachova , ke  už 

prežil útlak a biedu, aby prežil aj blahobyt. To je asi ešte ažšie. Zosta  národom 

so svojimi hodnotami aj v dobách, ke  materiálne máme takmer všetko. Zosta  

národom však neznamená by  národom bohatým materiálne, ale sta  sa národom 

bohatým duchovne. Zachova  všetko, o nám odkázali a zanechali naši predkovia. 

Je našou svätou povinnos ou rozvíja  a odovzdáva  to alším generáciám. 

Pozorne som po úval predsedu Matice slovenskej pána Mariána Tká a 

a doplním aj svoj názor k výzve, ktorá by mala zaznie  pre celú spolo nos . Som 

presved ený, že vláda Slovenskej republiky si zaslúži uznanie a podporu za to, že  

sa snaží chráni  národno-štátne záujmy ob anov Slovenskej republiky. Nielen Slo-

vákov, ale aj Ma arov, Rusov, Srbov, Chorvátov, Rusínov a všetkých ostatných, 

ktorí sú tu doma. Prehra na súde, to nie je žiadna prehra. Nie ví azstvo je odme-

nou pre bojovníka, ale boj samotný je pre neho odmenou. Ve kou odmenou je, že  

bojovník bojuje. A bojuje estne. Vláda bojovala poctivo, a preto jej treba vyjadri  

podporu a v aku nielen za ví azstvo, ale aj za estný boj. 
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Záverom chcem poveda , že náš národ prežíval a prežil ažké asy útlaku 

a biedy. Napriek tomu sme zostali národom hrdým na svoje kres anské korene. 

Národom, ktorý je pyšný na svoj jazyk, kultúru aj zvyky. A takýmto národom chce-

me všetci by , aby sme ním zostali aj v blahobytnej a prosperujúcej Európe. 

Dovolím si ešte na záver odovzda  pozdrav od pána prezidenta Ivana Gaš-

parovi a, ktorý želá úspech tejto konferencii, pozdravuje všetkých ú astníkov a te-

ší sa na stretnutia v budúcnosti. 

akujem za pozornos . 

 

 Tibor Mikuš 

 predseda Trnavského samosprávneho kraja 
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Príhovor J. E. Mons. Jána Oroscha,  

trnavského arcibiskupa 

Vážení predstavitelia Matice Slovenskej, Trnavského samosprávneho kraja, 

mesta Trnava, reprezentanti náboženského, kultúrneho, spolo enského a politic-

kého života, milé dámy, vážení páni, drahí priatelia, bratia a sestry v Kristovi! 

Prepá te mi, že sa k Vám nemôžem prihovori  osobne, ke že práve v týchto 

chví ach sa v trnavskej Katedrále sv. Jána Krstite a, lú ime s J.E. Mons. Štefa-

nom Vrablecom, biskupom, spoluzakladate om a riadite om Slovenského ústavu 

sv. Cyrila a Metoda v Ríme a bývalým predsedom SSV, ktorého si nebeský Otec 

povolal do svojho domu. 

Naša dnešná spomienka na výnimo ného slovenského k aza a národného 

dejate a Andreja Radlinského a na evanjelickeho k aza, významného slovenského 

spisovate a Jozefa Miloslava Hurbana, je vyjadrením úcty, obdivu a najmä v aky 

Všemohúcemu za dar, ktorý nám a celému Slovenskému národu v týchto význam-

ných osobnostiach daroval.  

Ako sú asný predseda SSV sa asto zamýš am nad skuto nos ou, že zvláš  

po rokoch tvrdej komunistickej totality aj dnes SSV úspešne nap a odkaz Andreja 

Radlinského a má takmer stotisíc lenov. Pri pohrebných obradoch nad hrobom 

Radlinského na cintoríne v Kútoch jeho priate  František Sasinek vyslovil pamät-

né slová:„Zaiste my, tu prítomní pred Bohom a svetom, vyda  musíme to svedect-

vo, že žiaden z nás nemá tých zásluh o Cirkev a školu, o vlas  a národ, ktoré má 

zosnulý dôstojný pán Dr. Andrej Radlinský. A teda dolu klobúk pred ním. Taký 

muž nerodí sa tak ahko ani v každom národe, ani v každom storo í. Kto miluje 

Cirkev, vlas  a národ, zachovaj v úcte jeho pamiatku!“ 
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 My, kres ania, dnes s úctou a v akou zah ame do svojich modlitieb tohto 

ve kého muža, katolíckeho k aza, jazykovedca, pedagóga, fyzika, redaktora a spi-

sovate a, zakladate a SSV, ale aj Jozefa Miloslava Hurbana, významného sloven-

ského spisovate a, evanjelického k aza a prvého predsedu SNR, z príležitosti dve-

stého výro ia ich narodenia. 

Chcem vyjadri  svoju rados  a Pánu Bohu v aku, že títo ve kí synovia Slo-

venského národa, mali a majú svojich nasledovate ov okrem iných aj v takých 

významných osobnostiach, akou je už spomenutý práve zosnulý Mons. Štefan 

Vrablec, s ktorým sa dnes lú ime a jeho telesné pozostatky vkladáme do rodnej ze-

me na cintoríne v Závode ne aleko Kútov, teda miesta posledného odpo inku 

Andreja Radlinského. Odpo inutie ve né daj im, Pane, nech odpo ívajú v pokoji!  

Všetkých Vás, ú astníkov spomienkovej slávnosti srde ne a bratsky pozdravujem.  

 

 Mons. Ján Orosch 

                                                                            trnavský arcibiskup  

 a predseda SSV 
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Príhovor Mareka Šmida  

rektora Trnavskej univerzity v Trnave 

Dámy a páni, 

univerzita je inštitúciou, ktorá prináša vdelanie, vedecké poznatky a zve a-

uje špecifickú kultúru udí, teda to, na o by sme ako národ mali by  predovšet-

kým hrdí, o je našim unikátnym pokladom. To, že Trnavská univerzita je inštitú-

ciou, ktorá ve mi pozorne rozlišuje a presadzuje hodnoty a nepripúš a principiál-

ny relativizmus, je jej známou charakteristikou. Samozrejme, zdravé formovanie 

mladých udí na základe dobrého poznania života je vždy pre univerzitu prvou 

hodnotou. Pred dvadsiatimi piatimi rokmi sme s týmto presved ením otvorili náš 

prvý akademický rok.  

Kultúra má však aj alšie podoby v súradniciach asu. Tie niekedy zovšed-

nievajú, chodíme okolo nich a o i máme akoby zatvorené. Robí mi rados  niekedy 

si ich viac otvori , možno aj oby ajne, fyzicky, a vy íta  z takého poh adu na o 

môžeme by  hrdí. Dovo te mi v tejto súvislosti dve krátke virtuálne prechádzky, 

ako trnavské zalistovanie v súradniciach asu. 

Môžeme zájs  napríklad aj len tu ne aleko, na Hollého ulicu, kde sa na-

chádza majestátna trojpodlažná budova tzv. Š achtického konviktu postaveného 

v polovici 18. storo ia. Tento architektonický skvost slúžil pre študentov Trnavskej 

univerzity zo š achtických rodín. Na elnej strane tejto krásnej stavby si môžeme 

všimnú  neprehliadnute ný reprezenta ný portál s balkónom a s postavami For-

tuny a Gracie, i zaujímavé a honosné barokové košové mreže na oknách; nad ok-

nami sa nachádzajú napríklad mušle, ale aj kvety, o je zase znakom rokoka. Ar-

chitektúra tejto stavby bola pozna ená štýlom známym v súradniciach asu pano-

vania Márie Terézie. Podobný štýl stavby preto nájdeme aj tam, kde žila samotná 

panovní ka; napríklad na známom a obdivovanom viedenskom zámku v Schön-

brunne. 

Len na okraj chcem poznamena , najmä pre tu prítomných našich hasi ov 

že Mária Terézia vo všeobecnosti pozitívne ovplyv ovala kultúru bývania v celom 

našom meste. Bránila stavaniu drevených domov a podporovala ich nahrádzanie 
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murovanými stavbami, pri om na stavbu konštrukcíí domov, krovov a striech pri-

kazovala používa  materiály o najmenej hor avé. 

Mária Terézia vydala 7. novembra 1769 nariadenie o zriadení lekárskej fa-

kulty na Trnavskej univerzite, pretože zistila, že pri reforme v zdravotníctve musí 

po íta  so vzdelávaním samotných lekárov. V novej budove študovali rôzni lekári, 

akými boli napríklad chirurgovia ale aj iní špecialisti. Svoje miesto tu mali aj pô-

rodné babice. Škola tak získala istý systém. A tento systém umožnil, aby obyvate-

lia mesta získali vyšší štandard starostlivosti. Vtedajšia fakulta v Trnave sa mohla 

pochváli  piatimi katedrami a to fyziológie a farmakológie, patológie a interného 

lekárstva, anatómie, chirurgie a pôrodníctva, botaniky a tiež chémie. Peknú kla-

sicistickú dvojposchodovú budovu, v ktorej sa nachádzalo aj chemické laborató-

rium, postavili pod a projektu S. A. Hillebrandta v rokoch 1770–1772. Dnes 

v priestoroch spomínaného objektu sídli Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 

Trnavskej univerzity. Túto budovu si môžeme dnes vychutna  tiež ne aleko, na 

Univerzitnom námestí. 

Otvori  teda o i a pozrie  sa zvedavým poh adom a s porozumením súvis-

lostí okolo seba, samozrejme, nielen tých architektonických, nám môže prinies  

rados  a uspokojenie, že v súradniciach asu je Trnava ako významné slovenské 

mesto pokra ovate kou centra vzdelania, vedy a kultúry, porovnate nej v Európe, 

ale špecificky našej a nám blízkej. 

Sme v Trnave a preto hovorím o nej. Slovensko má ve a miest, obcí a krás, 

a najmä udí, ktorí sú jeho bohatstvom. Z takéhoto vedomia sa, myslím, rodí naša 

zdravá hrdos  na našu rodinu, rod a národ. Táto hrdos  môže by  základom vôle 

na „ istý boj“ za to, o je pre nás a Slovensko dobré v kontexte Európy a sveta. 

 

  prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

 rektor Trnavskej univerzity v Trnave 
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Príhovor Jozefa Matúša, 

rektora Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave 

Milé dámy, vážení páni, ctení hostia, 

dovo te mi privíta  Vás slovami udovíta Štúra: 

 "Symbol spojenia nášho je re  národa, heslo našej vôle života." 

Je mi ve kou c ou a potešením, že Vás ako rektor Univerzity sv. Cyrila 

a Metoda v Trnave možem srde ne pozdravi . Teší ma, že Národné mati né sláv-

nosti sa konajú v ase, kedy univerzita oslavuje 20. výro ie svojho vzniku. 

Nedá mi ako rektorovi Univerzity sv. Cyrila a Metoda – a ako spoluorgani-

zátorovi konferencie nespomenú  aj fakt, že naša univerzita vstúpila do 20 roka 

pôsobenia v slovenskom akademickom priestore. Úlohou vysokej školy univerzit-

ného typu je nepochybne aj tvorivé rozvíjanie kultúrneho a duchovného dedi stva 

slovenského národa, výchova mladých generácií k úcte vo vz ahu k vlastnej minu-

losti a najlepším tradíciám udského myslenia, ako aj príprava a prezentácia vízií 

budúceho smerovania spolo nosti, o však neznamená, že môže ostáva  bokom od 

praktických potrieb spolo enstva, v ktorom pôsobí a na všestrannom rozvoji kto-

rého má záujem a ur ite aj povinnos  sa o v najširšej možnej miere podie a . 

Predchádzajúce roky boli pre našu univerzitu ve mi úspešné. Úspešne prešla kri-

tériami v procese komplexnej akreditácie a obhájila svoje postavenie ako univer-

zita. Druhým významným úspechom je okrem všetkých troch stup ov vysoko-

školského vzdelávania aj získanie práv habilita ného a inaugura ného konania na 

všetkých fakultách, o nás nap a hrdos ou. 

O našom úprimnom vz ahu k histórii a tradíciám sved í i skuto nos , že na-

ša univerzita z vlastných finan ných prostriedkov pri príležitosti 15. výro ia svoj-

ho vzniku slávnostne odhalila v blízkosti budovy univerzity repliku monumentál-

neho súsošia sv. Cyrila a Metoda, ktorej originál vytvoril v roku 1987 pre Slo-

venský inštitút sv. Cyrila a Metoda v Ríme významný slovenský sochár a medailér, 

trnavský rodák a estný doktor UCM majster William Schiffer, ktorý vytvoril pre 

UCM aj logo, plakety a akademické insígnie s podobiz ov oboch svätcov.  
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Cyrilo-metodská misia mala nepochybne ve ký význam pre slovenský národ 

a formovala kultúru a vzdelanos  na území Slovenska. Iba málo historickým osob-

nostiam prejavujú na Slovensku i v celom slovanskom svete takú úctu ako práve 

Cyril a Metod – solúnski bratia. Ich mená sú spojené s po iatkami kultúrneho 

a náboženského života slovanských národov, najpo etnejšieho európskeho kme a. 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave šíri a uznáva hodnoty, ktoré šírili 

sv. Cyril a Metod a apeluje na svojich študentov a absolventov, aby odkrývali 

a presadzovali pravé hodnoty v každodennom živote, hodnoty založené na vedo-

mostiach cyrilo-metodskej humanistickej tradícii a morálke. Rady slovenskej inte-

ligencie obohatila univerzita o 24 000 absolventov. Ve  aj sami cítime, a asto 

o tom hovoríme aj nahlas, že treba zlepši  morálnu klímu v spolo nosti.  

O význame pôsobenia Cyrila a Metoda na našom území sved í skuto nos , 

že ich hodnoty pretrvali vyše tisíc sto rokov a ako životodarná tradícia sa tiahne 

celými národnými dejinami Slovenska. Dôkazom  je napokon i skuto nos , že do-

dnes pôsobia a vznikajú na Slovensku vzdelávacie inštitúcie a iné vzdelávacie in-

štitúty, ktoré nesú posolstvo cyrilo-metodskej misie vo svojom názve, ale i poslaní. 

 Na Slovensku i v zahrani í pôsobia štyri univerzity s týmto názvom. Na Slo-

vensku sú to Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Univerzita Konštantína 

Filozofa v Nitre. V zahrani í pôsobia Univerzita sv. Cyrila a Metoda vo Veliko 

Turnove a v Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Skopje. Národná i medzinárodná 

spolupráca vysokých škôl je dôležitou a nutnou podmienkou alšieho rozvoja 

každej univerzity. Vzájomná komunikácia a spolupráca medzi univerzitami vo ve-

deckej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti má významnú úlohu pri vytváraní vyššej 

kvality vo vzdelaní, vedeckom výskume, ale i kultúrnom a sociálnom rozvoji celej 

spolo nosti. 

Cyrilo-metodská misia mala nepochybne ve ký význam pre slovenský národ 

a formovala kultúru a vzdelanos  na území Slovenska. V priebehu storo í sa roz-

širovala najprv zásluhou stredovekých igricov, neskôr prostredníctvom k azov 

a vzdelancov. Zásluhou nových poznatkov z oblasti histórie, archeológie, jazyko-

vedy i literatúry sa problematika cyrilo-metodskej misie dostala do všetkých ob-

lastí politického, kultúrneho i duchovného života Slovákov. 
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UCM chce aj na alej rozvíja  svoju výchovnovzdelávaciu a vedeckovýskum-

nú innos  v duchu tradícií sv. Cyrila a Metoda a uchova  ich odkaz, na ktorý 

možno nahliada  z dvoch aspektov. Prvým je, že ich odkaz platí pre celú Európu 

nadväzuje na  integrácia v rámci Európy a v tomto smere aj rozvoj vysokoškols-

kého vzdelávania na Slovensku a tým aj vytvorenie podmienok pre erpanie 

prostriedkov na rozvoj vzdelanosti zo štrukturálnych fondov Európskej únie. 

V rámci UCM môžeme hovori  o druhom aspekte a to najmä v súvislosti s tým, že 

nap anie ich odkazu je s ažené hlavne dôsledkom nap ania kritérií hodnotenia 

a kategorizácie vysokých škôl, ktoré jednozna ne preferujú technické a prírodo-

vedné študijné odbory na úkor humanitných a tým tiež nenap ajú odkaz pokia  

ide o zvyšovanie kvality vzdelávacieho procesu. Odkaz Cyrilo-metodskej misie 

bol, je a bude trvale platný. Na týchto dvoch  významných predstavite ov európ-

skej a slovenskej histórie by sme nemali spomína  len pri okrúhlych výro iach, 

pretože ich odkaz pre rozvoj nielen vzdelanosti, ale aj kultúry je vysoko humánny, 

 nad asový a celospolo enský, prejavova  by sa mal nielen v konaní vzdelávacích 

a kultúrnych inštitúcií, ale v rozvoji celej spolo nosti. Nap a nás hrdos ou, že na-

p ame odkaz sv. Cyrila a Metoda. Nezabúdame však ani na našich národných 

budite ov, i je to Štúr, Hurban, ale i Hollý, Bernolák, Fándly, Radlinský, ktorí sú 

spätí aj s Tnavou, boli spoluzakladate mi trnavského Spolku sv. Vojtecha a   slo-

venského u eného tovarišstva, ktorých odkaz v štúdiu slovanskej histórie a tradícií 

a ich zanietenie pre jazykovedu sa na alej zachováva v pamäti slovenského náro-

da aj štúdiom na našej univerzite najmä v humanitných vedných disciplínach ako 

sú napr. etnológia, história, slovenský jazyk a literatúra, politológia a pod.  

V tejto súvislosti je potrebné pripomenú  potrebu spolupráce trnavských 

univerzít s Maticou slovenskou. Matica slovenská sa stala základom všetkého 

vzdelania, ktoré dnes rozvíjame, stala sa z nej vedecká inštitúcia v ktorej sú aj 

prvopo iatky vedeckých ústavov dnešnej Slovenskej akdémie vied. Zrodili sa v nej 

základy knihovedy, archivníctva, etnografie, zbieranie udovej slovensnosti, zvy-

kov i tradícii a ve kej životnej múdrosti slovenského národa. V Matici je funda-

ment prvého vedeckého skúmania vlastnej histórie, rozvoj písomníctva, literatúry, 

právneho vedomia, rozvíjania technických zru ností, potreba vychováva  nielen  
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humanistov, ale aj inžinierov. Matica je zrastená so žitím Slovákov a príkladom je 

jej schopnos  bráni  ich mravné ideály a hodnoty a rozvíja  vzdelanos . 

 

Vážené dámy a vážení páni,  

dovo te mi, aby som využil túto príležitos  a vyslovil po akovanie všetkým 

tým, ktorí sa zaslúžili o vznik a priebeh dnešného vydareného podujatia a rozlú-

im sa myšlienkami Milana Rastislava Štefánika: 

Sila ducha je neobmedzená a nemá hraníc. Verím vo vývoj vedy,  

a preto vo vývoj všetkého, o je š achetné a love enstvu prospešné. 

 

    Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof. 

 rektor Univerzity sv.Cyrila a Metoda v Trnave 
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Pozdravný list Miloša Klátika 

generálneho biskupa ECAV na Slovensku 

Bratislava, 4. 9. 2017 

 

Vážený pán predseda Trnavského samosprávneho kraja, 

vážený pán predseda Matice slovenskej, 

vážený pán primátor, 

Vaše Excelencie pán arcibiskup a páni rektori,  

milí ú astníci konferencie, bratia a sestry,  

dovo te, aby som Vás touto cestou pozdravil na úvod konferencie Slovensko 

v súradniciach asu, nako ko v ase jej konania budem na pracovnej návšteve 

v Evanjelickej luteránskej cirkvi v Tanzánii. 

V prvom rade chcem oceni  aktivitu Trnavského samosprávneho kraja, ktorý 

pripravil alšie z dlhého radu zaujímavých a cenných podujatí, tentoraz v spolu-

práci s Maticou slovenskou, ke že táto konferencia sa koná v rámci trojd ových 

Národných mati ných slávností Trnava 2017. 

Vedecká konferencia Slovensko v súradniciach asu si postavila do centra 

pozornosti naše Slovensko a všíma si ho z viacerých aspektov – ako je zrejmé už 

z názvov prednášok, ktoré odznejú na tomto podujatí. Je to jednak minulos , ke  

si pripomeniete dvojstoro nicu narodenia Andreja Radlinského i vývoj výchov-

no-vzdelávacích systémov na Slovensku, jednak naša sú asnos , ktorej sa budú 

venova  prednášky o rozvoji slovenskej kultúry i o slovenskom vidieku ako záze-
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mí, ktoré zabezpe uje trvalé hodnoty. Táto idea je ve mi dôležitá: len ten, kto si ctí 

trvalé hodnoty, má šancu obstá  v plynutí asu, lebo je ako ten biblický stavite , 

ktorý stavia na pevných základoch, nie na piesku. To si musíme uvedomova  vždy 

a všade a budova  na tom, o je vlastné nám Slovákom, nám kres anom. A alším 

pilierom, tiež zárukou našej budúcnosti, je naša mládež – tej sa bude venova  

prednáška pani doc. Kozmovej z Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, ktorá bude 

pojednáva  o výchovno-vzdelávacom procese z h adiska hodnotového a kultúrne-

ho formovania mladej generácie. Lebo: „Dobrá je múdros  spolu s dedi stvom 

a je ziskom pre tých, o vidia slnko. Lebo v tôni múdrosti je tak ako v tôni pe azí; 

ale výhodou poznania je, že život dáva múdros  tým, o ju majú.“ (Kazate  4, 11 

 12) 

Napokon by som chcel vyjadri  rados , že v rámci Národných mati ných 

slávností Trnava 2017 si pripomeniete aj 200. výro ie narodenia evanjelického 

farára a superintendenta Jozefa Miloslava Hurbana, a to výstavou Sláva národa 

hodná je obetí v Dome kultúry v Trnave. Teším sa, že do programu podujatia sú 

zaradené aj evanjelické služby Božie v trnavskom evanjelickom chráme, po kto-

rých bude slávnostne položený veniec k Pamätníku Milana Rastislava Štefánika 

a zasadená Lipa gen. M. R. Štefánika, syna evanjelického farára z Košarísk, na 

ktorého sme právom hrdí a ctíme si jeho pamiatku. 

Na záver Vám chcem zažela  hojnos  Božieho požehnania a úspešný priebeh 

tejto konferencie, ako aj celých Národných mati ných slávností. 

S úctou 

           

 doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., v. r. 

 generálny biskup 

 Evanjelickej cirkvi augsburského  

 vyznania na Slovensku 
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Príhovor Pavla Tomašovi a, 

poradcu primátora pre kultúru 

V súradniciach asu 

Som rád, že mesto Trnava je dnes, tak ako v minulosti, miestom, kde sa sna-

žíme porozumie  kore om i podstate vlastnej identity.  

Na miestach, kde sa premýš a o budúcnosti, na základe porozumenia minu-

losti a prítomnosti, tam as neubieha do stratenia, ale vytvára reálny predpoklad 

pre žité spolo enstvo udí, jeho pokra ovanie i nap anie zmyslu jeho lenov.  

V súradniciach asu sa potvrdzuje to, o je najdôležitejšie. To, o v ase ob-

stálo. Z h adiska udstva je to kultúra a tradícia, ktoré sú schopné udržiava  

a chráni  najdôležitejšie podmienky pre život. Patrí sem nielen k rastu smerujúca 

demografia, iže také spolo enstvo, ktoré chráni a odovzdáva život alšej generá-

cii, ale ve mi podstatná v om je i re . Z dôvodu myslenia, dorozumenia a ucho-

vávania skúseností.  

Trnava bola od nepamäti miestom udržujúcim a rozvíjajúcim takéto prost-

redie. Tu sa rodil nielen spisovný jazyk v aka Bernolákovi, ale z vytvoreného 

podhubia misie svätých Cyrila a Metoda sa mesto stalo centrom vzdelania, kul-

túrneho a duchovného života.  

V množstve informácií a poloprávd dnešnej doby sa nám viacero pôvodných 

princípov života nielen vytráca, ale spochyb ujú sa aj mnohé doteraz platné hod-

noty spolužitia. 

Ke  Descartovo „myslím, teda som“ zredukovalo svet do hraníc udského 

poznania, vznikajúce nereflektované prázdno v loveku, v jeho srdci a duši, oraz 

viac znepokojovalo pobyt loveka na svete. Vrhol sa na budúcnos  na zjednotenie 

sveta okolo svoje intelektuálnej osi. Re , prezentácie a posúvanie hraníc sa mali 

sta  dôkazom jeho existencie. No i oraz vä šieho prázdna v om. A prázdno v re-

i dokazuje omyl myslenia, o stratilo úctu k predchádzajúcemu i neuchopite -

nému. Života i smrti. Národa, tradície a kultúry. Každý, kto nimi opovrhuje, kto si 
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myslí, že vystaví existenciu okolo vlastnej osi a na vlastnej šikovnosti vybuduje ús-

pech, stráca pôdu pod nohami.  

Nepomôže návrat k vyprázdnenej  forme ani nádej opierajúca sa o multikul-

túrne prostredie. V om mizne každý, kto neporozumel svojmu miestu v ase. 

V ase dejín, myslenia, tradície a kultúry.  

Ten, kto nevie odkia  prichádza, kto nemá v úcte tých, ktorí ho predchádzali, 

nemôže tvori  budúce. Stojí totiž v prázdne. Mimo as, pretože sa nestal sú as ou 

jeho kontinuálneho toku i mimo pôdy, ktorú rozpredal.  

Iba úcta k vlastnej tradícii, národu a kultúre dáva zmysel i silu pristupova  

k iným s dôverou i s možnos ou spolupráce.  

Ak Slovensko je ešte sú as ou dejín, ak dnes ešte rozprávame a snažíme sa 

rozumie  si, máme ešte nádej.  

Pramení zo spolo nej viery v budúce, ktoré je nemyslite né bez minulého.  

Viery, ktorá je nemyslite ná bez opretia sa o skúsenos   predkov, rodi ov 

a generácií. Tých, ktorí dokázali odola  dostredivej sile ega a odovzdali život 

nám.  

Iba taká kultúra má svoju budúcnos , z ktorej sa rodí nová generácia.  

Generácia s úctou k životu a slovu.  

Slovu o spája. udí, národy a štáty. 

Dúfam, že nielen táto konferencia, ale i každé naše stretnutie bude smerova  

k potvrdeniu úcty k slovu, k národu, k u om a životu.  

Iba vtedy dokážeme opravdivo upev ova  nádej v spolo nú budúcnos .  

Budúcnos  bez vyprázdnených slov a bez stratených spolo ných hodnôt.  

Budúcnos  v súradniciach asu, kde sa podstatné udržiava a rozvíja... 

 

 Ing. Pavol Tomašovi  

 poradca primátora mesta Trnavy pre kultúru 
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Príhovor Karola Mi ietu, 

rektora Univerzity Komenského v Bratislave 

Vážené dámy, vážení páni, vzácni hostia,  

 

základným poslaním univerzít je šíri  poznanie, vzdelanos , kultúru a huma-

nizmus a pomáha  talentovaným u om lepšie používa  vlastný rozum a tvorivé 

schopnosti pre rozvoj spolo nosti. Sú hybnou silou rozvoja miest, regiónov aj kra-

jiny. Budúcnos ou národa je vzdelanos  a poznanie a aj v tomto zmysle sa prelína 

akademické univerzitné pôsobenie s innos ou Matice slovenskej ako fenoménu 

kultúrnosti národa.  

Priamo na mieste konania trnavských Národných mati ných slávností ob-

javili naši študenti/archeológovia mimoriadne významné centrum z mladšej doby 

bronzovej s nálezmi prepisujúcimi históriu nielen na Slovensku, ale aj v Európe. 

Vysoká úrove  našich vedcov je tiež jedným z predpokladov záujmu spolupráce 

zahrani ných expertov a tak spolu spoznávame naše slovenské aj európske dejiny 

a navzájom sa obohacujeme novými poznatkami. V minulosti nájdeme ve a príkla-

dov, ke  významné slovenské osobnosti obohatili poznanie národa o nové infor-

mácie, o to, o sme dovtedy doma nemali. Ale táto interakcia funguje aj opa ne, 

ke  naši vedci objavujú nové riešenia, ktoré sa vzápätí úspešne uplatnia vo svete.  

Jedným z príkladov, kde sa prelínajú tradície a vzdelanos  je aj Trnavská 

univerzita. Naši zahrani ní priatelia, napr. rektori nemeckých univerzít, ale nielen 

oni, považujú Trnavu za baštu vzdelanosti. Univerzity udržujú tradície, vzdelanos  

a dobrú úrove  vzdelávania, ale pestujú a udržujú aj národné špecifiká, sloven-

skos , ale tiež európskos , lebo sme a chceme by  plnoprávnym a aktívnym lenom 

našej spolo nej európskej rodiny. Venujme sa našej histórii, významným historic-

kým udalostiam a h adajme spolo ne nové cesty a východiská. Je to práve akade-

mická obec, ktorá má dostato ný odborný potenciál h ada  nové riešenia. Udržuj-

me si preto spolo ne autonómnos  univerzít aj v záujme ich kvality a konkurencie-

schopnosti nielen doma, ale tiež v európskom, i svetovom prostredí. 
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Želám nám všetkým chu  tvori , h ada  a prepája  univerzity, akademickú 

obec, slovenskú vedu a výskum s jedine nou mati nou misiou. 

 

 prof. RNDr. Karol Mi ieta, PhD.,  

  rektor Univerzity Komenského v Bratislave 
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Príhovor udovíta Hajduka, 

riadite a Štátneho pedagogického ústavu 

Vážené dámy, vážení páni, Excelencie, Magnificencie, 

som ve mi rád, že Vás môžem pozdravi  na tomto auditóriu v slovenskom 

Ríme v Trnave pri príležitosti vyvrcholenia tohtoro ných Národných mati ných 

slávností, na ktorých sme už dnes stihli vzda  hold prvému kodifikátorovi spisov-

nej sloven iny Antonovi Bernolákovi. Pre m a sú osobitne významné, pretože 

v prvej asti Národných mati ných slávností 2017, ktoré sa konali v auguste Mar-

tine, som sa stal zakladajúcim lenom Matice slovenskej. Inštitúcie, ktorej posla-

ním je, citujem:  

„rozvíja  a upev ova  slovenské vlastenectvo, prebúdza  a umoc ova  ná-

rodné povedomie Slovákov i krajanov žijúcich v zahrani í, prehlbova  vz ah ob-

anov k slovenskej štátnosti. Prednostne získava  slovacikálne dokumenty, zhro-

maž ova , spracúva , uchováva , ochra ova  a sprístup ova  národné kultúrne 

dedi stvo, robi  základný slovakistický výskum, zú ast ova  sa na tvorbe a rozvoji 

miestnej a regionálnej kultúry. Združova  tvorcov a priaznivcov slovenskej kultúry 

a vedy vo svete. Zú ast ova  sa na propagácii Slovenskej republiky,  rozvíja  sty-

ky s európskymi a svetovými organizáciami pre otázky kultúry, národnej identity, 

duchovného života a ochrany vše udských hodnôt. Zaklada  doma i v zahrani í 

nadácie a fondy na podporu národného a kultúrneho života Slovákov a na oce o-

vanie najvýznamnejších tvorcov z vymedzených oblastí tvorivej innosti. Vydáva  

pôvodnú slovenskú umeleckú tvorbu, vedecké diela a publicistiku, spolupracova  

pri tvorbe u ebníc a u ebných textov niektorých predmetov spolo enských vied 

pre základné a stredné školy.  Zapája  mládež do kultúrno-tvorivého procesu a 

pestova  v nej národné, kres anské, mravné a demokratické hodnoty,“ – to všetko 

uš achtilé, o teraz odznelo, sa vz ahuje aj na poslanie pri mojom povolaní, ktoré 

som si vybral. By  u ite om a príkladom najmä mladej generácii Slovákov. Cti  si 

našich dejate ov, objavova  ich v sú asnosti, ke  už len málokto z mladých a mož-

no aj starších vie, kto bol Andrej Radlinský a Jozef Miloslav Hurban, ktorým tento 

rok zasvätila práve Matica a aj v aka Trnavskému samosprávnemu kraju sa 

konajú mnohé spomienkové podujatia, aby sme na týchto velikánov nezabudli. 
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Osobitne práca na kvalitnom vzdelávaní a vzdelávaní sa u ite ov na základe 

výsledkov pedagogického výskumu a najnovších vedeckých poznatkov, je obsahom 

náplne a zmysluplnosti Štátneho pedagogického ústavu, v ktorom momentálne 

pôsobím a ktorý sa práve v tomto roku „dožíva“ úctyhodných 70-tich rokov. Toto 

najstaršie a najvä šie vedecko-výskumné pracovisko v oblasti školstva má posla-

nie prispie  k rozvoju osobnosti žiakov tak, aby disponovali poznávacími, osob-

nými a sociálnymi spôsobilos ami nevyhnutnými pre ich alší život. Štátny peda-

gogický ústav sa orientuje predovšetkým na aplikovaný pedagogický výskum, na 

poradenské, metodické a vzdelávacie innosti. V tejto oblasti sme urobili za pos-

ledný rok kus práce v snahe zmeni  trend vývoja výsledkov medzinárodného testo-

vania žiakov základných a stredných škôl na Slovensku. Pripravili sme návrh 

Národného projektu na nové modely riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu 

pre základné školy, garantujeme experimentálne overovania viacerých metód, kto-

ré rozširujú tvorivé myslenie a bádate ské zru nosti. Pozornos  by som chcel 

upriami  napríklad na metódu CLIL, ktorá sa osved ila v Európskej únii, Sloven-

sko nevynímajúc, a to najmä v oblasti prírodných vied pri výu be cudzích jazykov. 

Štátny pedagogický ústav je sú inný aj pri h adaní riešenia celospolo en-

ských výziev. Patrí k nim výchova k zdravému vlastenectvu a poznaniu vlastnej hi-

stórie, ktoré sú dôležité pri výchove detí ako prevencie pred narastajúcim radika-

lizmom a extrémizmom v spolo nosti. Chceme da  školám vä šiu možnos  vybra  

si za volite ný predmet, ktorý de om v základných školách odhalí históriu ich re-

giónu. Prostredníctvom zážitkového u enia, poznania národných a regionálnych 

tradícií, zvykov, oby ajov, remesiel, folklóru, vieme pozitívne vplýva  na deti a o-

vplyvni  tak výchovnú zložku vzdelávania. Interaktívnou, prirodzenou hravou for-

mou dokážeme lepšie ako memorovaním, usmerni   hodnotovú orientáciu a tvori-

vos  našich žiakov, spontánne v nich budova  pocit národnej hrdosti a vlas-

tenectva.Toto poznanie by malo slúži  na výchovu detí k slušnosti, udskosti, úcte, 

korektnosti a tolerantnosti v našich školách i spolo nosti.  

Ale  otvorili sme aj dvere poznávaniu dejín a sú asného života našich kraja-

nov žijúcich v zahrani í. Spolu s odborníkmi na túto problematiku z domova i zo 

zahrani ia pripravuje ŠPÚ curriculum pre volite ný predmet pre stredné školy 
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o dejinách a živote Slovákov žijúcich za hranicami ich vlasti. (Aké ešte témy 

spomenú ?)  

Na tieto témy, ktoré svojou podstatou predstavujú „spojené nádoby“ ponú-

kame pedagógom odborné informácie, metodické i praktické námety a tiež pod-

netné inšpirácie a zdroje. 

ŠPÚ za môjho vedenia rozvinul vz ahy s Maticou slovenskou v rámci odbor-

ných predmetových komisií, podporuje tiež zaangažovanie odborných a vedeckých 

pracovníkov, lenov odborných vedeckých ústavov tejto národnej vzdelávacej 

ustanovizne do tvorby nových u ebníc pre školy, ako aj spomienkové podujatia 

aktivity, smerujúce k odha ovaniu osobností a udalostí zo slovenskej histórie.  

Vzdelanie, vzdelávanie mladých je však mojou nápl ou aj na Paneurópskej 

vysokej škole, kde som v sú asnosti prorektorom a je a aj bolo aj na iných ško-

lách, i už na druhom alebo tre om stupni vzdelávanie vo viacerých slovenských 

mestách. Hovorím to preto, že nielen výchova rodi ov, ale práve aj poznanie 

z praxe a skúsenosti s de mi, mladými u mi v sú asnosti ma podnietili prida  sa 

k tej vlne, ktorej základom je všetko to, o som pred chví ou citoval. 

Poslanie vzdelávania, ktoré som prijal aj ja za svoje, považujem za mimo-

riadne významné pre rozvoj našej spolo nosti a jej budúcnos . Má ho vo svojej 

náplni aj moja práca a inštitúcia, ktorú momentálne vediem. Preto si dovo ujem 

odovzda  ocenenie pri príležitosti 70.výro ia založenia Štátneho pedagogického 

ústavu predsedovi Matice slovenskej Mariánovi Tká ovi, pod vedením ktorého 

Matica slovenská plní príkladne poslanie, ktoré som citoval v úvode, s dôrazom 

na jej vzdelávacie aktivity.  

Som presved ený, že konferencia Slovensko v súradniciach asu, kde vystú-

pili okrem organizátorov aj rektori troch slovenských univerzít, je na odovzdanie 

takéhoto ocenenia naozaj dôstojnou príležitos ou. 

Prajem vám všetkým, aby aj alšie dni Národných mati ných slávností, kto-

ré budú navyše obohatené kultúrnym programom plným slovenského folklóru 

a tradícií, mali takúto vysokú úrove  a dôstojný priebeh ako dnes. 
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V Trnave 8. septembra 2017 

 Doc. PhDr. udovít Hajduk, PhD. 

 riadite  Štátneho pedagogického ústavu 
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MATICA SLOVENSKÁ JE NAŠE  

NÁRODNÉ KULTÚRNE ŠPECIFIKUM 

Jaroslav Rezník 

Vážené dámy a páni, sestry a bratia mati iari!  

Zo širokého priestoru kultúrnych tém som si na túto príležitos  vybral  dve 

témy, ktoré sú mi najbližšie a ktoré celkom prirodzene patria k sebe. Budem ho-

vori  o Matici slovenskej a o mieste pôvodnej slovenskej literatúry v sú asnosti 

a o sociálnom statuse sú asných literárnych tvorcov. 

Aby som v závere prvej témy mohol plynule prejs  k druhej, teda od Matice 

slovenskej k sú asnému literárnemu dianiu v našom národnom priestore, za nem 

poznámkami o troch vytrvalo sa objavujúcich mýtoch o Matici slovenskej, na 

ktoré nie vždy adekvátne reagujeme. 

Prvý mýtus – Matica dostala Neografiu za jednu korunu. Je to hlúpos . 

Vz ah Matice a Neografie nebol privatiza ný, ale reštitu ný. Mati ný polygra-

fický komplex, ktorý dal postavi  Jozef Cíger-Hronský z mati ných zdrojov, bol 

mimoriadne cenným kapitálom pre komunistický režim. Keby nebolo tohto zá-

kladu, tak nie je ani dnešná Neografia. No tá nie je mati ná, je to samostatný 

polygrafický závod a to, že v naliehavých prípadoch uprednostní mati nú tla  za 

prijate nú cenu, sa nikdy nevyrovná cene pôvodného mati ného kapitálu. 

Druhý mýtus – aktuálny najmä v posledných troch rokoch: aj sú asná štátna 

dotácia na innos  Matice slovenskej je ve a, výška „andrássyho zmenky“ jej vraj 

musí sta i . Odpovedám: keby sa malo finan ne vyjadri , o všetko Matica pre 

slovenský národ a jeho zachovanie urobila, nesta ilo by na to desa  štátnych 

rozpo tov. My, Slováci a jeho vlády, i už v samostatnom štátnom útvare alebo 

predtým, zostaneme Matici slovenskej ve nými dlžníkmi. Tak je to. 

Tretí mýtus – Matica slovenská sa prežila, je to starina, treba ju zruši . Po-

viem vám, španielska korida ma neoslovuje ani športovo, ani umelecky, ani kul-

túrne. No je to historicky podložené národné špecifikum španielskej kultúry, a tak 

to rešpektujem. Predstava židovskej obriezky ma oblieka do husej kože. Napriek 
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tomu, s úctou rešpektujem túto tisícro nú, vari až rituálnu tradíciu a nikdy sa k nej 

nevyjadrujem. Je to historické špecifikum židovského národa, ktoré pretrvalo 

tisícro ia a patrí do jeho kultúry. Bol som v íne a videl som, ako í ania jedia 

pali kami. Pre Európana je to prinajmenšom zaujímavé, no je to sú as  a špe-

cifikum nielen ich stolovacej kultúry, ale národnej kultúry vôbec. Pritom nikomu 

ani na um nezíde, že by mal túto tradíciu nejako spochyb ova .  

Matica slovenská je naše národné kultúrne špecifikum. Som hrdý na to, že 

je to práve v oblasti kultúry. Matica slovenská je naša „matora“, ako by povedal 

Michal Miloslav Hodža. Bola nám všetkým, v jej lone bolo po até všetko, ím 

dnes disponuje naša inštitucionálne riadená kultúra. Z jej aktivít sa zrodilo národ-

né múzeum, národná galéria, národná knižnica, národné divadlo, jazykovedný 

ústav, historický ústav, literárnovedný ústav, literárny archív, literárne múzeum, 

ba dokonca podpora vzniku nových literárnych diel má svoje korene v Matici 

slovenskej. udo Ondrejov napísal svoje kultové dielo Zbojnícka mlados  na ma-

ti nom štipendiu a František Švantner svoj monumentálny román Život bez konca 

tiež. A ke  si spomenieme na Karola Plicku, tak aj dnes tak prekvitajúce filmové 

umenie. No a – nebojme sa to poveda , Matica slovenská v prvom i druhom ob-

dobí bola aj naším národným parlamentom.  

V ase svojho vzniku bola to na ten as aj mimoriadne demokratická inšti-

túcia. Ja tvrdím, že ma arská vláda ju v roku 1875 primárne zrušila nie preto, že 

bola slovenská, ale preto, že bola demokratická. A to sa vládnucim kruhom tota-

litného a nacionalistického Uhorska neve mi videlo. V priebehu dejín túto demo-

kratickú krv a tvár aj neraz potvrdila. Ja hovorím, že Matica slovenská bola a vari 

aj zostáva lakmusovým papierikom stup a demokratizácie naše spolo nosti. Ke  

z politickým luhov a hájov zafúkal demokratiza ný vetrík, význam Matice prudko 

stúpal, a naopak – ke  zafúkal vietor  autoritatívnosti a totality, Matica sa stala 

nežiaduca a bola prenasledovaná. A tak som dnes na rozpakoch. Ak by sme mali 

uplatni  toto kritérium, potom to s tou demokraciou v našom štáte nevyzerá práve 

najlichotivejšie. 

Napriek nespochybnite nej historickej úlohe a významu Matice slovenskej 

sme svedkami toho, že Matica slovenská v novom spolo enskom zriadení pod-
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lieha pravidelným tlakom, krízam a kauzám, ktoré jej nerobia dobré meno. Pre o 

je to tak? 

Pod a môjho názoru, prí ina opakujúcich sa kríz v Matici slovenskej a oko-

lo nej je hlboko zakorenená v predchádzajúcom režime, konkrétne v rokoch tzv. 

normalizácie. o sa vtedy stalo? Celkom prirodzene si myslím, že mám právo 

o tom hovori , lebo som bol toho bezprostredným svedkom.  

   Normalizovalo sa vtedy od buka do buka a najviac p ov zostalo vari 

v Matici slovenskej. Na za iatku stála aj otázka, kto bude po Jánovi Martákovi 

správcom Matice slovenskej. Okresný výbor strany v Martine diktátorsky natvrdo 

presadzoval pracovníka Knihovedného odboru MS, bývalého u ite a zo Stre na, 

všetkým dobre známeho donáša a a následne previerkového normalizátora Štefa-

na Krivuša. Vtedajší minister kultúry, básnik Miroslav Válek, si však uvedomo-

val, že v re azci Vl ek, Škultéty, Kr méry, Cíger-Hronský, Marták, Paška a iní 

elní predstavitelia Matice, nemôže figurova  a Maticu reprezentova  tento lo-

vek, a preto h adal iné riešenie. Z pozície svojich právomocí dosadil tam istého 

profesora filozofie Jaroslava elku. No ke  tento na akejsi recepcii dal po hube 

predstavite ovi ma arskej ambasády, bol z toho medzinárodný diplomatický 

škandál a bolo po správcovi. A Martin ania si mohli presadi  svojho, Válek už 

neuspel. 

Napriek tomu, prešiel im po vl om chvoste. Po prvý raz v dejinách Matice 

slovenskej menoval za plateného predsedu Matice slovenskej spisovate a Vladi-

míra Miná a. Funkcia predsedu MS bola dovtedy vždy estná a reprezentatívna. 

Bolo to geniálne riešenie. Z Matice sa prestalo vyhadzova , Miná  ako uznávaná 

osobnos  jej dal patri nú váhu a svojím úsilím o dostavanie novej budovy Matice 

prekryl prípadné alšie politické tlaky. Fungovalo to. Síce normaliza ne, ale 

fungovalo. 

Lenže – stalo sa, o sa stalo. Prišiel november 1989 a všetko, o po om na-

sledovalo. No a v Matici slovenskej sa tento na miery normaliza ného obdobia 

ušitý organiza ný model riadenia Matice slovenskej preniesol aj do akože demo-

kratickej, otvorenej a pluralitnej spolo nosti. Model s plateným predsedom, ktorý 

bol v danom období najkompetentnejší. Je pochopite né, že tieto právomoci 
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a kompetencie si privlastnil aj nový a potom dlhoro ný predseda Matice Jozef 

Markuš, ke  si odmyslíme krátku epizódu s Viliamom Gruskom. 

No v Martine vedeli, že Matica slovenská bola, najmä v druhom období, 

riadená na kancelárskom princípe, a nie prezidentskom. Všetky výkonné, organi-

za né, ekonomické a personálne právomoci boli v kompetencii správcu, a nie 

predsedu. A tak nastal spor o kompetencie. Najskôr na to doplatil nedávno zosnu-

lý prvý poprevratový správca MS Imrich Sedlák, potom rezignoval Štefan Hana-

kovi  a odišiel do vedúcej pozície v Spolku sv. Vojtecha v Trnave a nakoniec 

i Michal Ková  – Adamov, celoživotný pracovník MS a tvorca nášho národného 

literárneho múzea. Tomuto modelu sa so za atými zubami ako-tak dokázal prispô-

sobi  spisovate  Miroslav Bielik, bývalý riadite  Slovenskej národnej knižnice 

v Matici slovenskej a sú asný predseda Spolku slovenských spisovate ov. 

Matica slovenská vo svojom ažiskovom vývine v prvej polovici 20. storo-

ia stála vždy na dvoch pilieroch – vedecko-výskumnej a vydavate skej innosti 

a lenskej základni. Za vlády  komunistov chýbal druhý pilier – lenská základ a. 

Po zmene spolo enských pomerov sa stal pravý opak. Predseda Jozef Markuš 

upriamil svoju pozornos  na lenskú základ u, no  odborné pracoviská MS v Mar-

tine – povedzme to zhovievavo – zanedbával.  Na jednej strane vybudoval Domy 

Matice slovenskej, o mu slúži ku cti, no na druhej strane neustriehol snahy o roz-

bitie inštitucionálnej základne v Martine. Tak sa stalo, že bývalý puncovaný bo -

ševik a profesionálny antikomunista na ministerstve kultúry vymysleli plán odtrh-

nutia Slovenskej národnej knižnice z juristického podru ia Matice slovenskej. 

A keby len to. Spod jej správy jej zobrali  aj  literárny archív, biografický ústav, 

ústredné literárne múzeum, dokonca i starostlivos  o Národný cintorín ako 

o národnú kultúrnu pamiatku. Matica slovenská tak prišla o zbierkotvorné praco-

viská. A kultúrna inštitúcia, ktorá nemá zbierky, je ve mi zranite ná. A o to asi iš-

lo a ide. Považujem to za za iatok procesu likvidácie Matice slovenskej ako takej. 

Ako z toho? Poviem to ve mi skrátene. Matica slovenská sa musí v sú as-

nom období usilova  o zmenu zákona o Matici, v ktorom bude zakotvené, že 

všetky zbierkotvorné pracoviská, okrem knižnice, sa vrátia pod jej správu a budú 

východiskom pre vedecko-výskumnú innos . Zdá sa to zložité, ale ako sme vide-
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li, rozbitie inštitucionálnej zložky Matice išlo ako po masle. Pravicové zloženie 

nášho parlamentu to schválilo na prvý šup. Pre o by to nešlo aj naopak? 

   Ide mi predovšetkým o literárny archív. To je nenahradite ná dokumenta -

ná báza o našom národnom vývine. Aby pozostalosti po spisovate och, pokia  sa 

dostanú do literárneho archívu, nezostali leža  ladom a aby sme, povedzme – 

druhú „Matoru“ nevydávali až po poldruha storo í. Pravda, pokia  ešte budeme 

národom a štátom.  

  Tým som sa plynule dostal k sú asnej slovenskej literatúre, o som avi-

zoval na za iatku. Slovenskí spisovatelia boli vždy chrbtovou kos ou Matice slo-

venskej a živou vodou slovenského národa. Oni nás zaratovali ako národ, dali 

nám spolo nú literárnu re  a rozvinuli ju do moderného slovanského a európskeho 

jazyka. Mimochodom, všimli ste si, že slová v akademickom Slovníku slovenské-

ho jazyka sú dokladané vetami z diel našich spisovate ov? A druhý raz – mimo-

chodom: viete, kto napísal preambulu k Ústave Slovenskej republiky? Tú prekrás-

ne štylizovanú a do prozodického rytmu modlitby zarámovanú preambulu, ktorú 

nám už len tak-tak neukradli? Iste tušíte, že spisovate  s básnickým talentom. No 

konkrétne – ktorý, to ponechávam ako literárnu hádanku. 

Sú asná slovenská literatúra, okrem pár výnimiek, však rezignovala na spo-

lo enskú funkciu literatúry. Preferuje jej zábavnú funkciu, ktorú iste musí ma  

tiež, ale nemôže rezignova  na jej ostatné funkcie. Nie je tu miesto ani as zaobe-

ra  sa prí inami tohto stavu. No dôsledok je celkom zrete ný. Spolo enský status 

spisovate a už nie je ani na dne, ale v tom múle pod ním. Aby som to ilustroval aj 

názorne, pripomeniem, že Spolok slovenských spisovate ov pred rokom zorgani-

zoval Kongres slovenských spisovate ov v Tren ianskych Tepliciach s medzi-

národnou ú as ou pri príležitosti 80. výro ia Kongresu z roku 1936. Mali sme tam 

vyše 40 zahrani ných ú astníkov, ideovým obsahom boli otázky demokracie, 

zjednotenia pokrokových síl, upozornenia na nástup zoskupení s fašizmom po-

smrdkávajúcou ideológiou at ., teda všetko, o sa navonok prezentuje ako vrchol-

né prejavy demokratizmu aj v politickom prostredí. A predstavte si – slovenská 

verejnoprávna televízia tam neposlala ani kameru. Zato pri pochode homosexu-
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álov sú ich celé desiatky. Urazilo nás to do krvi a aj preto muselo dôjs  k výmene 

riadite a. 

   Za štvr storo ie sa v „tejto krajine“, aby som napodobnil niektorých našich 

politikov, nenašla vláda, ktorá by sa zaoberala problematikou kultúry a literárnej 

kultúry zvláš . Za štvr storo ie sa nenašla vláda, ktorá by si všimla spisovate ov. 

A ak, tak iba vtedy, ke  nás treba zdani  v registri živnostníkov. Aj to nás uráža. 

Už vyše troch rokov zvádzame urputný zápas o spisovate skú budovu v Bratisla-

ve. Je to zložitý zápas s právnickou i skuto nou mafiou, vrátane bieleho ko a. 

V posledných d och sa ukazuje, že sme za ali aha  za dlhší koniec povrazu. No 

nijaký štátny orgán nám doteraz nepomohol ani kývnutím prsta. Ale všetko má 

rub aj líce. ím viac zápasíme, tým sme odolnejší a ja verím, že tento zápas 

vyhráme. 

Záverom: Aj sú asná Matica slovenská by si mala uvedomi , že spisovatelia 

boli vždy výrazne prítomní v jej krvnom obehu, dávali jej punc dôveryhodnosti 

a lesk reprezentácie.  

    

Kontaktné údaje 

Mgr. Jaroslav Rezník 

estný predseda 

Spolok slovenských spisovate ov 
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ANDREJ RADLINSKÝ – VÝZVA PRE NÁROD AJ DNES 

Daniel Dian 

Abstrakt:  

Odha ova  minulos  len preto, aby sme ju poznali nie je najzmysluplnšie. Od-

ha ova  minulos  je nutné pre prítomnos  a výzvou pre budúcnos . Cez poznanie 

minulosti môžeme intenzívnejšie pracova  v rôznych sférach spolo enského 

a duchovného života a zanecha  odkaz budúcim, že sa to dá. Andrej Radlinský 

a poznanie jeho života a diela sú toho naozaj vynikajúcim príkladom a ve kou 

výzvou. Jeho život a dielo sú inšpiráciou aj pre našu sú asnos  rovnako aj pre 

tých, o prídu po nás. O tom je  príspevok Andrej Radlinsky – výzva pre národ aj 

dnes. Daniel Dian               

K ú ové slová: odha ovanie minulosti, prítomnos , Andrej Radlinský, Vízia.                                              

 

Za Boha a národ! Za Boha a národ! Za Boha a národ! Možno v tomto 

okamihu ste mnohí v ctenom auditóriu tak trochu ostali zasko ení! Pre o! Práve 

pre slovo, i slová, ktoré zazneli, opakovane. Pod vplyvom socialistickej dema-

gógie druhej polovice dvadsiateho storo ia, ke  tieto slová (táto myšlienka) boli 

spájané, a žia  aj dnes sú spájané s existenciou vojnového slovenského štátu, ani 

sa nedivím. Práve dvojsté výro ie narodenia Andreja udovíta Radlinského ako aj 

sté výro ie založenia najstaršieho a dodnes vychádzajúceho teologického asopisu 

na Slovensku Duchovný pastier stali sa podnetom k tomu, aby sme sa nebáli tejto 

myšlienky a vôbec, prestali ju stotož ova  s nejakou propagáciou fašizmu i na-

cizmu a ich hrôzostrašnej ideológie a jej obdivovate mi v minulosti i v sú asnosti. 
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Pri skúmaní zamerania spomínaného asopisu, ktorý máme možnos  už viac ako 

dvadsa  tri rokov redigova , sme ihne  v prvom ísle tohto periodika, ktoré vyšlo 

v novembri 1917 objavili príspevok navonok ve mi krátky, ale o to významnejší, 

od rodo uba, blízkeho spolupracovníka jednej z najvýznamnejších osobností 

slovenských národných a cirkevných dejín Andreja Hlinku, k aza a výkonného 

redaktora tohto asopisu Štefana Mnohe a. Mnohe  v príspevku s názvom 

Storo ná pamiatka narodenia † Andreja Radlinského píše: „... náš asopis DP 

jednako cíti povinnos  zasta  sa nad mohylou upracovaného otca-k aza a položi  

na  kytku nezabúdky.... vyvolil si za heslo života: Za Boha a národ!“1 Mnohe  

vyzdvihuje osobnos  Andreja Radlinského a: „ponáh a sa pokloni  duchu Rad-

linskeho a tak splati  svoju pod žnos  otcovskú. Cti svojho otca i matku svoju, 

abys dlho žil na zemi, káže Sv. Písmo. I národ ak nectí svojich slávnych mužov ne-

cení si na dedi nej roli nimi vykonanú prácu, zaznáva ich pamiatku, nemôže si 

s úbi  dlhý život. Nev a ný v trpaslíka zakrneje, zmizne z dejín udstva. Lebo je 

s a od kme a odrezaná vetva“. Aj keby sme nemali iné poznatky, než iba tieto, 

Mnohe  si stojí za svojim a píše, že „V Radlinskom si ctíme k aza – otca.“ Otca, 

ktorý si úctu zaslúži, lebo bol  „...usilovný Andrej Radlinsky,“ a  „ponevá  za 

pravdu stále horel, nestihol na seba pamäta , a že za práva udu život posvätil, na 

hodnostára nikdy nedospel.“ Vyzdvihuje jeho ve kú nos  pokory a zmysel pre 

obetu v prospech všetkých, no najmä tých, o úpeli pod bi om tých, ktorí chceli 

identitu národa zni i , národ dohna  k asimilácii, a ktorej národ úspešne odolal, 

práve v aka takým, akým bol Andrej Radlinský. Chceli ho zni i , politicky 

kompromitova , k azsky poníži , uvrhnú  do zabudnutia. Dnes mnohí v a ne na 

neho spomínajú, žia  nie všetci, a uznávajú, že  „... Pre svoje nosti Radlinsky 

nezomrel celý, ale žije dodnes. Žije v našich kostoloch, žije v našich krboch (rodi-

nách), že je v našich školách; erstvo živý je v našej pamäti, dnešný v našich 

srdciach.“2 Tým, že dnes tu v tomto chráme umenia, ktorý nesie meno jeho sú-

                                                 
1 MNOHE , Š.: Storo ná pamiatka narodenia † Andreja Radlinského. In: Duchovný pastier, asopis 
katolíckeho k azstva. Ro ník I. 1917 -  1918. V Ružomberku (Rózsahegy)  Vydáva a tla í „Leo“ kníhtla-
iarsky a vydávat. Spolok ú ast. spolo nos  S pomocou redak ného výboru a iných spolupracovníkov 

rediguje: Dr. Jozef V. Buday, farár mor.-lieskovský. Za administráciu zodpovedný Štefan Mnohe . íslo 1, s. 
44.                                                                                                                          

2 Tamže, s. 45. 
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putníka Jána Palárika3 „...dokázali sme, že je Radlinský náš spolo ný, že si ho celý 

národ slovenský ctí.“ 4 Je celkom v našich rukách, aby sme ho vyzdvihli na 

piedestál, ktorý mu právom v dejinách nášho národa patrí. Mnohe ovú výzvu 

v Duchovnom Pastierovi rozšíri  a naplni : ...Kubín nech sa v a ne prizná k svoj-

mu rodákovi. Kúty sa tiež milo môžu rozpamäta  na svojho niekdajšieho farára.5 

„Orava smie sa chlúbi  ako svojim nadaným, peknoduchým synom. Ostrihomské 

arcibiskupstvo nech sa velebí vo svojom ve kom k azovi, lež nikto nesmie si ho len 

pre seba osobkova .“6 Trnava teraz istým spôsobom spláca svoj dlh v aky tejto 

osobnosti dnešnou udalos ou, ale ostáva ešte mnoho toho o treba napráva , za o 

treba horli  a stále bojova . Žia , tak ako v minulosti sa zvádzal boj proti tým, 

ktorí  nielen národne, ale aj sociálne cítili, tak je tomu aj dnes. Mnohí aj dnes 

bojujú s nimi, tým, že ich odsúvajú do zabudnutia, tým, že ni ia ich busty, tým, že 

ni ia vence v aky pri ich bustách, i pamätných tabuliach ( tak ako sa to deje 

v Košiciach i Rimavskej Sobote) a žia  spravodlivos  ahá aj dnes za kratší 

koniec. Spolok sv. Vojtecha, ktorý sa s hrdos ou k Andrejovi Radlinskému hlásil 

a hlási, a to aj v asoch, ke  bol poskribovaný komunistickou diktatúrou, ba aj 

v asoch ke  opä  zakvitla sloboda a demokracia, a na inštitúcii, ktorej otcom je 

                                                 
3Ján Palárik (pseudonymy Beskydov, Ján Beskydov, Paliarik Ján) (* 27. apríl 1822, Raková[1] – † 7. 
december 1870, Majcichov) bol slovenský katolícky k az, spisovate , dramatik, publicista a organiza ný 
pracovník. Spolu s Jánom Chalupkom a Jonášom Záborským patrí k najvýznamnejším predstavite om 
slovenskej drámy 19. storo ia. 

4 MNOHE , Š.: Storo ná pamiatka narodenia † Andreja Radlinského. In: Duchovný pastier, asopis 
katolíckeho k azstva. Ro ník I. 1917 -  1918. V Ružomberku (Rózsahegy)  Vydáva a tla í „Leo“ 
kníhtla iarsky a vydávat. Spolok ú ast. spolo nos  S pomocou redak ného výboru a iných spolupracovníkov 
rediguje: Dr. Jozef V. Buday, farár mor.-lieskovský. Za administráciu zodpovedný Štefan Mnohe . íslo 1, s. 
44. 

5 Táto jeho túžba sa naplnila, nielen tým, že v Kútoch je naozaj monumentálny pomník tohto národovca, ale aj 
v tom, že v d och 8. a 9. júla 2017sa uskuto nili oslavy  200. výro ia narodenia Andreja Radlinského. Sobota 
8. júla:13:30 – 15:30 odborný seminár Farnos  Kúty a Andrej Radlinský: doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. – 
Radlinský a meruôsme roky 1848 – 1849; PhDr. Richard Drška – Kostol sv. Jozefa v Kútoch v druhej 
polovici 18. a prvej polovici 19. storo ia – kostolný majetok a dostavba veže; prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. – 
Radlinský a úcta k Sedembolestnej Panne Márii; Mgr. Martin Hoferka, Th.D. – Farnos  Kúty v 19. storo í; 
PhDr. Viera Drahošová – Msgr. Jozef Käsmayer a úcta k Radlinskému; 16:30 slávnostná akadémia ZŠ 
Andreja Radlinského v Kútoch spojená s výstavkou výtvarných prác žiakov. Nede a 9. júla:  
10:30 slávnostná sv. omša – hlavný celebrant J. E. Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup, metropolita 
12:00; pietny akt pri hrobe, položenie vencov k pomníku Dr. Andreja Radlinského, príhovory 
12:30 posvätenie a otvorenie pamätnej izby Andreja Radlinského.  

6 MNOHE , Š.: Pri kolíske Spiritualis – Storo ná pamiatka narodenia † Andreja Radlinského. In: Duchovný 
pastier, asopis katolíckeho k azstva. Ro ník I. 1917 -  1918. V Ružomberku (Rózsahegy)  Vydáva a tla í 
„Leo“ kníhtla iarsky a vydávat. Spolok ú ast. spolo nos  S pomocou redak ného výboru a iných 
spolupracovníkov rediguje: Dr. Jozef V. Buday, farár mor.-lieskovský. Za administráciu zodpovedný  Štefan 
Mnohe . íslo 1, s. 46.  
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Andrej Radlinský bola a je páchaná krivda, tak ako na Matici slovenskej. Obe 

inštitúcie, v ktorých Andrej Radlinský zohral významnú úlohu mali v mnohom 

v minulosti, ale žia  aj dnes podobné osudy.  V minulosti ke  systém zlo ineckej 

diktatúry bránil rozvíja  ídeu Radlinského Za Boha a národ – Fídei et scientiae 

a zhabal mu budovu, ktorá sa vynímala ako pomník v aky Radlinskému, aby 

SSV mohol naplno ži  – postavenú z drobných halierov. Ke  mu zhabali tla ia-

re , aby mohol vydáva  a šíri  literatúru formujúcu synov a dcéry slovenského 

národa. Ke  si musel odkúpi  vlastnú budovu, ktorú mu zhabali, a ktorú budovali 

svojimi korunkami a ažko zarobenými dolármi Slováci z domova a emigranti v 

USA, lebo zákony novej republiky nepamätali na takúto situáciu. Ke  aj dnes 

musí bojova  o svoje práva na exponáty deponované v inej inštitúcii, ke  nechcú 

uzna  právo na ich vlastnenie Spolkom sv. Vojtecha, a to paradoxne aj napriek 

tomu, že SSV vlastní dokument, ktorý musel vypracova  na základe príkazu KSS 

v šes desiatych rokoch minulého storo ia a notár potvrdil, dokumet o depono-

vaných predmetoch v Západoslovenskom múzeu v Trnave, dnes musí SSV bojo-

va  o priznanie práva na vlastnenie týchto presne inventarizovaných predmetov. 

Zabúda sa na to, že v aka prezieravosti - vízii Andreja Radlinského, jeho osob-

ných obetí tu jestvuje inštitúcia, ktorá v asoch ke  nemohla legálne pôsobi  iná 

inštitúcia, pri založení, ktorej Andrej Radlinsky stál – Matica slovenská, zakázaná 

a postavená mimo zákon v rokoch 1875 až 1919 – tak SSV tu bol a držal sloven-

skú zástavu a dvíhal slovenské povedomie. A svoje poslanie rozvíja aj dnes a šíri  

a pripomína ve kého Andreja Radlinského. Pripomína muža, ktorý bol lovekom, 

o ktorom by sme dnes mohli smelo poveda  modernou re ou, o mal víziu, lebo 

videl aleko dopredu. Ktosi povedal, že Radlinský bol rozpoltenou osobnos ou, 

lebo stál pri zrode Matice slovenskej a na druhej strane vraj bol proti nej, ke  

bojoval za svoj Spolok sv. Vojtecha. Bol vraj lovek, ktorý túžil po hodnostiach 

a uznaní! Nie, nie je to pravda, len videl ve mi aleko. Poznal neprajnos  tých, 

ktorým zavadzal slovenský národ, vnímal ich rozpínavos , vnímal ich panova -

nos . Vnímal nestálos  mocných a preto istým spôsobom vytvára snahou o zalo-

ženie Spolku sv. Vojtecha poistku pre národné fungovanie a základ tohto spolku 

stavia na náboženskej báze, ktorá v tých asoch bola menej zranite ná ako tá 

národná. A ukázalo sa to ako prezieravé a užito né. Nik z nás sú asný ch ešte ne-
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bol schopný oceni  túto jeho prezieravos . iasto ne sme tohto muža za ali 

chápa  paradoxne až v sú asnosti. Poskribovaného loveka sme kone ne ocenili 

a napravili krivdu na om spáchanú, ke  zakladate  inštitúcie sa nemohol sta  

predsedom SSV, ani jeho podpredsedom, ale iba estným podpredsedom. Až po 

obnovení innosti SSV po roku 1989 Výbor SSV a VZ SSV toto zmenili a posta-

vili náležitý piedestal tomuto mužovi. Na budove SSV je busta tohto vzácneho 

národovca, k aza, a trúfam si poveda  u ite a národa. A sme v a ní aj vedeniu 

Matice slovenskej, ktorá do panteónu národných dejate ov v roku 200 výro ia 

narodenia Andreja Radlinského a Jozefa Miloslava Hurbana odhalila busty týchto 

dvoch súputnikov a osobne som ve mi hrdý na to, že som mohol spoluodha ova  

túto bustu 11. augusta 2017 v Martine, ktorý sa tak stal ako sídlo Matice slo-

venskej alším mestom spojeným s Andrejom Radlinským.       

 Pri príležitosti 200. výro ia narodenia Andreja Radlinského vydala Sloven-

ská pošta 7. júla 2017 poštovú známku s portrétom tohto k aza, jazykovedca a or-

ganizátora náboženského i kultúrneho života, ktorý sa usiloval o kultivovanie 

a pozdvihnutie slovenského jazyka i národa. Slávnostná inaugurácia poštovej 

známky sa konala v historickej zasadacej sále Spolku svätého Vojtecha v Trnave.  

Autorom známky je akademický maliar Róbert Brun, ktorý pri tvorbe portrétu vy-

chádzal z dobovej kresby eského umelca Jana Vilímka zhotovenej vo Viedni 

a reprodukovanej v asopise Slovenské poh ady v roku 1887. „Materiál, ktorý 

som mal k dispozícii, bol v zúženej ponuke, litografia nebola v dobrej kvalite, išlo 

teda o akúsi rekonštrukciu osobnosti Andreja Radlinského,“ povedal na inaugu-

rácii známky uznávaný výtvarník Róbert Brun. Vedúci odboru Pofis Martin Van-

o zdôraznil, že pri vzniku portrétu bol rozhodujúci faktor autenticity a ver-

nosti tomu, aký Andrej Radlinský naozaj bol. „Známka vyšla v ryteckej trans-

kripcii ubomíra Žalca, mladého talentovaného rytca, ktorý sa vo svojej tvorbe 

usiluje priblíži  majstrovstvu starých oce orytcov,“ ocenil Martin Van o. Sláv-

nostné podujatie sa konalo v predve er dvojstého výro ia narodenia Andreja 

Radlinského, ktorého prínos vyzdvihol vo svojom prejave riadite  Spolku svätého 

Vojtecha Ivan Šulík. „Radlinský vynikal mimoriadnym organiza ným talen-

tom, prezieravos ou a cie avedomos ou. Vytrvalo presadzoval zavedenie slo-

venského vyu ovacieho jazyka do základných i stredných škôl, obhajoval 
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a vydával slovenskú tla , náboženskú i pedagogickú literatúru, podie al sa na 

tvorbe nového jazykového úzu,“ uviedol. Bol to práve Andrej Radlinský, ktorý 

na stretnutí popredných evanjelických dejate ov naplno podporil Štúra, vyjadril 

mu podporu pri uvádzaní slovenského jazyka do praxe a horlil za jeho návrh 

spisovného jazyka. Dal prednos  Štúrovi pred Bernolákom! On katolík sa tak 

istým spôsobom stal alším vidiete ným ohnivkom v ekuméne, ako to ukázali 

napr. aj Moyzes a Kuzmáni. Tajomník SSV Daniel Dian v príhovore po as svätej 

omše pred inauguráciou nazval Andreja Radlinského „ lovekom pokory i odva-

hy“ a „jednou z najvýznamnejších postáv v šírení evanjelia v re i slovenské-

ho národa“. Radlinský použitím štúrovej sloven iny ukázal svojim i budúcim, 

ako je dôležité predvída . Ako je dôležité vedie  potla i  osobné ambície pre 

dobro celku. Radlinský sa tak radí medzi vynikajúce osobnosti udstva, ktoré kážu 

vlastným životom a dokazujú, že nemilujú slovom a jazykom, ale skutkom a prav-

dou! Prítomných pozdravil prostredníctvom listu aj trnavský arcibiskup a pred-

seda SSV Ján Orosch, ktorý vyjadril presved enie, že poštová známka s vyobra-

zením Andreja Radlinského „prispeje k zachovaniu živej spomienky, úcty, obdi-

vu, a najmä v aky Všemohúcemu za dar, ktorý nám poslal v tomto výnimo nom 

slovenskom k azovi, národnom dejate ovi a zakladate ovi SSV“. Istým spôso-

bom poukázal na nutnos  zvidite ovania významných osobností nášho národa. 

Aj vydanie poštovej známky je jednou z možností ako šíri  slávu minulosti a mi-

nulých a zárove  da  ich ako vzor sú asníkom a to najmä mladej generácii. o je 

na o iach i na mysli vie napriek mnohým nepriaznivým okolnostiam a ruchom 

oslovi  a inšpirova . Tým, že sa na inaugurácii zú astnila aj generálna riadite ka 

kancelárie ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky Kornélia Kasanická, 

riadite ka odboru poštových služieb Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej 

republiky Jarmila Brichtová a primátor Dolného Kubína Roman Matejov7 dáva to 

predpoklad, že k tomu, že sa za neme prebúdza  v rozvoji nášho národného živo-

ta.  Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) – Slovenská televízia pripravila doku-

ment pri príležitosti 200. výro ia narodenia zakladate a Spolku svätého Vojte-

cha Andreja Radlinského a odvysielala v de  výro ia 8. júla 2017 premiéru nové-

ho pôvodného dokumentárneho filmu RTVS s názvom Andrej Radlinský.  Doku-

                                                 
7 https://www.ssv.sk/aktuality/category/aktuality/article/a78b81084d5b8a9f8d8d6baffc06b42d.xhtml. 
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mentárny film zachytáva život a dielo jednej z najvýznamnejších a k ú ových 

postáv našich dejín 19. storo ia, rímskokatolíckeho k aza Andreja Radlinského, 

zakladate a Spolku sv. Vojtecha,  autora prvých u ebníc v Štúrovej sloven ine, 

iniciátora ur enia hraníc Slovenska v Uhorsku a národného budite a. V aka jeho 

diplomacii dosiahol v ase najtvrdšej ma arizácie, po zrušení slovenských škôl a 

likvidácii Matici slovenskej, ustanovenie Spolku sv. Vojtecha, jedinej slovenskej 

inštitúcii vo vtedajšom Uhorsku, ktorá vydávala knihy v slovenskom jazyku!  

Pred 150. rokmi sa zú astnil na prvej európskej etnografickej výstave v Moskve, 

kde priniesol a prezentoval slovenské kroje a vystúpil na sprievodnej konferencii. 

Tu sa zachovala aj jeho jediná fotografia. Prevažnú as  života strávil na fare 

v Kútoch, kde vy erpaný od útokov a intríg zomrel. Dokumentárny film 

realizovala RTVS vo vlastnej výrobe. Nakrúcalo sa na Slovensku, v Rakúsku, 

Ma arsku a Rusku. Námet a dramaturgia Kristian Bezák, strih Maroš Petro, 

vedúci výroby Ján Jurga, scenár a réžia Ján Man uska. V dokumente 

ú inkujú cirkevní historici Emília Hrabovec a Peter Zubko, jazykovedec Ján 

Ka ala, riadite  SSV Ivan Šulík a bývalá starostka Kútov Mária Macejková.8 

Poznanie osobnosti Andreja Radlinského sa nám teda javí ako opodstatnené 

a dôležité.  

Kto teda bol a je,  a veríme, že aj bude Andrej Radlinský? 

Život Andreja Radlinského  

Ke  26. apríla 1879 zomrel v Kútoch Dr. Andrej udovít Radlinský, ktorý 

sa narodil 8. júla 1817 v Dolnom Kubíne v rodine Ondreja a Alžbety rod. Berno-

lákovej, ktorá bola dcérou brata prvého zostavovate a modernej sloven iny Anto-

na Bernoláka, mohlo sa o om napísa : bol to  rímskokatolícky k az, jazykove-

dec, pedagóg, redaktor, fyzik, vydavate , náboženský spisovate , zakladate  

Spolku svätého Vojtecha, spoluzakladate  Matice slovenskej. Študoval na gymná-

ziu v Ružomberku, Kremnici a v Budíne. V rokoch 1834 – 1836 vyštudoval 

filozofiu v Oláhovom seminári v Trnave, a v seminári v Bratislave. Od roku  

1836 do roku 1840 študoval teológiu na univerzite v Pazmáneu vo Viedni, popri 

nej sa venoval aj štúdiu jazykovedy a spolo enskovedným i exaktným predme-

                                                 
8 https://www.ssv.sk/media-o-ssv/category/media-o-ssv/article/c4fd34d49f666e3b9933737decf70444.xhtml. 
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tom. Tu nadviazal prvé kontakty s hlavným tvorcom panslavizmu Jánom Kollá-

rom, ktorý v om vzbudil záujem o jazykovedu a spolo enskovedné predmety. 

Po as pobytu vo Viedni sa venoval aj exaktnej vede, predovšetkým fyzike.9 

V Pešti v roku 1841 získal doktorát filozofie. Po k azskej vysviacke pôsobí v Bu-

díne, Zlatých Moravciach a v Banskej Štiavnici, kde sa stal zakladate om nede -

ných škôl a spolkov miernosti. Vtedy sa spoznal s významným slovenským jazy-

kovedcom Martinom Hamuljakom a angažoval sa v Spolku milovníkov re i 

a literatúry slovenskej. Vo farnostiach organizoval nede né školy, spolky striezli-

vosti, Sporite u kres anského milosrdenstva, Ženský spolok, Slovenskú Besedu 

i Slovenské divadlo. V Banskej Štiavnici sa za al literárne prejavova . V rokoch 

1848 – 1853 uverejnil po slovensky štyri zväzky homílií na nedele a sviatky pod 

názvom Poklady kazate ského re níctva.10 V roku 1852 vydal I. zväzok Prostoná-

rodnej Bibliotéky, ktorý obsahoval hviezdovedu, zemepis, prírodopis a silozpyt. 

Jeho zostavovate om bol Maximilián Jalovecký. Po as pôsobenia v Banskej 

Štiavnici ho zastihla revolúcia 1848 – 1849, po as ktorej sa angažoval v prospech 

slovenského národného hnutia. Zapojil sa do organizovania slovenských dobro-

vo níkov. Bol lenom 28 lennej slovenskej delegácie k mladému cisárovi Fran-

tiškovi Jozefovi I. do Olomouca 20. marca 1849, ktorú viedol katolícky k az 

Banskobystrickej diecézy Jozef Kozá ek a ktorá predstavila panovníkovi politické 

a národné požiadavky Slovákov, v rámci ktorých zaznela aj požiadavka vytvori  

samostatné Slovenské krá ovské územie v rámci Habsburskej ríše, teda vy leni  

Slovensko z Uhorska. Slovensko malo ma  vlastný snem, vlastnú štátnu správu 

podliehajúcu priamo Viedni. Na tomto autonómnom Slovenskom území mala by  

úradným jazykom sloven ina. Po radikalizácii ma arskej revolúcie, ktorá vyústila 

14. apríla 1849 v Debrecíne vyhlásením detronizácie Habsburgovcov, bol prinúte-

ný uteka  pred gardistami do Viedne. 8. mája 1849 spolu s Jozefom Kozá kom 

zorganizoval novú delegáciu Slovákov k cisárovi, v ktorej žiadali autonómiu Slo-

vákov a Moravanov.11  Andrej Radlinský bol ve mi asto napádaný zo strany Ma-

arov a ozna ovaný za pansláva, preto musel opusti  Slovensko, tajne prešiel do 
                                                 

9 Porov. HROMJÁK, .:  Andrej Radlinský – významná zakladate ská k azská osobnos  Slovenska. In: 
Kapitula. Diecézny asopis Spišského biskupstva. .: 3/2017,s. 16-17. 
10 Tamže. 
11 Tamže. 



 

46 
 

Viedne, kde spolupracoval s Jánom Kollárom. Tu redigoval Slovenské noviny, 

vydával asopis Cyrill a Method, neskôr s prílohou Priate  školy a literatúry, 

Peš budínske vedomosti, Katolícke noviny. Významne prispel k vytváraniu slo-

venskej fyzikálnej terminológie. V pä desiatych až sedemdesiatych rokoch 19. 

storo ia svojimi všestrannými schopnos ami zasahoval do hospodárskeho a 

literárneho života a má nezabudnute né zásluhy pri napomáhaní rozvoja sloven-

ského školstva, najmä pri jeho záchrane. Aktívne sa podie al na slovenskom 

národnom politickom hnutí, bol zástancom spolupráce katolíkov s evanjelikmi, 

propagátor eskej a slovenskej vzájomnosti, slavianofil ako jazykovedec ovplyv-

nil vývoj a kodifikáciu spisovnej sloven iny, zú astnil sa na rozvoji a šírení 

katolíckej náboženskej spisby pri inil sa o povznesenie slovenského školstva. Na 

poli národnom má nehynúcu zásluhu ako spoluzakladate  Matice slovenskej a naj-

mä ako zakladate  Spolku svätého Vojtecha. Zaslúžil sa o posloven enie a neskôr 

záchranu banskobystrického gymnázia, usiloval sa založenie slovenskej právnic-

kej akadémie v Banskej Bystrici, nastolil aj potrebu zria ovania pôrodných sál na 

Slovensku. Vydával rôzne školské pomôcky a príru ky, jeho u ebnica Školník bo-

la významným prostriedkom pri pozdvihnutí vzdelanostnej úrovne slovenského 

národa. 

V roku 1851 sa zú astnil v Bratislave na porade slovenských národovcov 

stúpencov bernolákov iny a štúrov iny v Bratislave s udovítom Štúrom, Joze-

fom Miloslavom Hurbanom, Michalom Miloslavom Hodžom, Jánom Palárikom 

Štefanom Závodníkom, kde došlo k dohode. Vypracovaním novej slovenskej 

gramatiky a nového pravopisu poverili Martina Hattalu. Reforma sa zav šila 

publikovaním Hattalovej práce Krátka mluvnica slovenská roku 1852. Takto 

zreformovaný spisovný jazyk prijala vä šina slovenskej inteligencie.  

Bol autorom významného a odvážneho Memoranda, ktoré 5. augusta 1859 

zaslal ministrovi vnútra Alexandrovi Bachovi a v ktorom žiadal zriadenie sloven-

skej cirkevnej provincie. Ako sídlo provincie navrhoval Nitru a z ostrihomskej 
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arcidiecézy navrhoval vykroji  bratislavskú a trnavskú diecézu. Ministra však 

o dva týždne odvolali a Radlinského návrhy ostali nepovšimnuté. 12 

Z celoslovenského h adiska bol lenom národného spolku Tatrín, v r. 1849 

len slovenského vyslanectva v Olomouci u cisára Františka Jozefa I., ktoré žia-

dalo zriadenie samostatnej Slovenskej korunnej krajiny, od roku 1849 pôsobil vo 

Viedni ako redaktor vládou vydávaných Slovenských novín. Bol zakladajúcim 

lenom Matice slovenskej v roku 1863, v tom istom roku usporiadal manifesta nú 

pú  na Velehrad z Kútov. Bol zakladate om Spolku sv. Vojtecha v roku 1870, 

ktorý bol jedinou národne orientovanou inštitúciou pre katolíckych Slovákov 

v Uhorsku. V roku 1867 sa zú astnil na Slovanskom zjazde v Moskve, v rokoch 

1865 a 1869 neúspešne kandidoval za poslanca uhorského snemu. Radlinský bol 

mimoriadne publicisticky, vydavate sky a literárne inný. K najdôležitejším 

prácam patria zväzky Poklady kazate ského re níctva, Nábožné výlevy (1850), 

asopis Cyril a Metod s prílohami Priate  školy a literatúry a Slovesnos , vydával 

zväzky Prostonárodnej bibliotéky, u ebnicu Školník, podie al sa na zostavení 

a vydaní Katolíckeho spevníka, vydával asopis Vojtech, istý as i Katolícke 

noviny. 

V Kútoch už krátko po príchode usporiadal slávnos  Zlatej svadby pre 

3 jubilujúce páry, na Vianoce 1861 nacvi il divadelné predstavenie. Po jeho 

vzore sa Kúty ako prvá obec na Slovensku stala zakladajúcim lenom Matice 

slovenskej. Venoval sa aj obecnej politike a innosti - pre obec vymohol v roku 

1864 jarmo né právo a zasadil sa o zriadenie katolíckej školy v obci.   

Bol to správca SSV Ján Pöstényi, ktorý na stránkach Duchovného Pastiera 

pri tridsiatom výro í jeho smrti poukazuje na skuto nos , že „nemá žiadnu 

publikáciu, iba spomína nieko ko príspevkov asopisoch a novinách a preto naša 

verejnos  málo pozná pod a Osvalda „najvä šieho rodo uba, k aza, pracovníka 

nad neho“13 Žia  vo výpo te príspevkov akosi zabudol na príspevky v Duchov-

                                                 
12 HROMJÁK, .:  Andrej Radlinský – významná zakladate ská k azská osobnos  Slovenska. In: Kapitula. 
Diecézny asopis Spišského biskupstva. .: 3/2017,s. 16-17. 

13 PÖSTÉNYI, J.: Pomník zásluhám: Dr. Andrej Radlinsky. In: Duchovný Pastier. Trnava SSV 1929, ro .11, 
. 4, s. 154n;  
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nom Pastierovi hne  v prvom ro níku a prvom ísle.14 Ale, o je podstatné 

a dôležité je, že sa to zmenilo a dnes máme viacero diel, ktoré približujú jeho 

život a dielo rôznou formou.15   

Naozaj za o je akova  Bohu za dar tejto osobnosti pre náš národ a hlási  

sa k nemu i dnes. Je stále u ite om hodným obdivu i pochvaly a nasledovania. 

„....Radlinsky, odhliadnuc od doby, ke  redigoval vládny pol. Denník, politikou sa 

ve mi nezaoberal, on vä šmi na cirkevnom poli sa hýbal umelecky perom, pôsobil 

prevažne literárne. Ponevá  však duša udská v materinskom je najprístupnej-

šia a vlastné sestry, vieru a národnos  trha  neide, protiví sa právu prírody, 

vyvolil si za heslo života: Za Boha a národ! V Radlinskeho prácach hreje láska 

k svojeti.... Všetci Slováci ceníme si v Radlinskom spolo ný dar od Boha, ktorý 

„nám sveril Boh náš“. ....vo i neocenite nému Radlinskému aj „Duchovný Pas-

tier“ tiež musí splati  svoju pod žnos . ...... v Duchovnom Pastierovi tiež úfame 

vzkriesi  ducha Radlinského. Za o on horlil, za to aj my ustávame: o on chcel, 

to si i my želáme, jeho nasledova  je našim želaním. ...Zomrelým staviame pom-

níky: Radlinsky sám sebe zbudoval pamätník za živa: Vojtešský spolok, Nábožné 

Výlevy, Všenáuka, Školník, Slovesnos  sú živé pomníky pamiatky jeho.“16 Pozorný 

                                                 
14 MNOHE , Š.: Storo ná pamiatka narodenia † Andreja Radlinského. In: Duchovný Pastier. Mesa ník 
katolíckeho k azstva. V RUŽOMBERKU (RÓZSAHEGY). Vydáva a tla í: „Leo“ kníhtla iarsky a vydávat. 
Spolok ú ast. spolo nos , 1917-1918, r. 1, . 1, s. 44;  
PO SKÝ, D.: Radlinský v Holi i. In: Duchovný Pastier. Mesa ník katolíckeho k azstva. V RUŽOMBERKU 
(RÓZSAHEGY). Vydáva a tla í: „Leo“ kníhtla iarsky a vydávat. Spolok ú ast. spolo nos , 1917-1918,  r. 1, 
. 9 - 10, s.435;  

MNOHE , Š.: Doslov k básni Radlinsky v Holi i. In: Duchovný Pastier. Mesa ník katolíckeho k azstva. 
V RUŽOMBERKU (RÓZSAHEGY). Vydáva a tla í: „Leo“ kníhtla iarsky a vydávat. Spolok ú ast. 
spolo nos , 1917-1918, r. 1, . 9 - 10, s.436;  

DLHOPO SKÝ, D.: Skalný drozd.( blahej pamäti Andrej Radlinský). In: Duchovný Pastier. Mesa ník 
katolíckeho k azstva. Ružomberok 1918, r. 2, . 9 – 10, s. 449;  

15 Andrej Radlinský: Knihy a v knihách: ŠTELLER, F: Andrej Radlinský. Jeho život a boj za práva národa 
slovenského. Slovenské dejiny v rokoch 1830 -1880. Vydal Spolok svätého Vojtecha, Trnava 1934, I. sväzok  
s. 232.; ŠTELLER, F: Andrej Radlinský. Jeho život a boj za práva národa slovenského.; Slovenské dejiny 
v rokoch 1830 -1880. Vydal Spolok svätého Vojtecha, Trnava 1934, II. sväzok  s. 239- 526.; CHOVAN, J.:  
Andrej Radlinský, Tur iansky sv. Martin 1967; Encyklopédia slovenských spisovate ov, Bratislava 1984, vol. 
II, s. 58 – 59;  Slovenský biografický slovník, vol. V, Martin 1992, s. 16 – 18;  VAVROVI , J.: Svetlá 
minulosti, Trnava 1994, s. 122 – 127; KOVÁ , M.: Radlinský, Andrej udovít In: PAŠTEKA, J. a kol.: 
Lexikón katolíckych k azských osobností Slovenska, Bratislava 2000, s.1135 – 1137; Encyklopédia Slovenska, 
Bratislava 1981, vol. V, s. 21 – 22.; HANAKOVI , Š.:   Dejiny Spolku sv. Vojtecha. Trnava SSV 2005, 
430s., ISBN 80-7162-566-3.; REPKO, J.: Skromná hrivna   SSV Trnava 2012 edícia Dobré slovo; 
HANAKOVI , Š.: Andrej Radlinský  - kútsky farár. Obec Kúty, 2006, 159s.; REPKO, J.: Skromná hrivna   
SSV Trnava 2012 edícia Dobré slovo. 

16 MNOHE , Š.: Pri kolíske Spiritualis – Storo ná pamiatka narodenia † Andreja Radlinského. In: Duchovný 
pastier, asopis katolíckeho k azstva. Ro ník I. 1917 -  1918. V Ružomberku (Rózsahegy)  Vydáva a tla í 
„Leo“ kníhtla iarsky a vydávat. Spolok ú ast. spolo nos  S pomocou redak ného výboru a iných 
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posluchá  tejto prednášky si vydedukuje ím je Andrej Radlinský významnou 

osobnos ou, ktorá má o poveda  aj dnešnému najmä mladému loveku. Ak nie, 

tak potom sa to dá zhrnú  do tohto sumáru: Bol lovek autentický, ktorý vynikal 

organiza ným talentom, prezieravos ou a cie avedomos ou. lovek vytrvalý, 

neustále obhajujúci právo národa a jednotlivca, lovek pokory a odvahy. Je u ite  

hodný pochvaly a nasledovania, ktorý pracoval v duchu ídei svojho života: Za 

Boha a národ.  

 V roku 1930 bol v obci odhalený pomník pred Farským kostolom sv. 

Jozefa od akademického sochára Andreja Ková ika. Odvtedy mu bolo odhalených 

viacero pamätných tabú  a búst. Je to správne. Ale ako už bolo spomenuté vyššie, 

nie každý má v úcte velikánov národa a svoju zaujatos  prejavujú ni ením 

pamätníkov v aky národným velikánom. A pod a toho vidie , že všetci potre-

bujeme rozvinú  enormné úsilie o obnovu duchovnosti národa, ktorý je vyprázd-

nený cez rôzne izmy. A ak sme si vydedukovali význam Andreja Radlinského pre 

nás, potom by sme mali rovnako dedukova  a h ada  význam Spolku sv. Vojte-

cha, neodmyslite nej sú asti jeho života. Bývalý predseda SSV, 1. septembra 

2017 zosnulý emeritný bratislavsko-trnavský pomocný biskup Mons. Štefan 

Vrablec, biskup ktorý žil pre svoj národ v cudzine  i doma, ako o tom sved í aj 

jeho slovo v príspevku na Valnom zhromaždení SSV v Trnave pri príležitosti 130 

výro ia založenia SSV v roku 2000:  Spolok sv. Vojtecha, jeho duchovný a kultúr-

ny význam pre Slovákov. Sú asnos  a perspektívy: „V našich asoch sa dos  as-

to objavuje výraz  „teológia dejín“. Dejiny, to nie je iba viac-menej presný 

súpis rôznych faktov v poradí, v akom sa udiali. Výraz „teológia dejín“ po-

ukazuje na fakt, že dianie v udskej spolo nosti treba chápa  v celkovom plá-

ne Boha Stvorite a a Spasite a. Preto chcem zdôrazni , ako je potrebné, kvôli 

úplnosti, íta  aj slovenské dejiny v tomto teologickom k ú i. Takto ítajme aj 

fakt stotridsiateho výro ia trvania Spolku svätého Vojtecha, ktoré oslavujeme. Je 

teda správne a spravodlivé poveda , že to bola Božia láska, ktorá vplietla do 

tkaniva dejín slovenského národa túto inštitúciu. Boh, ktorý v Starom zákone 

                                                                                                                                      
spolupracovníkov rediguje: Dr. Jozef V. Buday, farár mor.-lieskovský. Za administráciu zodpovedný                                      
Štefan Mnohe . íslo 1, s. 46.  
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posielal vyvolenému národu prorokov, aby ho držali na správnej ceste, Boh, ktorý 

v plnosti asu poslal svojho Syna, aby udstvu povedal, že On je cesta, pravda a 

život, ten istý Boh vnuká druhotným prí inám, aby v priebehu dejín jednotlivých 

národov udržiavali a zve a ovali vieru v Ježiša Krista, jediného a definitívneho 

Spasite a udí. Po ve kom Božom zásahu do našich dejín prostredníctvom 

našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda takmer po tisíc rokoch Boh dal no-

vým spôsobom pocíti  závan svojej lásky, ke  podnietil v mysliach udí ideu 

založi  Spolok sv. Vojtecha. Ke  toto pripustíme, budeme vedie  oceni  jeho 

duchovný a kultúrny význam pre Slovákov. Treba sa pozera  na Spolok sv. 

Vojtecha vo svetle viery. Tak lepšie pochopíme jeho duchovný význam pre 

Slovákov, a priznáme mu v plnej miere aj kultúrny význam pre Slovákov, lebo 

pod kultúrou nebudeme rozumie  iba literatúru a umenie, ale všetko to, o robí 

loveka lepším, ako nám to pripomína Svätý Otec Ján Pavol II. Našu úvahu o 

duchovnom a kultúrnom význame Spolku sv. Vojtecha pre Slovákov rozde me do 

troch bodov. 

1. Význam Spolku sv. Vojtecha v rokoch jeho vzniku. 

Spolok sv. Vojtecha vznikol v ovzduší protichodných smerov, ktoré 

chceli vyprázdni  slovenskú dušu od myšlienky na Boha. Na prvom zhromaž-

dení Spolku v Trnave 14. septembra 1870 odznela otázka „ i je užite ný a pot-

rebný tento spolek? Nikdo z nás nebude pochybova  o potrebe a užite nosti toho-

to spolku, ked povážime že nemáme kníh pre národné katolícke školy; že u iteli 

týmto nedostatkom prinútení boli darebné, nepríhodné knižky kupovat a mládeži 

katolíckej do rúk dávat; ked povážime, že protestanti svoje biblie za levnú cenu 

ponúkajú a my nemáme, ím by sme tie biblie nahradili; ked povážime, že v ul 

sloboda tla e všade je uvedená; že tla  mnoho dobrého síce spôsobuje, ale ked sa 

zneužíva, mnoho škody robí; že tla  v ul už naproti majetnosti, naproti tým, kterí 

vola o majú, svoje šípy metá; ked povážime, že tla ou lánky viery a pravdy 

náboženstva katolíckeho napádané a na posmech obracané bývajú, a my nemáme 

kníh v slovenskej re i, kterými by bludné tyto náhledy vyvrátené boly, nemáme 

prostriedkov proti tomu ut haniu a prenasledovaniu; kone ne ked povážime, že 

prichádzajúce v každodennom živote ažkosti lah ej sa dajú premôc  spolkami, 
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než by to jednotliví vykonat mohli; lebo v jednote je sila. Teda je potrebný a uži-

te ný tento spolek, a k tomu, aby tento spolek sa konštituoval, do života vstúpil 

a pre ud blahodárne pôsobil, sme sa tu zhromaždili. Ale svornos ou malé veci 

rostú, nesvornos ou sa i velké rozpádajú. Jestli kedy a kde, zaiste v ul a tu je nám 

potrebná svornos ... “ 

Podobné slová o duchovnom ovzduší, v akom sa rodil Spolok, som ítal aj v 

Pútniku svätovojtešskom z roku 1890, v ktorom sa referuje o Druhom katolíckom 

zjazde vo Viedni 29. apríla 1889. „Je to k zaplaká u, jaký biedny, jedom napuste-

ný pokrm podáva sa udom v novinách už viac než 20 rokov. Bezbožní udia, zvä -

ša židia, píšu tie noviny, a sto tisíce udu kres anského tak sa nakazilo týmto ita-

ním, že si teraz už prichvalujú tú stravu, ktorá sa im v tak zvaných liberálnych 

novinách podáva... 

i to neni prežalostné divadlo, ke  vidíme katolíkov, ktorí ráno z rúk 

k azových prijali Božie telo, sotva že domov prišli, brat' do rúk noviny a pri 

ra ajkách s ú ubou íta   –  noviny pravím, o ktorých možno poveda , že 

diabol vodil ruku tomu, o ich písal?... Katolíci, ktorí sa modlievajú „A ne-

uve  nás v pokušenie “ – držia za vlastné peniaze na svojich stoloch spisy 

a noviny, ktoré jejich die a nemôže do ruky vzia  bez toho, aby sa nepohor-

šilo, aby viera a nos  jeho škodu neutrpela.“ Tieto dve dos  dlhé citácie nám 

pomôžu vidie  v Spolku sv. Vojtecha dar zhora. – Prostriedok na jednotu s Bo-

hom, ako aj prostriedok na zjednocovanie národa. Ako ítame v sú asných prame-

och: „Spolok sa skladal z milovníkov náboženstva a z milovníkov národa sloven-

ského“. Nielen sa z nich skladal, ale ich aj formoval. A tu je jeho duchovný a kul-

túrny význam pre Slovákov. Na tento cie  si Spolok predsavzal tri veci: vydáva  

Sväté písmo, všeobecný kancionál a náboženské u ebnice. – V tisíckach rôznych 

publikácii, ktoré Spolok v tejto prvej fáze svojej existencie vydal, môžeme vidie  

silnú duchovnú podporu veriacemu udu, ako aj kultúrny prínos na poli literatúry 

a vedy. Zodpovedá to jeho programovému heslu: Fidei et scientiae. 

2. Význam Spolku sv. Vojtecha v novších dejinách. 

Spolok sv. Vojtecha dosiahol ve ké duchovné rozmery: Jeho lenská zák-

lad a prekro ila íslo dvesto tisíc. Neobmedzila sa len na územie Slovenska, ale 
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mala dobrú odozvu aj mimo hraníc Slovenska, dokonca aj v Amerike. O jeho výz-

name sved ia dva zápisy v dvoch totálne odlišných prame och, z ktorých vyplý-

va, ako h adeli na Spolok tí, o nechceli brat' do úvahy Boha. Prvé „ocenenie“ je 

z Bundesarchívu v Koblenzi zo 17. júna 1944. Ide o osemstranový elaborát, 

ktorým ktosi informoval nemecké úrady o vplyve katolíckeho kléru na Slovensku 

a na ktorý treba „dáva  pozor“: „Spolok sv. Vojtecha v Trnave, ve mi dôležitá 

a finan ne silná klerikálna ustanovize . Zaplavuje krajinu katechetickými tla iva-

mi, modlitebnými knižkami, kalendármi a pod. “ Je zaujímavé, že aj „ocenenie“ 

v Slovenskom národnom archíve za komunizmu je podobné. Ide o záznam 

z 15. novembra 1952: „Spolok sv. Vojtecha má za lenov 220 000 domácností, o 

znamená, že ovplyv uje cca milión ob anov. Potvrdzuje to tá skuto nos , že ka-

lendáre na rok 1952 boli behom mesiaca rozpredané. – Medzi 220 000 lenmi 

Spolku sv. Vojtecha sú aj lenovia našej strany. Je potrebné týchto upozorni , aby 

tak, ako pri vyu ovaní náboženstva, aj pri odbere katolíckej tla e pôsobili na svo-

je rodiny a prestali odobera  a íta  v rodinách katolícku tla  a odhlásili svoje 

lenstvo v cirkevnom spolku. “ Spolok nemožno však dnes zlikvidova . Možno 

a treba jeho innos  obmedzi  a dôsledne kontrolova . Podnetom k obmedzeniu je 

nová úprava nakladate skej innosti... Spolok vzh adom na novú všeobecnú 

úpravu nakladate skej innosti stratí podstatnú as  svojej náplne... “ A skuto ne, 

nasledovalo premyslené obmedzovanie Spolku. (Napr. UV KSS sa chváli: „Edi -

ný program Spolku sv. Vojtecha od roku 1951 je usmernený a vydávajú sa len naj-

potrebnejšie modlitebné knihy, u ebnice náboženstva, kalendáre a toho roku sa 

prvý raz nevydajú podielové knihy... Nevydaním podielových kníh záujem lenov o 

Spolok upadne a ušetrí sa 7 vagónov papiera. “) Takmer štyridsa  rokov Spolok 

bol ú elovým zariadením. Nebol zlikvidovaný. Bol akoby uml aný svedok 

o dôležitosti toho, o robil za prvých osemdesiat rokov svojej existencie. Tu pro-

zrete nostne sa objavil na javisku Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme, 

ktorý spoza hraníc pôsobil na Slovensku v intenciách Spolku. Tak to napísali 

ú astníci Valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 15. 9. 1995 v Trnave v liste ad-

resovanom riadite ovi SÚSCM. Ú astníci  – ítame v tom liste „s hlbokou úctou 

akujú za vykonanú prácu, ktorou nasycoval duchovný hlad našich veriacich, ím 

zastupoval aj paralyzovaný Spolok sv. Vojtecha.“  Slovenskí Otcovia biskupi sa 
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spolo ne takto vyjadrili o tejto fáze utlmenej innosti SSV. „Vtedy, ke  sa zdalo, 

že bohatú úrodu bude možné uklada  do sýpok, odkia  by mohla pochodi  nádejná 

istota budúcnosti, zaduli vetry, polámali konáre a zni ili takmer všetko, o dozrie-

valo v košatej korune všestranne rozvinutej spolkovej innosti. Zostali len slabu -

ké konáriky, ktoré komunistický režim starostlivo orezoval, aby sa nerozrástli. Na 

korene nesiahli. A tak po štyridsa ro nej blokáde práve ony umožnili, aby sa život 

do Spolku vracal naplno a takmer bez prerušenia. Oslabené, ba aj zni ené in-

nosti nie je možné dodnes obnovi  tak, aby mohli opätovne prináša  úrodu pre 

všetkých a na as... “ Zaujímavá je pripomienka slovenských otcov biskupov ku 

koncu listu: „Dielo Spolku sv. Vojtecha je Božím dielom, ktoré je ešte aj dnes 

Radlinským založený Noemov koráb. Ako Božie dielo patrí Cirkvi a národu. 

“ (List k 125. výro iu SSV.) Na zakon enie druhého bodu našej úvahy môžeme 

poveda , že duchovný a kultúrny význam Spolku sv. Vojtecha pre Slovákov bol 

potvrdený komunistickým zásahom. Nechceli, aby Spolok žil Fidei et scientiae, 

uml ali ho, lebo oni mali v pláne odkres an i  kres anské Slovensko. 

3. Význam Spolku sv. Vojtecha pre naše asy. 

Andrej Radlinský pred 130. rokmi napísal, že Spolok sv. Vojtecha bude 

Noemovým korábom, ktorý bude bezpe ne ochra ova  náš ažko skúšaný 

národ proti nemravnosti, neverectvu i proti strate národného povedomia. To-

to more v duchovnom zmysle je okolo nás stále rozbúrené, a preto tento „koráb“ 

stále potrebujeme. Spolok mal vyše 220 000 lenov pred násilným útlmom zaprí-

inenom komunistami. Dnes ich má o 100 000 menej. Od obnovenia plnej zdravej 

a slobodnej innosti (14. septembra 1991 ) sa ešte nepodarilo napoji  sa na plnú 

plochu pretrhnutej nite, ale vô a je tu. Vydavate ská innos  sa rozbieha. Význam 

Spolku sa potvrdzuje najmä vydaním Svätého písma v jednom zväzku, vydaním 

Katechizmu Katolíckej cirkvi a vydaním Sociálnych encyklík, ako aj iných pápež-

ských dokumentov. Ide o to, ako rozšíri  aj lenskú základ u. Za najpotrebnejšie 

pokladám, aby sa do Spolku vlievali mladé slovenské rodiny. Ako sú podstat-

nými bunkami národného tela, tak sú aj prepotrebnými záchytnými bodmi 

duchovných hodnôt. Je potrebné vyvinú  úsilie v tomto smere. Pokladám za 

reálnu túto akciu: Ako Spolok sv. Vojtecha pokladáme za Boží dar národu, tak 
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by sme mohli poklada  lenstvo v Spolu sv. Vojtecha za pekný dar novým ro-

dinám. Ke  novomanželia prijímajú rôzne dary hmotného rázu, pre o by nemohli 

prija  aj dar duchovného rázu? Takým darom by mohlo byt' lenstvo v Spolku na 

jeden rok, na desa  rokov, zakladajúce lenstvo, spolu s nejakou publikáciou SSV, 

najmä so Svätým písmom? To by bol dar novomanželom, ktorý trvá, a bol by to 

dar významný pre tú novú rodinu i pre ve kú rodinu Slovákov. Kiežby sa táto 

akcia rozbehla ako dozvuk osláv 130-ro ného trvania SSV. A k tomu by som ešte 

navrhol aj rozšírenie Katolíckych novín, ktoré boli za všetkých 130 rokov spojené 

so Spolkom. Spolok by mal dýcha  Katolíckymi novinami. Tak bude pôsobi  pod-

a úmyslu zakladate ov a pod a Božích úmyslov. Náro nejšie bude obnovi  orga-

nizovanú vedeckú prácu veriacich katolíkov. Ale aj o to sa treba usilova , aby 

význam Spolku bol cite ný v slovenskej modernej spolo nosti, ktorá sa dostáva na 

vyššiu vzdelanostnú ú rove . Na záver tejto spolo nej úvahy, ke  vám akujem 

za pozornos , chcel by som sa obráti  s prosbou na vedenie Spolku sv. Vojtecha, 

aby sa vo vedomí duchovného i kultúrneho významu Spolku venovali práci s dô-

verou v Božiu pomoc – Spolok nesmie by  oby ajným podnikom. A chcel by 

som sa obráti  s prosbou aj na celú slovenskú verejnos , aby naplno venova-

la svoju dôveru tomuto Spolku, ktorý spolupracuje s Konferenciou biskupov 

Slovenska. Ako sa táto stará o duchovné potreby celého Slovenska, tak aj SSV 

chce svoju aktívnu prítomnos  uplat ova  na celom Slovensku. Mal som rados , 

ke  sa na slovenskú bielo-modro- ervenú zástavu dostal aj slovenský dvojkríž. 

Ako znak nášho cyrilometodského dedi stva, o ktorom sa hovorí aj v preambule 

Ústavy, je na slovenskej trikolóre a zvýraz uje našu národnú a štátnu identitu, tak 

túžim, aby obnovená a preh bená viera, ktorú nám ohlásili sv. Cyril a Metod, 

zvýraz ovala duchovnú identitu Slovákov. O to sa chce pri i ova  SSV. V tomto 

úsilí vlastne spo íval a spo íva význam SSV pre Slovákov. 

To ko teda predseda SSV. Narysoval nielen súradnice minulosti, ale vytý il 

hlavne smer do nového storo ia a tisícro ia, napriek silne zmenenej situácii 

spolo enských pomerov na sklonku 20. storo ia.17 Kto môže poprie  aktuálne 

                                                 
17VRABLEC, Š., DIAN, D.:  i je užite ný a potrebný tento spolek? In: Duchovný pastier, revue pre 
teológiu a duchovný život. Trnava SSV 2000, ro . 81, . s. 339. 
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slovo tohto vzácneho loveka aj dnes, ke  práve v tomto roku si SSV pripomína 

už 200 výro ie narodenia svojho zakladate a – Andreja Radlinského? On a jeho 

dielo sú aj dnes ve kou výzvou, ale aj víziou pre nové storo ie, pre kohoko vek, 

komu ide o dobro národa   a vlasti.    
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VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES Z H ADISKA 

HODNOTOVÉHO A KULTÚRNEHO FORMOVANIA 

MLADEJ GENERÁCIE 

Ružena Kozmová 

Abstrakt  

Predmetom príspevku je hodnotová a kultúrna orientácia mládeže a spôsob jej 

formovania vo výchovno-vzdelávacom procese na vysokých školách. Hodnotová 

orientácia alebo životný štýl odzrkad ujú v sebe to, aké hodnoty lovek v živote 

vyznáva a ktorými sa riadi. Zárove  však – a to je najdôležitejšie – ako si tieto 

hodnoty usporadúva do istej hodnotovej hierarchie. To, ako vyzerá táto hodnotová 

hierarchia a ako korešponduje so stupnicou hodnôt prízna nou pre spolo enské 

skupiny, v ktorých jedinec žije, výrazne ovplyv uje jeho spolo enské zatriedenie 

a osobné problémy. V príspevku poukážem aj na nutnos  zachovania a pestovania 

kultúrnych tradícií a formovania kres anského svetonázoru. Je ve a príkladov 

takých osobností a udalostí, ktoré by boli pre slovenský národ podnetné, a ktoré 

vyvolali ochotu takéto pozitívne skutky nasledova  

K ú ové slová: Hodnoty loveka, mládež a spolo nos , svetonázor, kultúra, mul-

tikulturalizmus, národná tradícia. 

 

V mojom príspevku sa zameriam na hodnoty vo všeobecnosti, poukážem na 

ich špecifickos  a význam pre loveka. V alšej asti sa budem venova  analýze 

konkrétnych hodnotových preferencií mladých udí s poukazom na dosah pre 

pedagogický proces a na výchovu k pestovaniu udových tradícií a národného 

povedomia.  

Zmenou politického systému sa nám otvorila sloboda slova, neobmedzené 

možnosti cestovania. Prienikom globalizácie a technického pokroku sa k nám za-

alo šíri  nekontrolované množstvo informácií rôznej kvality, o nie v malej mie-

re ovplyv uje hodnotovú orientáciu predovšetkým mladej generácie. Následný 

turbulentný politický a ekonomický vývoj priniesol sociálne, ale aj regionálne 
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rozdiely, nezamestnanos , zlé medzi udské vz ahy, kriminalitu, chudobu, korup-

ciu, morálny relativizmus, liberalizáciu hodnôt, a pokles národného povedomia. 

Všetky tieto faktory pôsobia nielen na nás dospelých, ale vníma ich aj mládež, 

žijúca v postmoderne, o má ve ký vplyv na jej životný štýl a formulovanie 

hodnôt.  

Položme si otázku: Ako treba kreova  výchovno-vzdelávací proces na všet-

kých stup och vzdelávania, ale najmä na vysokých školách, ako treba formulova  

a realizova  vo vzdelávacom procese pojem hodnota? Všetci dobre vieme, že 

pojem hodnota je jeden z najviac diskutovaných termínov v psychológii, socioló-

gii a filozofii, ale nájdeme ho v tej i onej miere vo všetkých vedeckých discip-

línach.  

Hodnoty predstavujú nevyhnutnú sú as  nášho života, sú výrazným 

zdrojom motivácie a pilierom zmyslu. lovek bez hodnôt nemôže ži . Hodnoty sú 

sú as ou nemateriálnej kultúry,   

ktorú tvoria abstraktné výtvory udí, sú to abstraktné prejavy ich myslenia 

a správania. Sú nimi myšlienky, prejavy, reflexie, asto pretavené do rozsiahlych 

publikácií s cie om informova , pou i  verejnos  a predovšetkým študentov na 

univerzite. Ve  „hodnotový systém mladej generácie predstavuje ur itý modifiko-

vaný hodnotový systém spolo nosti“. Aj preto sa touto problematikou zaoberajú 

odborníci takmer všetkých spolo ensko-vedných disciplín.  

udská povaha ráta so zmenami, napr. intelekt s tvorivým potenciálom 

loveka aj s morálkou. Dobro aj zlo sú prítomné v udských mysliach aj srdciach. 

Status osobnej identity loveka môže by  bezproblémový v prípade uvedomo-

vania si potreby harmónie tela aj ducha. lovek by mal robi  všetko pre to, aby 

v jeho živote existovala súhra medzi krásou a dobrom, vzdelanos ou a snahou by  

osožný u om, celej našej spolo nosti.  

Písa  v sú asnej dobe o mladom loveku a jeho hodnotovom rebrí ku nie je 

vôbec ahké. Lebo myslenie mladých sa za posledné desa ro ia zmenilo od zákla-

du. V každom mladom loveku je teda prítomná nejaká dobrá stránka, ktorá sa dá 

využi  – isté nadanie, schopnosti, bohatstvo inteligencie, srdca, pracovitosti, ale i 
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tá zlá stránka. Každý mladý lovek v sebe ukrýva mnoho pekných vlastností, 

poklad, ktorý sa dá objavi  a zve adi .  

V dnešných asoch sa stále objavuje všeobecná túžba by  sebou samým, 

by  verný vlastným hodnotám, premeni  na konkrétne skutky to, omu máme 

a chceme veri . To, o udia kedysi vykonali pod vplyvom zna ného spolo-

enského tlaku, teraz konajú silou slobodne prijatého presved enia. Atmosféra 

pluralizmu, v ktorej žijeme, poskytuje ve a priestoru na premýš anie o hodnotách.  

Mladí udia v snahe zaradi  sa do spolo nosti, do spolo enského diania, sa 

stále h adajú a je pre nich náro né vedie  si zodpovedne ur i  hodnotový reb-

rí ek. Mladí sú plní ideálov. asto sú to aj nesplnite né želania, ale práve tieto 

želania im pomáhajú nájs  v živote svoje miesto, miesto, kde sa môžu realizova , 

s vä ším, i menším úspechom. Je ve mi dôležité, aby mal lovek sny a hlavne, 

aby sa ich nevzdával. Niektoré sa podarí splni , ale podarí sa to každému vždy len 

a len vlastnými silami. Musíme vies  mladých udí k tomu, aby sa nevzdávali, 

inak by totiž ni  nedosiahli. Správne usporiadanie životných hodnôt umožní mla-

dým u om koncentrova  sa na svoje sny a hlavne na ich splnenie. lovek by mal 

vedie , o a kedy robi , aby bol v živote úspešný. Samozrejme, že niekto to zvlád-

nu  môže a inému sa to hne  nepodarí. Preto je dôležité neustále vysvet ova , že 

je rozumné sústredi  sa na menšie množstvo aktivít, pri om je potrebné stanovi  

si priority. Je ve mi ažké zvládnu  všetky aktivity, najmä, ak mladý lovek štu-

duje, zakladá si kapelu, chodí na angli tinu a autoškolu, a ešte má aj ve a 

kamarátov.  

Hovorí sa, že lovek dospieva trikrát: prvýkrát, ke  si dokáže vytvori  ten 

správny vz ah s rodi mi, druhý, ke  nájde sám seba a vie, o chce a ako to 

urobi , a tretí, ke  sa rozhodne založi  si rodinu a vie prispie  k pohode vo svojej 

rodine a rozumie  si so svojimi de mi.  

Hodnotová orientácia alebo životný štýl odzrkad ujú v sebe to, aké hodnoty 

lovek v živote vyznáva a ktorými sa riadi. Pritom je ve mi dôležité usporiada  

ich do istej hodnotovej hierarchie. To, ako vyzerá táto hodnotová hierarchia a ako 

korešponduje so stupnicou hodnôt prízna nou pre spolo enské skupiny, v ktorých 

jedinec žije, výrazne ovplyv uje jeho spolo enské zatriedenie a osobné problémy.  
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Hodnotová orientácia tvorí najdôležitejšiu sú as  vnútornej štruktúry 

osobnosti, odráža jej životnú skúsenos , umož uje rozlišova  podstatné a ne-

podstatné, významné a nedôležité pre daného loveka. Hlavným obsahom hodno-

tovej orientácie sú svetonázorové, najmä filozofické, politické, náboženské a mo-

rálne presved enia loveka, jeho stabilná a hlboká oddanos  ur itým mravným 

zásadám. Preto sa v každej spolo nosti stáva hodnotová orientácia osobnosti 

predmetom výchovy, cieleného pôsobenia na jedinca a to je práve úloha pedagó-

gov, úloha univerzity všestranne vzdeláva . Všestranne, to znamená nielen vo 

vybranom študijnom programe, ale aj v pestovaní vše udských hodnôt, národných 

tradícií.  

Dovo te, aby som zacitovala nieko ko viet z dlhodobého programu rozvoja 

univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave:  

„Hlavným poslaním UCM je chráni  a šíri  poznanie a rozvíja  vzdelávanie 

na základe vedeckých poznatkov a tvorivej vedeckej a umeleckej innosti, v du-

chu národných a vše udských humanistických a demokratických tradícií s dô-

razom na cyrilo-metodské duchovné dedi stvo a historický odkaz Ve kej Moravy. 

Svojou innos ou UCM prispieva k rozvoju vzdelanosti ako sú asti kultúry celej 

spolo nosti a sú asne prispieva k zvyšovaniu vedeckej, technickej a hospodárskej 

úrovne spolo nosti.“ (Dlhodobý plán rozvoja UCM na roky 2014-2020).“  

V tomto duchu sú kreované aj základné východiská vzdelávacieho procesu, 

v tomto duchu sa upriamuje pozornos  našich študentov i už v procese vzdeláva-

nia ( asopisy samotných študentov v printovej (Ateliér) alebo elektronickej podo-

be (Parazol), alebo mimoškolských akcií zameraných na významné výro ia našich 

dejate ov, nosite ov kultúrnych hodnôt, k omu výrazne dopomáha aj univerzitná 

knižnica svojimi akciami pre študentov. Hodno spomenú  napr. v uplynulom 

období besedy k dielam významných slovenských jazykovedcov, ako bol udovít 

Štúr, Milan Miloslav Hodža, Anton Bernolák, besedy so slovenskými spisovate -

mi, výstavy významných osobností, ako bola napr. výstava k 1150. výro iu našich 

vierozvestcov Cyrila a Metoda.  

Každé národné spolo enstvo má schopnos  uchováva  si vo vlastnej pamäti 

podnetné skutky, udalosti a osobnosti, ktoré pôsobia na jeho každodenný život 
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inšpiratívne. Práve táto schopnos  uchováva  a rozvíja  národné tradície, vypove-

dá o európskej zrelosti národa. Myšlienka francúzskeho jazykovedca a filozofa 

Ernesta Renana o tom, že „národ je každodenný plebiscit, lebo je to spolo nos , 

ktorá vykoná ve ké veci spolo ne a túži vykona  ešte viac, ke že sa musí opako-

vane rozhodova  o osudových veciach“, nás privádza k zamysleniu, ako sa my 

Slováci staráme, ako pestujeme svoje národné tradície.  

Je to úloha, ktorá nestráca aktuálnos  ani v 21. storo í, lebo pestovaním 

národných tradícií si uvedomujeme sami seba, ke že sa h adáme vo vlastnej 

histórii v prepojení na históriu európsku, ale je to aj o sú asnosti.  

Je ve a príkladov takých osobností a udalostí, ktoré by boli pre slovenský 

národ podnetné, a ktoré vyvolali ochotu takéto pozitívne skutky nasledova .  Pri 

rozvíjaní národných tradícií má osobitné miesto národná kultúra, ktorú tvoria tri 

vrstvy: 1. je to re , materinský jazyk, sloven ina ako náš spolo ný svet význa-

mov; 2. je to naša slovenská vlas , náš domov ako náš spolo ný priestor, v ktorom 

už 15 storo í spolo ne žijeme; 3. je to história Slovenska, teda naše spolo ne pre-

žité osudy a spolo né historické vedomie o sebe samých. Ak sa nau íme pestova  

úctu a vz ah slovenskej mládeže k týmto trom nosným pilierom národného seba-

vedomia, na ktorých stojí slovenská kultúra, potom pretrváme. Lebo kultúra má 

zázra nú schopnos  mravnej obnovy a mravného správania sa v spolo enstve. Ná-

rodné tradície majú schopnos  uchováva  a rozvíja  pamä  národa. Mali by sme 

sa pridržiava  myšlienky, temer zákona, že národ nemôže ži  zo d a na de . Preto 

sa pod a Alexandra Matušku „potrebujeme dosta  z heslovitého chápania svojej 

minulosti, z oby aje, že sa svojou minulos ou ohá ame, že ju však nepoznáme.“ 

Pestovanie národných tradícií je výsostne každodenná povinnos  nás všetkých – 

verejných inštitúcií, predovšetkým škôl všetkých typov, ale aj rodiny, ktorá tvorí 

základ spolo nosti, a tak aj vo i sebe samým v duchu Clementisovho výroku: 

„Tradícia je putom pre životaschopných.“  

Obsahom kultúrnej tradície sú v historickom procese sformované normy 

spolo enského vedomia a ich odraz v ideách, názoroch, predstavách, vedomos-

tiach, morálke, etike práva, v tradícií a zvykoch. Z formálneho h adiska sa feno-

mény tradície prejavujú bu  ako spôsob innosti, alebo sa obmedzujú na naratív-
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nu formu. Z ideového h adiska sa tradícia premietla v koncepcii myslenia a in-

nosti a následne vo finálnej materiálnej produkcii. Transmisia tradície zabezpe u-

je jej kontinuitu a sú asne patrí k jej základným znakom.  

Miera nasledovania tradi ného modelu záleží len v malej miere na jednot-

livcovi, ove a vä ší význam má kolektívna mienka. Pod jej tlakom koná jednotli-

vec tak, ako sa od neho o akáva vä šinou aj vtedy, ke  je jeho individuálny 

postoj odlišný. ím bližšie sa dostávame ku prítomnosti, tým rýchlejšie a rozsiah-

lejšie sú zmeny vo všetkých oblastiach života, tým dynamickejšia je inovácia tra-

dície, ktorej význam sa tým nezmenšuje. Len v aka schopnosti prijíma  do spo-

lo ného vedomia skúsenosti svojich predchodcov a odovzdáva  ich potomkom, 

mohla každá generácia pokra ova  alej, tam, kde skon ila tá predchádzajúca, 

alebo aspo  zotrva  na dosiahnutom stupni vývoja. Dlhodobé zložky kultúrnej 

tradície existovali po as nieko kých historicko-spolo enských epoch, ale azda 

najvýznamnejším obdobím pre Slovensko a slovenský národ bol príchod dvoch 

vierozvestcov Cyrila a Metoda, ktorí položili základy slovanského jazyka, 

kres anskej orientácie, a tak dopomohli k rozvoju kres anského svetonázoru a ja-

zykového povedomia slovenského národa.  

Výchova a vzdelávanie ako nástroj formovania hodnotového systému 

spolo nosti je zložitý jav, v ktorom sa integrujú morálne, etické, a právne princípy 

vz ahov vo všetkých stabilných koreláciách, hodnotové orientácie, estetické nor-

my, organizácia spolo enského života, empirické poznatky a skúsenosti, predsta-

vy o svete a živote, odzrkad ujú sa materiálne duchovné potreby loveka ako bio-

spolo enskej bytosti, predstavy spolo nosti, ktorá existuje v ur itých konkrétnych 

ekonomicko-spolo enských a prírodných podmienkach.  

Je potrebný návrat k tradi ným hodnotám v priestore a v ase, je potrebná 

renesancia národných a udových tradícií, ktoré nám dokazujú, že aj v ažkých 

historických súvislostiach a v konflikte s prevládajúcim charakterom moci vedeli 

naši predkovia robi  veci inak, hlbšie, s pokorou, v modlitbe a práci, vo vlastných 

zvykoch a tradíciách vo svojom udovom umení. Tvorcovia a nositelia udovej 

kultúry verili v hlboké ideály krásy, pravdy, lásky a dobra. Slovensko má 

kres anskú identitu, ktorá dokázala svoju historickú kultúru a existen nú opod-
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statnenos . Kres anská a udová tradícia sa spája v slovenskej kultúre v obdivu-

hodnej vitalite. Ako tvrdí Nádaská (2012) národné a udové tradície sú potrebné 

pre vlastnú rovnováhu každého jedinca i už v osobnom, udskom, ba aj v 

obecnom zmysle.  

Momentálne stojí pred nami otázka a jej riešenie bude na našich de och, i 

zmeníme relatívny multikulturalizmus a pokúsime sa stanovi  civiliza né mini-

mum pre všetkých a budeme vyžadova  jeho rešpektovanie od každého bez oh a-

du na to, i je to v rozpore s jeho kultúrou z pozície dominantnej majoritnej spo-

lo nosti, alebo nás napätie v spolo nosti môže postupne pripravi  o mnohé kultúr-

ne hodnoty a aj o toleranciu vo i iným kultúram a ich nosite om. Dnešná zjedno-

tená Európa na za iatku 21. storo ia verí, že jednotlivé národné hodnotové systé-

my sú si rovné a európsky multikultúrny projekt je založený na kultúrnom relati-

vizme a všeobecnej tolerancii. Je pred nami a našimi de mi vážna úloha, ako sa 

vyrovna  s hodnotovým a kultúrnym relativizmom s toleranciou na jednej strane 

a našim všeobecne akcentovaným hodnotovým rebrí kom a kultúrnymi tradíciami 

na strane druhej.  

Riešenie vidím predovšetkým v našom aktívnom postoji a odbornej 

zainteresovanosti, v podporovaní našich národných kultúrnych tradícií vo všet-

kých oblastiach, i už je to pestovanie slovenského jazyka, literatúra, hudba, ta-

nec, zvyky a oby aje, alebo formovanie kres anského svetonázoru. Aj toto sú 

úlohy a témy, pred ktorými stoja naši študenti, aj toto sú otázky, nad ktorými je 

potrebné sa nám vo vyu ovacom procese a výchove zamyslie  z pozície prírod-

ných, humanitných a sociálnych vied, ale predovšetkým z pozície pedagogiky, 

etnológie, kultúrnej antropológie, filozofie a histórie. 
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SLOVENSKÝ VIDIEK AKO ZÁZEMIE 

ZABEZPE UJÚCE TRADI NÉ HODNOTY 

Viliam Oberhauser 

Skôr ako podrobnejšie rozoberieme situáciu v uvedenej oblasti je potrebné 

si ur i  východiská, ktoré definujú slovenský vidiek. V sú asnej dobe totiž 

koncentrácia obyvate stva do ve kých mestských aglomerácií, ktorých sme sved-

kami v tzv. civilizovanom svete z h adiska sociologického úplne zmenila spôsob 

života a tým aj vz ahy k tradi ným hodnotám.  

Ke  sa však pozrieme na Slovensko tak v porovnaní z ve kou as ou tzv. 

civilizovaného sveta je v podstate vidieckou krajinou aj ke  posledné štatistiky 

hovoria, že v mestách žije 54,4 % obyvate stva. Z tých 138 miest je mnoho tak 

malých, že v podstate aj tie svojim charakterom môžeme radi  k vidieku. V pods-

tate iný charakter, nie vidiecky, ale ve komestský, má iba Bratislava, Košice a os-

tatné krajské mestá medzi ktoré patrí aj Trnava. Preto zaobera  sa stavom slo-

venského vidieka je ve mi dôležité lebo jeho stav je rozhodujúci pre našu 

budúcnos .  

Jeden obraz o slovenskom vidieku predstavuje napríklad relácia slovenskej 

televízie „Naj dedinka Slovenska“. Pekne upravené dediny, krásne rodinné domy, 

milí udia a prezentácia všetkého pekného a zaujímavého o v nich majú. Mnoho 

našich dedín a meste iek má krásne vynovené námestia, mnoho postavených už aj 

nových domov, ktoré nám závidia mnohí zahrani ní návštevníci. Vieme sa pre-

zentova  aj historickými a krásnymi udovými krojmi, folklórnymi súbormi 

a mnohými pamätihodnos ami a turistickými atrakciami. Tam kde bolo kvalitné 

vedenia týchto miest a obcí došlo ku skultúrneniu zdedeného obecného majetku 

a na mnohé mestá a obce je rados  sa pozrie . To je tá pekná stránka nášho 

vidieka.  

Aj v tomto smere by však bolo potrebné analyzova  aký podiel z celkového 

vidieka predstavujú takéto obce a o spôsobuje ve ké rozdiely medzi tými, ktoré 

sú výstavné a tými o sú v úpadku. Sú totiž aj obce, kde nie je ani na plat starostu 

a kde majú problém zabezpe i  aj verejné osvetlenie. Takáto analýza by si však 
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vyžiadala podstatne hlbšie štúdie, aby sme mohli robi  z nich smerodatné závery. 

Dovo te však uvies  jeden z dôvodov obrovských rozdielov. Iste nikoho by nena-

padlo da  riadi  náro nú výrobu automobilov, lie i  udí v nemocnici,  alebo vô-

bec nie o dôležité, loveku bez vzdelania, odborných znalostí a zodpovedajúcej 

praxe. Sú asné pravidlá pre vo bu starostu, alebo primátora sú nastavené tak, že 

robi  túto funkciu môže aj analfabet. A bohužia  sa to skuto ne aj stáva. Pritom 

po prenose množstva kompetencií na obecnú úrove  má dnes funkcia starostu 

to ko nárokov na odbornos , že tam kde majú nekvalifikovane vedenie obce, táto 

tým nekone ne trpí. 

Dovo te ešte uvies  nieko ko myšlienok k hospodárskemu zázemiu nášho 

vidieka. Za predošlého režimu bolo nosnou myšlienkou, aby po celom vidieku 

boli rozmiestnené nielen po nohospodárske, ale aj priemyselné výrobné kapacity 

a služby, ktoré by dali prácu všetkým u om, ktorí tam žijú. Preto popri 

ro níckych družstvách, štátnych po nohospodárskych podnikoch boli po vidieku 

rozmiestnené priemyselné fabriky spravidla zabezpe ujúce využitie surovín, ktoré 

sa tam nachádzali. Na dôvažok  aj po nohospodárske podniky zamestnávali 

mnohonásobne  viac udí ako dnes. Bolo to preto, lebo sa zaoberali produkciou aj 

pracovne náro ných produktov. Naše po nohospodárstvo v tom ase zabezpe o-

valo skoro úplnú potravinovú sebesta nos  Slovenska a potravinársky priemysel 

vyprodukované suroviny finalizoval na ve mi vysokej úrovni. 

Dnes je naša sebesta nos  na úrovni cca 40% a pestuje sa najmú obilie, 

kukurica a olejniny (repka, slne nica) iže produkty, ktoré nevyžadujú to ko pra-

covných síl ako zeleninárstvo, ovocinárstvo a živo íšna výroba. Družstvá, ktoré 

v minulosti zamestnávali 600 udí dnes ich majú 60. Na dôvažok spôsob uvedené-

ho hospodárenia na pôde má  katastrofálne dopady na jej kvalitu. To o vznikalo 

tisíce rokov sa takto nehorázne devastuje. V zákonoch o hospodárení na pôde 

máme síce zadefinované podmienky, za ktorých by hospodárenie s pôdou sa malo 

realizova , ale kontrola a vyvodzovanie zodpovednosti sú tak biedne, že nemajú 

žiaden ú inok. Jediná dôslednejšia kontrola je iba u tých po nohospodároch, ktorí 

si nárokujú dotácie v tzv. ekologickom po nohospodárstve. To je však nepatrný 

zlomok z celkovej výmery po nohospodársky využívanej pôdy. 
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Na druhej strane sa na mnohých miestach Slovenska, tam kde sa v minulosti 

pásol dobytok a ovce, s pozemkami nakladá bez akéhoko vek úžitku. Prenajíma-

telia, resp. vlastníci pozemkov majú dotácie iba za to, že lúky iba kosia a tráva 

nechávajú zhni .  

Prí inou tohto stavu je sú asný systém finan nej podpory v po nohospo-

dárstve nanútenej pravidlami EU. Vedenie EU nemá záujem aby sme boli potravi-

novo sebesta ný. V Európe je prebytok potravín bohužia  asto katastrofálnej 

kvality a ešte ako vidíme aj z rokovaní V4 nám dodávajú z toho o vyprodukujú 

aj tú najnižšiu kvalitu. Naše kontrolné orgány, ktoré prísne posudzovali všetky 

domáce výrobky majú obmedzené pôsobenie v kontrole dovozu v dôsledku uplat-

ovania princípov zhody, kedy sa musia spo ahnú  na kontrolné orgány dovozo-

vej krajiny.  

S priemyselnými fabrikami je to ešte horšie ako s po nohospodárskymi. Tie 

z ve kej asti zanikli. Z toho vznikli celé tzv. hladové doliny. Samozrejme udia 

nehladujú, lebo odišli z nich pre  za prácou. Niektorí v rámci Slovenska, ale mno-

hí do zahrani ia. Jeden z predstavite ov tejto neoliberálnej koncepcie hospodárst-

va mi svojho asu povedal: „teraz budú chodi  udia za prácou a nie práca za 

u mi“.  

Dnešné vys ahovalectvo za prácou je v takých rozmeroch, ako bolo za ias 

prvej eskoslovenskej republiky v ase hospodárskej krízy, alebo po druhej sve-

tovej vojne. Samozrejme, že tým trpia nielen ich rodiny, ale trpí tým aj celé Slo-

vensko. Dopady to má na demografický vývoj, znižujú sa zdroje pre sociálny sys-

tém a najkvalitnejšia as  mladej populácie z ve kej asti je pre Slovensko strate-

ná. To je výsledok koncepcie tzv. „chodenia za prácou“. Odhaduje sa, že iba 

v eskej republike je takto okolo 400 tisíc Slovákov. V nedávnej dobe pri BRE-

XITE sa konštatovalo, že vo Ve kej Británii je ich okolo 80 tisíc. alší sú v Írsku, 

Nemecku, Rakúsku, Taliansku a alších ekonomicky vyspelejších krajinách. 

Tieto straty najkvalitnejšej asti mladej generácie vidieckeho obyvate stva má na 

vidiek zni ujúce následky, ktorými sa však nik nezaoberá. 

To je však materiálna stránka nášho vidieckeho sveta. Aká je však stránka 

kultúrna a duchovná. Na úvod treba konštatova , že aj tam kde sú kvalitné obecné 
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vedenia aj tam sa investovalo v tejto oblasti podstatne menej ako si to vyžadujú 

potreby pre kvalitný život. Áno máme mnoho nových kostolov. Mnohé školy 

a kultúrne domy sú vynovené, ale do skvalit ovania obsahu, ktorý zabezpe í 

kultúrnos  a vzdelanos  národa sa aj tejto oblasti investovalo podstatne menej, 

ako do materiálnych vecí.  

Výchova sa necháva totálne na samovývoj a rozhodujúci vplyv na obyva-

te stvo vzh adom na technické možnosti aj na vidieku majú masovokomunika né 

médiá a internet, v ktorých došlo k totálnej bulvarizácii. Na školách je najdôleži-

tejšia digitalizácia, cudzie jazyky a potreby pracovného trhu. Ale akí to budú u-

dia ke  ukon ia vzdelávanie, aké budú ich morálne kvality, tomu sa venuje mini-

málna pozornos . Hovorí sa, že je to vecou rodiny. Avšak výchova k rodi ovstvu 

neexistuje. V sú asnosti pápež František v rámci katolíckej cirkvi vydal pokyn, 

aby sa zvýšil po et hodín na prípravu snúbencov pre manželstvo. To by však malo 

význam vtedy, keby príprava na manželstvo a rodinný život mala všeobecne pri-

meranú úrove . To však dnes nie je. Naproti tomu stále prebiehajú pokusy zavies  

do škôl sexuálnu výchovu, akoby sex bol cie om existencie loveka. Alebo sa 

nám natíska otázka i to nie je len preto, že treba zníži  po et udí, lebo v istých 

kruhoch sú obavy, že sa udstvo premnoží? 

Neoliberalizmus, ktorý sa presadzuje ako koncepcia ovplyv ujúca život 

spolo nosti spôsobuje individualizáciu pod heslom „staraj sa sám o seba“. Stráca 

sa život v komunitách, i už v tom užšom po atí, teda ako rodinný, tak aj v širšom 

zmysle, ako miestne spolo enstvá rôzneho druhu.  

Vo svete rodín sa to prejavuje neochotou prijíma  pevné záväzky a množst-

vo udí žije v akomsi partnerskom vz ahu bez pevných záväzkov a jednozna ne 

definovaných povinností. Ako sa môžu rodi  deti do takéhoto neistého prostredia? 

Ako v takých podmienkach neistoty môžu by  zabezpe ené podmienky pre ich 

všestranný rozvoj?  

Pozrime sa aj na finan né stimuly, ktoré v tomto smere nastavuje štát.  

Dôchodkový systém, ktorý zaviedol sporenie pre seba vlastne vedie udí 

k egoizmu, v ktorom osobný záujem je nadradený pred potrebami najbližších, ako 

sú aj vlastný rodi ia. Vôbec prístup k seniorom od diskriminácie pri zamestnávaní 
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až po nízke spolo enské uznanie vedie k tomu, že sa vytvára v spolo nosti at-

mosféra, že sú tu iba na prí až. Berú peniaze zo štátneho rozpo tu, ktoré by sa dali 

využi  iná .  

alej podpora matky pri starostlivosti o die a, ktorá nie je ani na úrovni 

minimálnej mzdy. Táto ukazuje ako si štát cení rodi ovskú výchovu, ke  jej pri-

ra uje cenu práce nižšiu ako za akúko vek nekvalifikovanú innos . Podobne je 

to aj s detskými prídavkami, poskytovaním školských potrieb pre školopovinné 

deti, mladomanželskými pôži kami a alšími stimulmi na podporu viacdetných 

rodín.  

Podobná situácia je to aj v komunitných spolo enstvách. Dnes ke  susedia 

by si mali pomôc  urobia to už len za peniaze. Aj na vidieku sa stráca to klasické 

vzájomné vypomáhanie si, ktoré utužovalo vzájomné vz ahy.  

Starostovia sa s ažujú, že stále klesá ochota udí zú astni  sa akejko vek 

spolo nej innosti a to nielen pracovného charakteru, ale aj na kultúrnych po-

dujatiach.     

Radikálne sa zhoršujú medzi udské vz ahy. Notári ktorí riešia dedi ské 

vysporiadania konštatujú ve mi zlé rodinné vz ahy v situáciách kedy sa jedná 

o peniaze a majetok, aj ke  ide o neve ké objemy. Je to tiež jeden z ukazovate ov 

zhoršovania medzi udských vz ahov.   

Na druhej strane najmä v staršej generácii vidie  chu  vráti  sa k tradíciám. 

Obnovujú sa spôsoby slávenia tradi ných sviatkov, nosenie udových krojov pri 

slávnostiach a folklórnych podujatiach. Je aj množstvo mladých udí, ktorých 

pri ahujú slovenské tradície. Je cíti  už ur itú presýtenos  s dekadentnej kultúry. 

Nezanedbate né sú tiež výsledky úspešného medzinárodného pôsobenie sloven-

ských športovcov na vytváranie atmosféry spolupatri nosti a dvíhanie národného 

sebavedomia. 

Naše Národné mati né slávnosti sú ukážkou toho, že je tu chu  v tomto 

smere prinies  zmenu. Na slávnostiach vystupuje viac ako 50 folklórnych súborov 

od detských cez mládežnícke až po seniorov. Trnava uvidí okolo tisíc folkloristov 

oble ených v originálnych krojov z rôznych kútov Slovenska. A to je iba malá 

ukážka tohto bohatstva rozloženého po celom Slovensku. Sme svedkami obnovy 
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tradi ných remesiel a množstva prehliadok úspešných výrobcov z miestnych suro-

vinových zdrojov. Obnovujú sa slovenské kúpele a vzniklo množstvo turistických 

zaujímavých projektov, ktoré vracajú život na vidiek. 

o však treba urobi , aby zmena bola v celom rozsahu. 

Jednou z k ú ových úloh je vypracova  celkovú stratégiu revitalizácie slo-

venského vidieka. Je potrebné za a  spravova  vidiecke komunity kvalifikovane. 

Tak od materiálnych podmienok, obnovenia potravinovej sebesta nosti zdravými 

vlastnými potravinami, cez využívanie a spracovanie vlastných surovinových 

zdrojov obnovou miestnych priemyselných kapacít.  Štátne stimuly je potrebné 

využíva  na tieto úlohy a nie pre financovanie nadnárodných koncernov, tak ako 

sa to deje v sú asnej dobe.  

Vidiecke komunity sa musia spravova  kvalifikovane. Funkcia starostu by 

nemala by  poskytnutá kandidátom, ktorí nebudú ma  primerané vzdelanie, 

kvalifikáciu a prax. 

Je nutné zabezpe i  výchovu k rodi ovstvu a zavies  systém štátnej stimu-

lácie, aby výchovná práca mala najvyššie ohodnotenie v systéme odme ovania. 

To sa samozrejme týka nielen rodi ov, ale aj práce u ite ov a výchovných 

pracovníkov vôbec. Nepôjde to však aj bez zvýšenia nárokov na kvalitu udí 

pôsobiacich v tejto oblasti. Výchovní pracovníci by mali ma  najvyššie morálne 

kvality a primerané celoživotne dopl ované vzdelanie. Treba vráti  stav aby na 

vidieku starosta, k az a u ite  boli najváženejšími osobnos ami a aby rodi ia, 

ktorí sa vzorne starajú o svoje deti boli v spolo nosti vysoko hodnotení. Žiadne 

systémové zmeny nemôžu by  realizované ak ich nebudú realizova  udia s naj-

vyššími kvalitatívnymi parametrami. 

Matica slovenská so svojimi vedeckými a odbornými pracoviskami a v spo-

lupráci s alšími vedeckými pracoviskami ako sú aj spoluorganizátori tejto kon-

ferencie je pripravená podie a  sa na príprave takýchto strategických materiálov 

a reálnych návrhov riešenia sú asnej situácie. 

 

  



 

71 
 

Literárne zdroje: 

LYSÁK L. a kol., 2017. Pôda je národné bohatstvo a záruka štátnosti, zborník 

príspevkov z kolokvia, Matica slovenská 2017  

 

 

Kontaktné údaje: 

Ing. Viliam Oberhauser, CSc. 

Prvý podpredseda Matice slovenskej 

P. Mudro a 1  

036 01 Martin 

 



 

72 
 

TRNAVSKÁ UNIVERZITA (1635 – 1777)  

V KONTEXTE HISTORICKÉHO VÝVOJA 

University of Trnava (1635 – 1777)  

in the context of historical development 

Henrieta Žažová 

Abstrakt 

Vývoj výchovno-vzdelávacích systémov úzko súvisí s celkovým spolo enským 

vývojom. Vzh adom na zložitos  uvedenej problematiky sa autorka v príspevku 

sústre uje na historickú Trnavskú univerzitu v kontexte meniacich sa foriem 

vzdelávania. Trnavská univerzita bola založená v roku 1635 pôvodne ako nástroj 

protireformácie pre službu náboženstvu a dobru vlasti. Postupom asu a sekula-

rizáciou pribudli k filozofickej a teologickej fakulte aj právnická (1667) a lekárska 

(1770). Až do polovice 18. storo ia sa riadila jezuitským študijným poriadkom 

(Ratio studiorum), ktorý bol na svoju dobu pokrokový a do sveta vzdelávania 

vniesol nový štýl, atmosféru, disciplínu, organizáciu a metódy. Nové myšlienkové 

prúdy i špecializácia vo vedeckom poznaní sa na univerzite uplatnili až po refor-

mách krá ovnej Márie Terézie (1740 – 1780). Trnavská univerzita sa stala moder-

nou vysokou školou na úrovni ostatných európskych univerzít. Ako pedagogická 

a zárove  vedecká inštitúcia mala všetky predpoklady rozvoja v oboch smeroch, 

no v roku 1777 bola na príkaz panovní ky pres ahovaná do Budína. 

K ú ové slová: Trnavská univerzita, novovek, vzdelávacie systémy, Spolo nos  

Ježišova 

Abstract 

The development of educational systems is closely linked to general social deve-

lopment. Due to the complexity of this problem, the author focuses on the histo-

rical University of Trnava in the context of changing educational systems. Univer-

sity of Trnava (the Faculty of arts and Faculty of theology) was founded in 1635 

originally as an Anti-reformation tool for the service of Catholic Church and the 
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good of the Country. Over time and thanks by secularization, the University 

increased of the Faculty of Law (1667) and the Faculty of Medicine (1770). Until 

the 1773 it was governed by the Society of Jesus and used its school order (Ratio 

studiorum) which was progressive for its time and brought to the world of educa-

tion a new style, atmosphere, discipline, organization and methods. New thoughts 

or specializations in scientific knowledge according to the established principles 

of modern science have been applied to the University following the reforms of 

Queen Maria Theresa (1740 – 1780). University of Trnava had been reshaped to 

modern European University. As a pedagogical and scientific institution had all 

assumptions for development, but in 1777 it was moved to Buda on command of 

Queen. 

Key words: University of Trnava, modern Times, educational systems, Society of 

Jesus 

 

Vývoj výchovno-vzdelávacích systémov úzko súvisí s celkovým spolo-

enským vývojom. Pedagogická oblas  je vzájomne spätá so všetkými ostatnými 

oblas ami života a dejiny výchovy a vzdelávania sú mnohorako prepletené s cel-

kovým kultúrnym životom, politickým, ekonomickým, sociálnym a svetonázoro-

vým vývojom.1 Je to významný fenomén, ktorý osobitným spôsobom reflektuje 

všetky zmeny v spolo nosti, pretože kritériá pre pravdu a poznanie sú prinajmen-

šom ovplyvnené, ak nie priamo ur ované spolo enským prostredím.2 Vzh adom 

na zložitos  uvedenej problematiky sa v príspevku sústredím na jednu konkrétnu 

tému – historickú Trnavskú univerzitu v kontexte meniacich sa foriem vzdelá-

vania. 

Už od 15. storo ia prebiehala v rímskokatolíckej cirkvi snaha o reformu. Na 

za iatku 16. storo ia reformné hnutie prerástlo do otvorenej roztržky vo viero-

u ných otázkach a vyústilo do reformácie. Jednota západnej cirkvi sa rozpadla, 

                                                 
1 REBLE, Albert. Dejiny pedagogiky. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladate stvo, 1995, s. 
10 – 11. ISBN 80-08-02011-3. 
2 BURKE, Peter. Spolo nos  a v d ní: Od Gutenberga k Diderotovi. Praha : Karolinum, 2009, s. 
13. ISBN 978-80-246-1319-2. 
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zanikol nadnárodný univerzalizmus. Na druhej strane pod vplyvom reformácie 

prebehla reforma vo vnútri katolíckej cirkvi.3 Reformácia a rekatolizácia mali 

dosah aj na oblas  školstva a výchovy. Spo iatku sa záujem konfesií vz ahoval 

len na u ené školstvo, pretože vyplýval z potrieb teológie.4 Šírenie nového u enia 

rovnako ako obroda katolíckej cirkvi boli nemyslite né bez vzdelaného 

duchovenstva. 

Na za iatku 17. storo ia na ele katolíckej cirkvi v Uhorsku stáli silné osob-

nosti, ostrihomskí arcibiskupi, kardináli František Forgá  (1560 – 1615, arcibis-

kup v rokoch 1607 – 1615) a Peter Pázma  (1570 – 1637, arcibiskup v rokoch 

1616 – 1637), obaja horliví rekatolizátori. V dôsledku osmanského nebezpe enst-

va bolo od roku 1543 sídlo ostrihomskej kapituly a arcibiskupa prenesené do 

Trnavy. Peter Pázma  vytvoril z mesta náboženské a kultúrne centrum, v ktorom 

v roku 1635 otvorila brány katolícka vysoká škola, tzv. studium generale – vše-

obecné štúdium. Toto pomenovanie vyu ovacích zariadení sa používalo už od 

stredoveku, pretože sa tu rozvíjali všetky vedecké štúdiá a štúdium malo nad-

regionálny charakter. Latinské slovo universitas pôvodne ozna ovalo vo né slo-

bodné združenie u ite ov a študentov, ktoré získalo rozli né privilégiá rešpekto-

vané svetskou aj duchovnou mocou, neskôr známe ako akademické slobody.5 

Zakladate  ur il hlavný cie  Trnavskej univerzity – „rozšíri  katolícku vieru 

v Uhorsku“6 a jej správu zveril do rúk Spolo nosti Ježišovej. To znamená, že 

uhorská protestantská mládež bola zo štúdií vylú ená a navštevovala zahrani né 

univerzity. 

 Pod a potvrdenia cisára Ferdinanda II. mala Trnavská univerzita také isté 

práva, aké mali iné univerzity v habsburskej monarchii: „táto univerzita... bola 

zabezpe ená... užíva  napospol všetky i jednotlivo privilégiá, imunity... akým sa 

tešia na základe hociktorej oby aje alebo práva ostatné gymnáziá, vysoké školy, 

                                                 
3 BAGIN, Anton. Cirkevné dejiny. Novovek. 2. vydanie. Bratislava : Vydal Spolok svätého 
Vojtecha Trnava v Cirkevnom nakladate stve, 1988, s. 5. 
4 REBLE, Dejiny pedagogiky, s. 67. 
5 REBLE, Dejiny pedagogiky, s. 47. 
6 ŠIMON I , Jozef – ŠKOVIERA, Daniel – RÁBIK, Vladimír (Eds.). Trnavská univerzita 
v dokumentoch (1635 – 1998). Bratislava : Typi Universitas Tyrnaviensis a Veda, 2002, s. 17, . 2. 
ISBN 80-224-0730-5. 
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akadémie a univerzity na hociktorom mieste a v hociktorom národe na území 

Rímskej ríše, krá ovstiev, provincií.“7 Vzorom jej bola predovšetkým jezuitská 

univerzita v Štajerskom Hradci.8 Spo iatku mala len filozofickú a teologickú 

fakultu. Organiza nú štruktúru a u ebný poriadok Trnavskej univerzity ur oval 

študijný poriadok, platný od roku 1599 pre všetky stupne škôl na celom svete, 

riadené jezuitskou reho ou.  

Jednotný študijný poriadok, tzv. Ratio atque institutio studiorum Societatis 

Jesu, nevznikol direktívnym spôsobom, ale vzájomnou komunikáciou.9 Zaklada-

te  Spolo nosti Ježišovej – sv. Ignác z Loyoly si ve mi vážil moderné humanistic-

ké vzdelanie, dokonca istý as uvažoval formálne povýši  pestovanie vedy do 

slávnostného s ubu rehole. Z rehole vytvoril centralistický systém, ktorý jedine -

ným spôsobom spájal disciplinovanos  k sebaformovaniu jednotlivca s pevnou 

organizáciou svetskej múdrosti a umenie riadi  duchovný život.10 Pôvodne nebolo 

primárnym cie om rehole vzdelávanie, no postupne sv. Ignác pochopil jeho 

význam a uvedomil si, že je najlepším prostriedkom na šírenie katolíckej viery. 

O kodifikáciu jezuitského systému vzdelávania sa zaslúžil Claudius Acquaviva, 

generálny predstavený v rokoch 1581 – 1615. Už v prvom roku svojho generaliátu 

ustanovil komisiu na spracovanie podkladov jednotného študijného poriadku.11 

Prvá verzia bola hotová už v roku 1586, opravená verzia v roku 1591, ktorú 

poslali do všetkých jezuitských kolégií na pripomienkovanie. Výslednú podobu 

dostal 8. januára 1599. Autori sa inšpirovali metódami výu by aplikovanými na 

univerzitách v Paríži a belgickom Leuvene.12 

                                                 
7 ŠIMON I  – ŠKOVIERA – RÁBIK (Eds.), Trnavská univerzita v dokumentoch (1635 – 1998), 
s. 26, . 3. 
8 SZABÓ, Ferenc. Peter Pázma  a Trnavská univerzita – za iatky teologickej fakulty. Kultúrna 
politika Petra Pázma a. In HOLOŠOVÁ, Alžbeta et al. Trnavská univerzita vo svetle dejín. 
Trnava – Kraków : Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave, Towarzystvo S owaków w Polsce, 
2012, s. 149. ISBN 978-83-7490-480-3. 
9 KUDLÁ OVÁ, Blanka. Premeny jezuitského vzdelávania. In Universitas Tyrnaviensis : 

asopis Trnavskej univerzity v Trnave, 2015, ro . IV, . 2, s. 30. ISSN 1338-9025. 
10 REBLE, Dejiny pedagogiky, s. 74 – 76. 
11 KUDLÁ OVÁ, Premeny jezuitského vzdelávania, s. 30. 
12 BIKFALVI, Géza. A jezsuita oktatás gyakorlata a Ratio studiorum szellemében. In MOLNÁR, 
Antal . SZILÁGYI, Csaba – ZOMBORI, István (Eds.). Historicus Societatis Iesu. Szilas László 
Emlékkönyv. Budapest : METEM, 2007, s. 176. ISBN 978-963-9662-18-6. 
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 Rozsiahly študijný poriadok upravuje školskú správu a u ebnú látku, 

roz lenenie hodín, stanovuje u ebnice, pravidlá pre skúšky i metódy výu by.13 

V u ení sa riadilo zásadou nie mnoho, ale dokonale. Na dosahovanie disciplíny sa 

nepoužívali telesné tresty, naopak, k usilovnosti sa povzbudzovalo pochvalou i 

presvied aním. Dôležitá bola aj starostlivos  o telesné zdravie, hodiny štúdia sa 

museli strieda  s hodinami telesných cvi ení, hier a odpo inku. Jezuitské školstvo 

bolo trojstup ové – nižšie štúdiá obvykle za ínali tzv. prípravnou triedou a trvali 

4 – 5 rokov, na ne nadväzovali kolégiá, po skon ení kolégií mohli študenti pokra-

ova  na univerzite. Ako sú as  kolégia sa zvy ajne zria ovali šes ro né latinské 

školy – gymnáziá. Cie om vzdelania v gymnáziu bolo dokonalé osvojenie latin-

ského jazyka. Prvé ro níky tvorili triedy zamerané na gramatiku (parvisti, prin-

cipisti, gramatisti, syntaxisti), potom mali žiaci spozna  krásu diel klasikov v ro -

níku poetiky (poetisti) a napokon si mali osvoji  re nícke umenie starovekých 

majstrov v ro níku rétoriky (rétorici).14 Okrem latinského a gréckeho jazyka sa 

gymnazisti vzdelávali v oblasti náboženstva, archeológie, mytológie, kalendárov, 

mier a váh.15 Materinský jazyk sa mohol používa  len po as odpo inku a cez 

prázdniny. Aj na gymnáziu sa viedli dišputy ako na univerzite, ale zameriavali sa 

na gramatický a etymologický výklad slov, preklad viet, vysvet ovanie gramatic-

kých javov a rétoriku. V obsahu vzdelávania figurovalo aj sedem slobodných 

umení. Základné trivium bolo zamerané na jazyk (gramatika, logika, rétorika), 

kým quadrivium na íslice (aritmetika, geometria, astronómia) a hudbu. Univer-

zitný komplex tvorilo gymnázium, filozofická a teologická fakulta. Bola tu 

možnos  pri lenenia aj alších fakúlt.16 

 
  

                                                 
13 REBLE, Dejiny pedagogiky, s. 75. 
14 MÉSZÁROS, István. A nagyszombati jezsuita gimnázium és egyetem 17. századi anyakönyve. 
In Magyar Egyháztörténeti Vázlatok – Regnum – Essays in Church History, 2002, ro . 14, . 1 – 4, 
s 98. ISSN 0865-5227. 
15 DROB NOVÁ, Zuzana. Akademický život na pôvodnej Trnavskej univerzite. In HOLOŠOVÁ, 
Alžbeta et al. Trnavská univerzita vo svetle dejín. Trnava – Kraków : Ústav dejín Trnavskej 
univerzity v Trnave, Towarzystvo S owaków w Polsce, 2012, s. 195. ISBN 978-83-7490-480-3. 
16 BOKOROVÁ, Lucia. Dejiny výchovy a vzdelávania I. Vysokoškolské skriptá. Trnava : Trnavská 
univerzita, 2013, s. 63 – 64. ISBN 978-80-8082-740-3. 
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Prípravné triedy výu by latinského jazyka: 17

 
- alphabetarii – u ili sa základy abecedy 
- abcedarii – u ili sa celú abecedu
- elementares – u ili sa základy
- minimistae – u ili sa ítanie a písanie
- litteras colligentes – u ili sa íta  slabiky
- legentes – u ili sa ítanie
- declinistae – u ili sa sklo ovanie
- comparistae – u ili sa stup ovanie
- coniugistae – u ili sa asovanie

 
 K žiakom jezuitských kolégií patril spo iatku predovšetkým dorast rehole. 

Na za iatku bol akate  ozna ovaný novicom, neskôr scholastikom, teda žiakom 

jedného z kolégií. Kvôli opakovaniu a zdokonaleniu sa na nieko ko rokov stal 

koadjútorom, u ite om na kolégiách a až potom bol prijatý za lena Spolo nosti 

Ježišovej. Okrem novicov a scholastikov navštevovali jezuitské školy aj žiaci zo 

š achtických kruhov a meštianstva, ktorí sa zú ast ovali iba na vyu ovaní. Pre 

všetkých bolo vyu ovanie bezplatné.18 

Jezuiti sa prvýkrát objavili v Trnave už v 16. storo í a po as svojho krát-

keho pobytu v rokoch 1561 – 1567 stihli založi  kolégium, gymnázium i seminár 

na výchovu k azov. Avšak nepriaz ou osudu pre morovú epidémiu, spory s mes-

tom i kapitulou, požiar v reho nom dome a smr  rektora – najvyššieho predstavi-

te a kolégia, mesto opustili.19 Druhú rezidenciu jezuitov v Trnave otvoril dva 

týždne pred svojou smr ou – 1. októbra 1615 – arcibiskup František Forgá .20 Už 

nasledujúci rok za ali jezuiti vyu ova  na gymnáziu. Šes triedne gymnázium sa 

nazývalo aj fakultou jazykov (facultas linquarum) a slúžilo ako prípravka pre 

filozofickú fakultu, ktorej absolvovanie bolo nevyhnutné pre štúdium teológie.21 

                                                 
17 BIKFALVI, A jezsuita oktatás gyakorlata a Ratio studiorum szellemében, s. 180 
18 REBLE, Dejiny pedagogiky, s. 75 – 76. 
19 ŠIMON I , Jozef. Školstvo Spolo nosti Ježišovej na Slovensku v rokoch 1561 – 1773. In 
Jezuitské školstvo v era a dnes. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 12. októbra 2006 
v Trnave. Bratislava : Dobrá kniha v Trnave, 2006, s. 40. ISBN 80-7141-545-6. 
20 HERMANN, Egyed. A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig. München : Aurora 
Könyvek, 1973, s. 260.  
21 Viac o štúdiu na jezuitských gymnáziách: SIPEKIOVÁ, Nicol. Studia inferiora v jezuitskom 
školstve 17. a 18. storo ia pod a dobových dokumentov. In ERVENKOVÁ, Ivana – 
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Filozofia bola stále slúžkou teológie ako v stredoveku. Gymnázium kon ili štu-

denti obvykle vo veku 15 – 17 rokov, filozofickú fakultu navštevovali 17. až 20.-

ro ní a teológiu absolvovali študenti ako 24-ro ní. Výu ba prebiehala od rána 

7.00 hodiny do ve era 19.00 hodiny, v rámci ktorého bol as ur ený aj na odpo-

inok a stravovanie.22  

Štúdium na filozofickej fakulte (facultas artium) trvalo tri roky, vyu ovala 

sa logika, fyzika, matematika, etika a metafyzika. Študenti prvého ro níka sa 

nazývali logici, druháci boli ozna ovaní ako fyzici a tretiaci ako metafyzici. Po 

ukon ení štúdia filozofie mohli absolventi pokra ova  navštevovaním štvorro -

ného kurzu teológie. Obsahom štúdia na teologickej fakulte (facultas theologiae) 

bola scholastická teológia, mravouka, Aristotelova filozofia, kontroverzia, dišpu-

tácia, cirkevné právo, u enie sv. Písma a hebrej ina.23 Jezuiti sa snažili spoji  

teológiu so svetskými náukami a dôležitú úlohu pritom zohrali verejné i neverejné 

dišputy. Spôsobom vyu ovania – kladením argumentov za a proti – sa až do 

polovice 18. storo ia Trnavská univerzita približovala k stredovekým univerzitám. 

Hlavnou úlohou univerzitného štúdia nebolo v danom období objavova  nové 

poznatky, ale odovzdáva  už poznané. U itelia sa sústredili na predstavenie 

a objasnenie názorov autorít akými boli Aristoteles, Tomáš Akvinský a pod.24 

Protireformácia je vlastne oživením stredovekej katolíckej zbožnosti, návrat ku 

kres anským prame om, cirkevným otcom, ale pozna ená duchom novej doby – 

humanizmom a renesanciou.25  

                                                                                                                                      
TVRDO OVÁ, Daniela (Eds.). Škola základ života... História školstva v archívnych 
dokumentoch. Bratislava : Slovenský národný archív, 2016, s. 25 – 34. ISBN 978-80-971767-3-0. 
22 BIKFALVI, A jezsuita oktatás gyakorlata a Ratio studiorum szellemében, s.179, 186. 
23 HAMADA, Milan. Kultúrne a pedagogické aspekty vzniku a pôsobenia Trnavskej univerzity vo 
svetle Ratio studiorum. In Trnavská univerzita v dejinách školstva a vzdelanosti. Zborník Múzea 
školstva a pedagogiky na Slovensku. Bratislava: Slovenská pedagogická knižnica a Ústav 
školských informácií v Bratislave, 1986, s. 50 – 51; DROB NOVÁ, Akademický život na 
pôvodnej Trnavskej univerzite, s. 195, 198. 
24 BURKE, Spolo nos  a v d ní: Od Gutenberga k Diderotovi, s. 51. 
25 REBLE, Dejiny pedagogiky, s. 73. 
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Jezuiti ovládli celé školstvo v katolíckych krajinách Európy na dve storo-

ia.26 Na druhej strane v novoveku je stále výraznejšia centralizácia štátnej správy, 

ktorá so sebou prináša i rozmach úradníctva a byrokracie. Vláda úradov je defi-

novaná aj ako výkon moci na základe poznatkov, o znamená regulovaný zber, 

ochranu a kontrolu informácií využívaných pre administratívne ú ely. Vzrastal 

záujem štátu o otázky výchovy a školstva, pretože byrokratický aparát potreboval 

obyvate ov s praktickými poznatkami a zru nos ami v prospech hospodárskeho 

rozvoja krajiny.27 Už v zakladacej listine Trnavskej univerzity Peter Pázma  ako 

jeden z dôvodov založenia univerzity uviedol: „ asto sme v duchu úzkostlivo 

zvažovali, ako by sme mohli v Uhorskom krá ovstve jednak rozšíri  katolícke 

náboženstvo, jednak zabezpe i  dôstojnos  vznešenému uhorskému národu, a tu 

sa nám okrem iných pomocných prostriedkov ako prvoradý krok núkalo založenie 

nejakej univerzity, lebo v nej by sa zjem ovali mysle tohto bojovného národa 

a zárove  by schopní udia získavali vzdelanie potrebné na vedenie cirkví, ako aj 

na verejnú správu.“28 Narastajúca potreba vzdelaných a práva znalých úradníkov 

si vynútila zriadenie právnickej fakulty (facultas iurisprudentiae) pri Trnavskej 

univerzite v roku 1667. Jej zakladate mi sú Imrich Lóši (1580 – 1642), ostri-

homský arcibiskup v rokoch 1637 – 1642 a jeho nástupca Juraj Lipai (1600 – 

1666), ostrihomský arcibiskup v rokoch 1642 – 1666. Základiny, z ktorých bola 

financovaná, spravovala ostrihomská kapitula a nie jezuiti. Prednášalo sa kanonic-

ké, rímske, domáce uhorské civilné a procesné právo. Vedecká tvorba profesorov 

sa nesústredila len na potreby posluchá ov právnickej fakulty, ale aj na výskum 

uhorského práva.29  

Obdobie 17. storo ia v Európe je obdobím ve kých systémov a metód, ke  

zdrojom myšlienkových provokácií bola prírodná i mechanická filozofia, teda 
                                                 

26 DANEK, Ján. Dejiny výchovy a vzdelávania na území Slovenska. Trnava : Univerzita sv. Cyrila 
a Metoda, 2015, s. 65 – 66. ISBN 978-80-8105- 647-5; BOKOROVÁ, Dejiny výchovy 
a vzdelávania I. Vysokoškolské skriptá, s. 63 – 64. 
27 REBLE, Dejiny pedagogiky, s. 83, 132 
28 ŠIMON I  – ŠKOVIERA – RÁBIK (Eds.), Trnavská univerzita v dokumentoch (1635 – 1998), 
s. 17, . 2. 
29 ŠVECOVÁ, Adriana. Význam historickej Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v rokoch 
1667 – 1777 v uhorskej jurisprudencii a právnickom vzdelávaní. In HOLOŠOVÁ, Alžbeta et al. 
Trnavská univerzita vo svetle dejín. Trnava – Kraków : Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave, 
Towarzystvo S owaków w Polsce, 2012, s. 69, 71, 73, 92. ISBN 978-83-7490-480-3. 
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prírodoveda. Jej intelektuálne novátorstvo spo ívalo nielen v odmietaní stredo-

vekej, ale aj antickej tradície a celého obrazu sveta, v ktorom dominovala Platóno-

va a Aristotelova filozofia. Akademické kruhy prejavovali vo i novej filozofii 

zna ný odpor, a tak si zástancovia nových metód založili vlastné organizácie – 

vedecké spolo nosti a akadémie vied, v ktorých kládli dôraz na štúdium prírody. 

Vedie  všetko alebo aspo  vedie  o všetkom bolo ideálom novovekých u encov, 

ale nárast množstva nových poznatkov viedol k špecializácii a vzniku nových 

vedeckých disciplín i inštitúcií ako botanické záhrady, anatomické ústavy, obser-

vatóriá i laboratóriá.30 Vo všetkých oblastiach sa h adal objektívny prírodný, 

najradšej matematicky vyjadrite ný poriadok vecí. Do tohto obdobia systemati-

zácie spadajú úspechy novej vedy, ktorá sa venovala skúmaniu prírodných javov 

a jej predstavite mi boli napríklad taliansky filozof, fyzik, astronóm a matematik 

Galileo Galilei (1564 – 1662), nemecký astronóm, fyzik, optik a matematik Jo-

hannes Kepler (1571 – 1630) i anglický fyzik, matematik a filozof Isaac Newton 

(1643 – 1727). Bol to vek zvedavosti, ke  sa asto používal latinský výraz curio-

sus. Múzeá i kabinety kuriozít súkromných zberate ov zase dokladajú presun 

amatérskeho záujmu od klasického vzdelania k prírodovede. Kým v 17. storo í 

prevažovala systematika a objektívne štruktúry, osvietenské 18. storo ie sústre o-

valo svoj záujem na loveka a jeho prospech. Postupne sa zmenila aj úloha 

vyšších vzdelávacích inštitúcií, odovzdávanie tradi ných poznatkov nahradilo 

intelektuálne novátorstvo, u kandidátov na titul sa o akával príspevok k poznaniu 

a akademici boli vystavení tlaku nájs  zmysel svojej intelektuálnej innosti 

v objavovaní nového.31  

Na vysokých školách v habsburskej monarchii tento proces prebiehal 

pomalšie, obzvláš  konzervatívna situácia bola v Uhorsku. Vzh adom na kozmo-

politný charakter jezuitskej rehole je nepredstavite né, aby profesori prírodnej 

filozofie nepoznali najvýznamnejšie diela a objavy novej vedy, ktoré scholas-

ticko-aristotelovské názory vyradili do arzenálu vedeckých prežitkov. Stále bol 

však v platnosti jezuitský študijný poriadok z roku 1599, hoci isté reformy vo 
                                                 

30 BURKE, Spolo nos  a v d ní: Od Gutenberga k Diderotovi, s. 57, 59, 62 – 66, 105, 192; 
REBLE, Dejiny pedagogiky, s. 84 – 85. 
31 BURKE, Spolo nos  a v d ní: Od Gutenberga k Diderotovi, s. 124, 129 – 130; REBLE, Dejiny 
pedagogiky, s. 84 – 85, 110. 
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vyu ovaní sa pokúšali zavies  jezuiti a neskôr aj panovník Karol III. v roku 1733, 

ale bez úspechov.32 V roku 1735 provinciál Spolo nosti Ježišovej Rakúskej pro-

vincie Franz Molindes zaviedol do gymnaziálnej výu by moderné prvky, ktoré 

uviedol do praxe Karol III. nariadením Über die Ordnung und Einrichtung der 

Schulen. V Uhorsku ho zaviedli po úpravách jezuitom Františkom Wagnerom. 

Touto reformou bola zaradená medzi vyu ované predmety na jezuitských gymná-

ziách aj svetská história a geografia.33 

Ku kvalitatívnej zmene dochádza za iatkom 50. rokov 18. storo ia. Krá ov-

ná Mária Terézia sa rozhodla reorganizova  všetky univerzity na území ríše pod a 

vzoru Viedenskej univerzity. Zmenil sa spôsob získavania univerzitných titulov. 

Namiesto dovtedajšieho spôsobu, ke  sa vedecký stupe  ude oval pri slávnostnej 

verejnej dišpute, sa museli absolvova  prísne skúšky pred komisiou, ktorej 

predsedali dekani fakúlt. V záujme zlepšenia prednášok, ktoré boli dovtedy stále 

založené na diktovaní, na profesorov sa naliehalo, aby svoje prednášky vydávali 

knižne. Od roku 1753 sa filozofická fakulta stala dvojro nou a zásadné zmeny 

nastali vo vyu ovaní fyziky.34 

Napriek týmto zmenám k presadeniu nového u ebného plánu došlo až zave-

dením tzv. Normy pre štúdiá (Norma studiorum) vydanej vo Viedni v roku 1770. 

Vypracovaná norma mala zmeni  chod celej univerzity, ktorá bola poštátnená. 

Dovtedy bol rektorom univerzity rektor jezuitského kolégia, odvtedy ho volili 

prokurátori štyroch národností (uhorskej, nemeckej, chorvátskej a eskej) a deka-

nov profesori jednotlivých fakúlt. Aj po finan nej stránke sa univerzita stala nezá-

vislou od jezuitskej rehole. Mária Terézia zriadila lekársku fakultu (facultas medi-

cinae) v roku 1769 a Trnavská univerzita sa stala modernou vysokou školou na 

úrovni ostatných európskych univerzít. Ako pedagogická a zárove  vedecká inšti-

                                                 
32 MARSINA, Richard. Filozofická fakulta starej Trnavskej univerzity v rokoch 1635 – 1777. In 
HOLOŠOVÁ, Alžbeta et al. Trnavská univerzita vo svetle dejín. Trnava – Kraków : Ústav dejín 
Trnavskej univerzity v Trnave, Towarzystvo S owaków w Polsce, 2012, s. 45. ISBN 978-83-7490-
480-3; TIBENSKÝ, Ján. Trnavská univerzita v slovenských dejinách. In I AJ, Viliam (Ed.). 
Trnavská univerzita v slovenských dejinách. Bratislava : Veda, vydavate stvo slovenskej akadémie 
vied, 1987, s. 20. 
33 BIKFALVI, A jezsuita oktatás gyakorlata a Ratio studiorum szellemében, s. 186. 
34 HAMADA, Kultúrne a pedagogické aspekty vzniku a pôsobenia Trnavskej univerzity vo svetle 
Ratio studiorum; s. 58 – 61. 
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túcia mala všetky predpoklady rozvoja v oboch smeroch. Vo filozofickom mysle-

ní nastalo obdobie rozmachu, cie avedome sa presadzoval pokrok a prírodovedná 

tematika.35 Ešte v roku 1753 bol položený základný kame  budovy observatória, 

na ktorom sa od roku 1756 viedli astronomické a meteorologické pozorovania.36 

Pri lekárskej fakulte bola zriadená botanická záhrada. Lekáre  pri univerzite fun-

govala nepretržite od založenia univerzity v roku 1635 a tla iare  od roku 1648.37  

 V roku 1773 bola zrušená Spolo nos  Ježišova a na miesta profesorov boli 

vypísané konkurzy, ktoré viedli krá ovskí komisári. Ví azmi boli v prevažnej 

miere dovtedajší profesori, lenovia zrušenej spolo nosti. Kým univerzitu riadili 

jezuiti, profesori nemali možnos  sa špecializova , pretože až na vzácne výnimky, 

najprv prednášali na filozofickej, potom na teologickej fakulte a vedecky innými 

boli len niektorí z nich. Až pod a normy z roku 1770 sa mali rozhodnú , ktorej 

špecializácii sa budú venova  a o štyri roky neskôr bolo nariadené aj zriadenie 

katedier.38 

 Na filozofickej fakulte vznikla katedra filozofie (logiky, metafyziky, eti-

ky), fyziky, prírodných vied, matematiky základnej a vyššej, astronómie, orienta-

listiky, všeobecných dejín a dejín vedy, politických a hospodárskych vied, esteti-

ky a svetskej rétoriky. Okrem toho mal riadite  právo vymenova  aj profesorov 

nem iny a francúzštiny, ke že sa za ali vyu ova  aj živé cudzie jazyky a dokonca 

aj u ite a šermu.39 Na teologickej fakulte vznikla katedra pre hebrejský jazyk 

a Starý zákon, katedra pre grécky jazyk a Nový zákon, katedra polemiky, patroló-

gie a dejín teologickej literatúry, alej katedry dogmatiky, liturgie, kánonického 

                                                 
35 JANKOVI , Vendelín. Trnavská univerzita. Bratislava : Pamiatkový ústav, 1995, s. 66 – 67, 
ISBN 80-967163-3-6; TIBENSKÝ, Trnavská univerzita v slovenských dejinách, s. 29; 
SINKOVICS, István. A Nagyszombati Egyetem 1635 – 1777. In SZÖGI, László (Ed.). Az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem története 1635 – 2002. Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, 2003, s. 61, 
ISBN 978963463591. 
36 HOLOŠOVÁ, Alžbeta – ŽAŽOVÁ, Henrieta. Dejiny observatória na Trnavskej univerzite 1756 
– 1785. Trnava : Pre Trnavskú univerzitu v Trnave, Ústav dejín Trnavskej univerzity v Trnave 
vydalo Vydavate stvo Charis, s. r. o., 2012, s. 25, 39. ISBN 978-80-8082-566-9. 
37 RADVÁNYI, Hadrián. Inštitucionálna báza Trnavskej univerzity 1635 – 1777. In ŠIMON I , 
Jozef (Ed.). Studia historica Tyrnaviensia I. Trnava : Katedra histórie Fakulty humanistiky 
Trnavskej univerzity, 2002, s. 76 – 77. ISBN 80-89074-14-6. 
38 MARSINA, Filozofická fakulta starej Trnavskej univerzity v rokoch 1635 – 1777, s. 46 – 47. 
39 MARSINA, Filozofická fakulta starej Trnavskej univerzity v rokoch 1635 – 1777, s. 46, 48. 



 

83 
 

práva, rétoriky, apologetiky a napokon cirkevných dejín.40 Právnická fakulta 

zamestnávala profesorov a teda mala zriadené katedry kánonického práva, 

rímskeho práva, uhorského práva procesného a trestného, ako aj všeobecného 

verejného práva.41 V roku 1770 za ala výu ba na lekárskej fakulte, na ktorej 

existovali tri katedry teoretických predmetov: katedra anatómie, katedra botaniky 

a chémie, katedra patológie, fyziológie a farmakológie, a dve katedry klinických 

predmetov: katedra interného lekárstva a katedra chirurgie, pôrodníctva a o ného 

lekárstva.42 

V roku 1774 sa za alo uvažova  o premiestnení univerzity „do srdca krajiny 

– Budína, kde je jej miesto a nie v od ahlom vidieckom meste, aleko od intelek-

tuálnych hnutí“, ako sa vyjadril Jozef Urmínsky, právnik Uhorskej kancelárie, 

ktorý sa aktívne podie al na reforme školstva v Uhorsku známej ako Ratio 

educationis. Okrem Budína ako nového sídla univerzity sa spomínala aj Peš  na 

opa nom brehu Dunaja. Z finan ného h adiska hovorili fakty jednozna ne 

v prospech Trnavy, problém bol v jej budúcom rozvoji, najmä lekárskych vied. 

V roku 1776 bola ustanovená komisia, ktorá odporu ila univerzitu pres ahova  

z Trnavy do Budína, o odsúhlasila aj Mária Terézia.43 Posledná prednáška 

v Trnave odznela 24. augusta 1777.44  

 Trnavská univerzita bola pôvodne založená ako nástroj protireformácie pre 

službu náboženstvu a dobru vlasti. Postupom asu a sekularizáciou pribudli k pô-

vodnej filozofickej a teologickej fakulte aj právnická a lekárska fakulta. Až do 

polovice 18. storo ia sa riadila jezuitským študijným poriadkom, ktorý bol na 

svoju dobu pokrokový a do sveta vzdelávania vniesol nový štýl, atmosféru, dis-

ciplínu, organizáciu a metódy. Nové myšlienkové prúdy i špecializácia vo vedec-

                                                 
40 HAMADA, Kultúrne a pedagogické aspekty vzniku a pôsobenia Trnavskej univerzity vo svetle 
Ratio studiorum; s. 61; DOLINSKÝ, Juraj. Teologická fakulta 1635 – 1777. In ŠIMON I , Jozef 
– HOLOŠOVÁ, Alžbeta (Eds.). Dejiny Trnavskej univerzity 1635 – 1777 / 1992 – 2010. Trnava : 
Trnavská univerzita, 2010, s. 102, ISBN 978-80-8082-353-5. 
41 JANKOVI , Trnavská univerzita, s. 66. 
42 KOPECKÝ, Štefan. Lekárska fakulta 1769 – 1777. In ŠIMON I , Jozef – HOLOŠOVÁ, 
Alžbeta (Eds.). Dejiny Trnavskej univerzity 1635 – 1777 / 1992 – 2010. Trnava : Trnavská 
univerzita, 2010, s. 133, ISBN 978-80-8082-353-5. 
43 SINKOVICS, A Nagyszombati Egyetem 1635 – 1777, s. 41, 43. 
44 ŠIMON I , Školstvo Spolo nosti Ježišovej na Slovensku v rokoch 1561 – 1773, s. 49. 
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kom poznaní sa na univerzite uplatnili až po reformách Márie Terézie. Množstvo 

úspešných absolventov univerzity potvrdilo platnos  starej múdrosti, že umenie 

bez vedy by bolo bezcenné (ars sine scientia nihil est ). Myslí sa tým, že teória 

bez praxe, teda poznanie filozofov (umenie – ars) je bez poznania empirikov (ve-

da – scientia) založenom na faktoch, dôkazoch a objektivite bezvýznamné. 

Školstvo je jedným z pilierov budovania národného povedomia a mnohí posluchá-

i historickej Trnavskej univerzity boli Slováci, ím univerzita nadobudla ne-

smierny význam aj pri šírení humanitnej vzdelanosti medzi príslušníkmi slo-

venského národa.  
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SVÄTOGORAZDOVSKÁ TRADÍCIA V HODNOTOVOM 

SYSTÉME SLOVENSKEJ SPOLO NOSTI 

 Miroslav Hole ko 

Kres anské kultúrne dedi stvo Slovákov tvoria, o. i. dve nosné  kultúrno-

kres anské tradície – už uvedená historická všeslovanská cyrilometodská tradícia1 

a novodobá národno-duchovná, kultúrno-umelecká kres anská tradícia Slovákov 

– svätogorazdovská.2 Nosným poslaním starostlivosti o tieto i ostatné kres anské 

tradície, je v prvom pláne približova  významné udalostí našej histórie, životy 

a diela významných osobností a hlavne sprítom ova  myšlienkový presah uvede-

ných udalostí a diel osobností do našej národnej a kres anskej prítomnosti. Tiež 

poukáza  na to aké miesto má fenomén kres anských tradícií, osvety, vzdelávania 

a výchovy v hodnotovom systéme sú asného loveka. erpaním najuš achtilej-

ších skúseností a posolstiev týchto udalostí a odkazov diel osobností generova  

pozitívne zmysluplné obsahy, ciele a modely prežívania budúcnosti sú asných 

i budúcich generácií nášho národného spolo enstva. Obe vyššie uvedené tradície 

erpajú z myšlienkového posolstva našich etnických prvopo iatkov, s ktorými 

úzko súvisia prvopo iatky našej národnej a kres anskej vzdelanosti, kultúry, 

osvety, identity, štátnosti.       

Predmetom tohto príspevku je osvetlenie druhej gorazdovskej posvätnej 

tradície Slovákov a národností žijúcich s  nimi v spolo nej vlasti, v Slovenskej re-

publike. Poslaním svätogorazdovskej tradície je priblíženie života a diela 

Gorazda, ktorým sa naši predkovia nakódovali na evanjelium a evanjeliovú 

kultúru.3 Uvedené dedi stvo otcov zárove  tvorí fenomenálny prame  našich 

                                                 
1 HOLE KO, Miroslav. Cyrilo-metodská tradícia – základ národného povedomia Slovákov. In 
MULÍK, Peter (ed). Katolícka cirkev a Slováci. Úsilie Slovákov o samostatnú cirkevnú provinciu. 
Zborník z odborného seminára 20. rokov samostatnej slovenskej cirkevnej provincie. Bratislava : 
Bernolákova spolo nos  a Ústav pre vz ahy štátu a cirkví, 1996, s. 102 – 112. 
2 HOLE KO, Miroslav. K svätogorazdovskej tradícii – novodobá duchovno-kultúrna, národno-
vlastenecká tradícia Slovákov. Vlastenectvo a tradície vo výchove a vzdelávaní. Zborník 
príspevkov z vedeckej konferencie, konanej (...) d a 16. októbra 2009 v Smoleniciach. Ed. Július 
Lomen ík. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2010, s. 61-88.    
3 HOLE KO, Miroslav. 25 rokov samostatnej slovenskej provincie. K výro iu ustanovenia 
významnej opory našej štátnosti a národnej svojbytnosti. In Kultúra, ro . VI., . 10-15/2003, as  
2, . 11., 4. 6. 2003, s. 7a 11.  
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národných, kultúrnych i kres anských tradícií, vzdelávania a výchovy k vlasti, 

štátnosti, prame  profilovania historického vedomia, formovania národného 

a kres anského povedomia a patriotizmu, základov nášho hrdého slovenstva, slo-

vanstva a zdravého európanstva. 

Rok 2017 je rokom, v ktorom si pripomíname významné jubileá viažuce sa 

na Gorazda – na túto mimoriadnu osobnos  z úsvitu našich národných, kres an-

ských a kultúrnych prvopo iatkov a rovnako na obdobie, v ktorom žil, a v ktorom 

sme oslovili európsky, ba aj širší svet nevšednými civiliza nými prvkami. Teda, 

v roku 2017 si pripomíname 1150. výro ie k azskej vysviacky diakona Gorazda 

v Ríme. Vo Ve nom meste sme ako národ (naši vtedajší predkovia) zažili prvú 

„najslávnejšiu“, ba svetovú inauguráciu, v dnešnom ponímaní kodifikáciu nášho 

materinského – národného jazyka. V historických prame och sa dozvedáme, že 

pápež Hadrián II. schválil používanie starosloven iny pri bohoslužbách (867) 

a sám položil bohoslužobné knihy na oltár v Bazilikách sv. Petra a Santa Mária 

Maggiore. Zárove  boli za k azov vysvätení Gorazd, Kliment a Naum a za diako-

nov Angelár a Sáva. Títo novosvätenci slávili spolu s Metodom a Cyrilom boho-

služby v uvedených bazilikách už v starosloven ine, i v re i našich najstarších 

slovenských pramatiek. 

Národné a kres anské tradície tvoria významnú, originálnu sú as  nehmot-

ného kultúrneho dedi stva slovenského národa, národnostných menšín, etnických 

skupín a jednotlivcov, ktorí žijú na území Slovenska. Pod a Deklarácie Národnej 

rady Slovenskej republiky . 91/2001 Z. z. o ochrane kultúrneho dedi stva Slo-

venskej republiky jednotlivé druhy a asti kultúrneho dedi stva sú rovnocen-

né a tvoria nedelite nú sú as  kultúrneho dedi stva Európy a celého udstva. 

Ústava Slovenskej republiky, sa už v preambule odvoláva na „cyrilo-metodské 

duchovne dedi stvo“ a jej lánok 44 postuluje práva a povinnosti každého ob ana 

chráni  kultúrne dedi stvo. 

Medzi nosné úlohy v oblasti ochrany nehmotného kultúrneho dedi stva patrí 

odborná starostlivos  o rozvoj národných tradícií a kres anských tradícií, v tomto 

kalendárnom roku dominantne novodobej národno-vlasteneckej duchovno-kultúr-

nej tradície Slovákov – svätogorazdovskej. Uvedenú starostlivos  Národné osve-
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tové centrum realizuje odborno-umeleckými a populariza no-eduka nými aktivi-

tami kres ansko-patriotickej proveniencie. Spoluorganizátormi centra pri 

realizácii uvedených úloh a aktivít sú Matica slovenská Martin, Rada Konferencie 

biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru, Spolo nos  svätého Gorazda 

Bratislava, Spolok svätého Vojtecha Trnava, Cyrilometodská spolo nos  Bratis-

lava, Spolok svätého Cyrila a Metoda Michalovce, Trnavský  samosprávny kraj, 

tiež mestá a obce, kde sa gorazdovské podujatia konajú. 

Pre túto konferenciu sa budeme venova  dvom celonárodným podujatiam, 

ktoré vznikli na území  Trnavského samosprávneho kraja a majú fundamentálny 

význam pre zrod a rozvoj svätogorazdovskej tradície. Prispieva k tomu aj podpora 

predsedu TTSK Tibora Mikuša. Pri tejto príležitosti hodno spomenú  mená dvoch 

významných osobností – rodákov tohto kultúrneho kraja – literáta Jána Holého 

a sochára, medailéra Mariána Polonského (Hubina pri Pieš anoch 1943), ktoré sa 

svojimi dielami významne zapísali do histórie svätogorazdovskej tradície. 

Do slovenskej literatúry, podobne ako do slovenskej historiografie, uviedol 

osobnos  sv. Gorazda Ján Hollý (Borský Mikuláš 1785 – Dobrá Voda 1849), 

najvä ší bernolákovský básnik, a to vtedy, ke  po mohutnom a vzletnom epose 

Svätopluk, v ktorom vyrozprával osudy a boje „slovenského krá a“, vrcholiace 

založením „krá ovstva Slovákov“, spracoval alší epos Cyrilometodiádu.4 V om 

podáva konkrétne vedomosti o historickom ú inkovaní a dosahu misie solúnskych 

bratov medzi Slovákmi. V piatom speve sa hovorí o ceste sv. Cyrila a Metoda do 

Ríma, kde mali da  okrem iného vysväti  svojich žiakov zbehlejších a vycvi e-

nejších v umení, liturgii a cirkevnom práve za k azov. Medzi nimi bol Slavomír, 

vraj jeden z prvých u eníkov našich vierozvestov. „Oproti pôvodnému plánu za-

nechali doma vo vlasti Gorazda, ktorého neskôr Metod po smrti svojho brata 

Cyrila ustanovil za biskupa.“5 Hollý o om uvádza, že patril do skupiny šiestich 

mládencov, o dal solúnskym bratom k dispozícii bulharský panovník Boris. 

                                                 
4 JÁN HOLLÍ: Cirillo-Methodiáda. Wí azská báse  w šesti spewoch. Budín 1835 (Gorazd sa 
spomína vo veršoch 335.-351. piateho spevu). 
5 IGNÁC GAŠPAREC: Cyrilometodská tradícia u bernolákovcov. In: Anton Bagin [Ed.]: Dedi stvo 
otcov.. Trnava : SSV, 1970, s. 43. 
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alej o om hovorí, že „celý as vynikal v cnosti a pritom bol naozaj múdry.“6 

Do Ríma ho svätí bratia nevzali preto, aby vlasti nechýbal, ke  odídu, duchovný 

vodca. Jeho úlohou, ak by sa tam dlhšie zdržali, malo by  vzdelávanie mládeže 

a u enie bohoslužobných piesní, „pretože na takú prácu bol zo všetkých naj-

vä šmi súci“.7 Po Cyrilovej smrti, ke  sa Metod vrátil, „Gorazda uctil tiež po-

svätením a ur il ho u om za ich biskupa v kraji, no neskoršie okúsil krivdu, 

musel pre  odís  a Vichínovi [sic!] zas prenecha  miesto“.8 Hollého verše sú 

ovplyvnené dobovým poznaním. Pri spracúvaní Cyrilometodiády erpal fakty 

najmä od eského historika Dobrovského.9 

  Hlavným predmetom svätogorazdovskej tradície Slovákov je približovanie 

života, osobnosti a diela sv. Gorazda, prvého po mene známeho vzdelanca – 

polyhistora a svätca slovenského pôvodu10 a najmä myšlienkový presah odkazu 

jeho diela do našej národnej, kres anskej a kultúrnej prítomnosti. Odkaz života a 

najmä diela Gorazda – prvého po mene známeho intelektuála – u enca, literáta, 

prekladate a, pedagóga a andragóga, jazykovedca, historika, politológa, filozofa, 

diplomata, apologéta, teológa a ve k aza slovenského pôvodu11 právom patrí slo-

venskému národu, slovanstvu, tvorí sú as  vše udského kultúrneho dedi stva.  

Gorazdovská tradícia sa z hlbín národnej i európskej (aspo  slovanskej his-

tórie) vynorila pri novom národno-štátnom etablovaní Slovákov (tri roky pred 

vznikom samostatnej Slovenskej republiky) ako jeho duchovno-emancipa ný 

prológ.  

 

                                                 
6 JÁN HOLLÝ: Dielo II. Bratislava : Tatran, 1985, s. 147, verš 338, do sú asnej sloven iny preložil 
Ján Buzassy. 
7 Tamže, s. 147, verš 343. 
8 Tamže, s. 147, verš 349 – 351. 
9 Porov. JOSEF DOBROVSKÝ: Cyrill und Method, der Slaven Apostel. Ein historich-kritischer 
Versuch. Prag : Gottlieb Hasse, 1823. 
10 HOLE KO Miroslav. Vzdelanec svetového formátu, Európan myslením a cítením. Prvý 
slovenský vzdelanec – polyhistor a svätec Gorazd. In Národná osveta, 2012, ro . XXII., . 1–2, s. 
43-48. 
11 HOLE KO   Miroslav. Prvý po mene známy. In KLAS, Teofil.: Hlas k aza Gorazda, s. 117 – 
136.; K roku kres anskej kultúry 1999 na Slovensku; In: Duchovný rozmer slovenského divadla a 
drámy, s. 83-92. Gorazd – prvý po mene známy slovenský u enec a ve k az. In Cirkevné listy, 
1992, .7, s. 108 – 110.  
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Gorazd a Kúty. Novodobý zrod svätogorazdovskej tradície Slovákov sa 

datuje do roka 1990, kedy sa v Záhorskej obci Kúty uskuto nila prvá aktivita 

tohto prepotrebného snaženia – De  svätého Gorazda.12 V tomto roku sa slávnosti 

uskuto nili dvadsiaty ôsmykrát.  

V roku 1977 Direktórium prvý raz uvádza na de  27. júl liturgickú spo-

mienku gorazdovcov, piatich cyrilo-metodských svätcov. Kongregácia pre Boží 

kult a disciplínu sviatostí ju roku 1992 povýšila na záväznú spomienku, a to na zá-

klade žiadosti Konferencie biskupov Slovenska. Zav šila sa tým jedna etapa dlho-

ro ných úsilí duchovných aj organizátorov svätogorazdovských aktivít na Slo-

vensku, najmä Rímskokatolíckeho farského úradu v Kútoch, Národného osveto-

vého centra a Cyrilometodskej spolo nosti.13  

Druhá etapa je zacielená na liturgické povýšenie povinnej spomienky na 

sviatok sv. Gorazda miestnej Cirkvi.  

O konanie D a svätého Gorazda v Kútoch sa zaslúžili predovšetkým vte-

dajší miestny k az Irenej Ciutti, regionalista Jozef Mikuš, starosta obce Štefan 

Palkovi  a podpredseda Slovenskej národnej rady Ján Klepá . Od roku 1991 bola 

„regionálna slávnos “ De  sv. Gorazda povýšená na Celonárodné oslavy (sláv-

nosti) svätého Gorazda. Historický zrod svätogorazdovskej tradície na Slovensku 

odborne zdokumentoval Jozef Mikuš v referáte prednesenom na kolokviu Odkaz 

sv. Gorazda: “Sviatok sv. Cyrila a Metoda sme si v Kútoch uctili slávnostnou 

sv. omšou 5. júla 1990.(...) Tu pri Premenení skrsla nášmu dp. Irenejovi Ciuttimu 

myšlienka na sv. Gorazda. Ve  priamy nástupca sv. Metoda, biskup, u enec a 

v národe akosi opomenutý. Prvý slovenský svätec pod a pôvodu! Ešte v ten de  

sa zišla farská rada a o tri týždne sme si dôstojne tohto nášho svätca uctili. Bolo to 

29. júla 1990, v nede u. Sta ili sme pripravi  kultúrny program (...) a dokonca s 

                                                 
12 HOLE KO, Miroslav. Návrat sv. Gorazda : Zrod novej kultúrnej a duchovnej tradície 
Slovákov. In Katolícke noviny, 1991, ro . 106 (142), . 36, s. 10, . 37, s. 10, . 38, s. 10.  
13 HOLE KO, Miroslav [Ed.]. Prvý po mene známy… I. Bratislava : Národné osvetové centrum, 
1995, s. 278 – 283. V prílohe . VI. predmetného ET sú listy s dátumom I. CNO sv. Gorazda 
v Kútoch (1991), podpísané kútskym farárom I. Ciuttim a sekretárom CMS M. Hole kom 
adresované Svätému Otcovi Jánovi Pavlovi II. s prosbou o požehnanie tohoto snaženia; alej 
Biskupskej konferencii Slovenska s požiadavkou: (…) „Preto by bolo dôstojné, keby sa biskupská 
konferencia postarala o povýšenie d a sv. Gorazda na sviatok, alebo aspo  na záväznú 
spomienku.“      
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Gorazdom a Vichingom. (...) osobnos  a osudy sv. Gorazda nám historiograficky 

priblížil prom. pedag. Jozef Mikuš. (...) Slávnostný prejav mal vtedajší podpred-

seda SNR p. Ing. Ján Klepá  (...) Slávnostnú svätú omšu celebroval dp. farár 

I. Ciutti. V nasledujúcom roku [1991], a to zásluhou Dr. Miroslava Hole ka a Ná-

rodného osvetového centra sa naše oslavy stali celonárodnými.“14  

Medzníkmi v histórii a rozvoji svätogorazdovskej tradície boli dve skuto -

nosti. Prvou – založenie Spolo nosti svätého Gorazda 27. júla 2004 pri príležitosti 

15. výro ia zrodu predmetnej tradície.15 Ambíciou garantov svätogorazdovskej 

tradície, ktorí pri jej tohoro nom jubileu založili Svätogorazdovskú spolo nos , je 

oslovi  všetkých, ktorým nie je ahostajná naša národná história, kres anské a 

kultúrne tradície, v ktorých ve ké osobnosti, akou sv. Gorazd nesporne je, majú 

nezastupite né poslanie. Poslaním Spolo nosti svätého Gorazda je o. i.  podporo-

va  rozvoj kres anskej kultúry, literatúry, umenia a vedy. Špecifickým poslaním 

spolo nosti je rozvoj svätogorazdovskej tradície, a to skúmaním a približovaním 

reálií o živote, osobnosti a mnohodimenzionálnom diele prvého po mene známeho 

vzdelanca – polyhistora a svätca slovenského pôvodu Gorazda, pestovanie úcty 

a kultu tohto svätca.  

Druhou bolo odhalenie Pamätníka zrodu svätogorazdovskej tradície v Kú-

toch. Autorom myšlienky i textov tohto monumentálneho pamätného svätogoraz-

dovskej bol predseda SSG M. Hole ko, projektový manažér NOC pre kres anské 

a národné tradície. Ve kú zásluhu na jeho realizácii má Miestne zastupite stvo ob-

ce Kúty, Mgr. Andrej Krupa, vtedajší farár a najmä starostka obce Ing. Mária Ma-

cejková. Pamätník vznikol v dielni renomovaného akademického sochára Mariana 

Polonského a jeho syna Tomáša, ktorý spolu s iniciátorom tohto ojedinelého pa-

mätného monumentu „napísali“ jeho libreto. Sochárske dielo má dolnú as  

textovú a hornú as  reliéfno-obrazovú. Texty sú umiestnené na troch doskách. 

Vä šia stredná obsahuje rozpis charakteristických inností osobnosti svätého 

Gorazda: 
                                                 

14 MIKUŠ, Jozef. K cyrilo-metodskej a gorazdovskej tradícii v Kútoch. Kúty, 22. 7. 1994. In 
HOLE KO, M. a kol.: Prvý po mene známy... II. Kúty : Obecný úrad; Bratislava : Cyrilometodská 
spolo nos  1999, s. 96.  
15 BOSÁK, ubomír – KÝŠKA, Patrik. Svätý Gorazd – u ený muž našej zeme. Bratislava : LÚ , 
2004, s. 176. 
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PRVÝ SLOVENSKÝ ARCIBISKUP METROPOLITA, NÁSTUPCA SVÄTÉHO  

METODA, VZDELANEC SVETOVÉHO FORMÁTU A EURÓPAN 

MYSLENÍM A CÍTENÍM. PRVÝ PO MENE ZNÁMY U ENEC – 

POLYHISTOR, LITERÁT, PREKLADATE , PEDAGÓG, JAZYKOVEDEC, 

HISTORIK, APOLOGÉT, DIPLOMAT, FILOZOF, TEOLÓG A VE K AZ  

SLOVENSKÉHO PÔVODU. 

Nápis je pod iarknutý širším riadkom hlaholikou napísaného za iatku mod-

litby Pána. Na avej menšej doske je nápis: 

V  TOMTO CHRÁME SA V  ROKU 1990 ZRODILA NOVODOBÁ 

SVÄTOGORAZDOVSKÁ DOCHOVNO-KULTÚRNA, NÁRODNO-

VLASTENECKÁ TRADÍCIA SLOVÁKOV. 

Na pravej doske je nápis: 

PRI  JUBILEJNÝCH  XX. SLÁVNOSTIACH  SVÄTÉHO  GORAZDA – OBEC 

A  FARNOS   KÚTY  26. JÚLA  2009. 

V hornom páse oboch menších dosiek je v hlaholike za iatok textu Evan-

jelia sv. Jána. Text pamätníka tvorí najhutnejšiu z najhutnejších základných infor-

mácii o zrode slovenskej kres anskej tradície i o sv. Gorazdovi. Kúty, zrodom 

tejto novodobej tradície Slovákov vošli do našich novodobých národných, kultúr-

nych a kres anských dejín nezamite ne a nezmazate ne. Stali sa, sú a ostanú slo-

venským „betlehemom svätogorazdovskej tradície.“ Pamätník bol odhalený 

v rámci jubilejných 20. Slávností svätého Gorazda v Kútoch. Záštitu nad uvede-

nými slávnos ami (2009) prevzal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparo-

vi , o platilo po as alších ôsmich ro níkov Svätogorazdovských dní na Slo-

vensku a o je realitou aj po deviatykrát za sebou – Ivan Gašparovi  prezident 

Slovenskej republiky v rokoch 1988 – 2006 prevzal záštitu aj nad tohoro nými 

XXVIII. Svätogorazdovskými d ami na Slovensku a nad druhou Dekádou sväté-

ho Gorazda 2016 – 2025 na Slovensku.                                                               

Význam fenoménu svätogorazdovskej tradície v našej spolo nosti potvrdzu-

je aj to, že z jej inšpirácie vzniklo množstvo umeleckých diel literárnej, výtvarnej, 

hudobnej proveniencie od popredných slovenských umelcov profesionálov, 
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rezortné ocenenie v školstve nesie pomenovanie po sv. Gorazdovi. Meno svätého 

Gorazda nesú mnohé významné kultúrne a školské ustanovizne, školské asopisy, 

námestia a ulice v mnohých slovenských mestách a obciach. No o je najpodstat-

nejšie, na Slovensku sa uskuto uje každý rok množstvo kultúrno-umeleckých, 

nábožensko-duchovných a odborných podujatí zameraných na približovanie osob-

nosti a diela nášho prvosvätca a prvou ite a, s ve kým po tom ú astníkov, pre-

važne veriacich, ale aj k azov, biskupov štyroch kres anských cirkví o prispieva 

k tomu, že sa na Slovensku upev uje úcta a kult sv. Gorazda. Vážnos  tejto 

tradície posil uje aj skuto nos , že spoluorganizátormi celonárodných svätogoraz-

dovských podujatí (niektoré aj s medzinárodnou ú as ou) je celý rad významných 

centrálnych inštitúcií náboženskej, kultúrnej, spolo enskej, odbornej, spolkovej 

a inej proveniencie.  

Gorazd a Vrbové.16 Mesto Vrbové má blízky vz ah ku Gorazdovi. Nielen-

že leží v centrálnej asti územia, ktoré v 9. storo í podliehalo vplyvu cyrilo-

metodskej misie, ale osobitnú úctu ku Gorazdovi, prvému svätcovi-Slovákovi, 

Vrbov ania preniesli do praxe už pred štvr storo ím, a preto patria k jej priekop-

níkom na Slovensku.17 

Výrazne sa o to pri inil ThLic. Augustín Slaninka, CM (* 1955), ktorý vo 

Vrbovom za al pôsobi  krátko po svojej k azskej vysviacke (1978) najprv ako 

kaplán (od 15. októbra 1979 do 31. decembra 1980) a od 1. januára 1981 ako 

správca farnosti. V roku 1990 ho preložili do Bratislavy kde ú inkuje doteraz. 

Už pred polovicou osemdesiatych rokov minulého storo ia oboznamoval 

s osobnos ou sv. Gorazda svojich vrbovských a šípkovských farníkov. O nie o 

neskôr nechal zhudobni  piese  o sv. Gorazdovi Rodu nášho slovenského,18 

osobne ju nacvi oval a pri inil sa o to, aby sa asto pri bohoslužbách využívala. 

Dal tiež vytvori  omšovú piese  o našom svätcovi,19 pre Šípkové objednal farebné 

                                                 
16 UBOMÍR BOSÁK: Desa  rokov gorazdovského festivalu vo Vrbovom. In: Gorazd, syn tatranskej 
zeme. Materiály z kolokvia pri príležitosti XV. ro níka Gorazdovho umeleckého Vrbového. Mesto 
Vrbové s príspevkom NOC Bratislava, 2012, s. 44 -51.   
17 Katolícka cirkev zaviedla na Slovensku oficiálny liturgický kult v roku 1976.  
18 Hudba Teofil Odkladal (* 1923), harmonizácia Daniela Drábková (* 1945). 
19 Text Anton Adamkovi  (* 1928), hudba Štefan Ghillány (* 1910). 
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gorazdovské okno do kostola.20 Stál pri zrode myšlienky výstavby nového kostola 

vo Vrbovom a jeho zasvätení Gorazdovi. Zaslúžil sa o preh benie kultu sv. 

Gorazda aj šírením myšlienok o om medzi k azmi prostredníctvom duchovných 

cvi ení, ktoré dával ešte na sklonku bývalého režimu z poverenia terajšieho 

arcibiskupa Mons. Jána Sokola. V aktivitách podporujúcich rozvoj gorazdovskej 

úcty pokra uje aj v Bratislave. 

Myšlienka úcty prejavovanej Gorazdovi sa potom vo Vrbovom šírila 

v súvislosti s výstavbou nového kostola, ktorá prebiehala v r. 1992 – 1997, po as 

ú inkovania farára Jozefa Jurinu (* 1961).21 V tom ase tu nitrianski bohoslovci 

pod vedením prof. Viliama Judáka (* 1957), terajšieho nitrianskeho biskupa, 

zahrali divadelnú hru Gorazd od nášho významného exilového literáta Rudolfa 

Dilonga (1905 - 1986).22 

Dohotovený kostol sv. Gorazda vo Vrbovom, ktorý je hne  po Košiciach 

najvä ší zasvätený nášmu svätcovi, posvätili v r. 1997. K tomuto roku sa viaže aj 

prvý ro ník Gorazdovho umeleckého Vrbového, celoslovenského festivalu kre-

s anského umenia, vzdelávania a výchovy. 

8. novembra 1997, v predve er posviacky nového vrbovského kostola, sa 

uskuto nila v miestnom Dome kultúry v réžii Mgr. Marty Valovi ovej (1945 – 

2003) a za ú asti okolo šes sto divákov slávnostná akadémia o sv. Gorazdovi pod 

názvom Prvý z rodu nášho. 

Na záver pozdravil prítomných Dr. Miroslav Hole ko, riadite  cirkevného 

odboru Ministerstva kultúry SR, a ocenil tú skuto nos , že Vrbové má jeden z naj-

vä ších chrámov sv. Gorazda a po akoval všetkým, o sa o to zaslúžili. Vyslovil 

presved enie, že sa v meste ujme i nová tradícia Gorazdovo umelecké Vrbové ako 

prehliadka umeleckých aktivít so zameraním na túto významnú osobnos  našich 

národných a kres anských dejín.23 

                                                 
20 Autor výtvarného návrhu udovít Chmelár (* 1939). 
21 Vo Vrbovom pôsobil v rokoch 1990 – 2005. 
22 UBOMÍR BOSÁK: Gorazd na javisku. In: Pieš anský týžde , r. 3, 24. novembra 1993, . 72, s. 
15. 
23 -ÁK: Prvý z rodu nášho. In: Hlas Vrbového, r. 7, 1997, . 24, s. 4. 
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9. november bol pre Vrbov anov mimoriadne slávnostný. Nielenže slávili 

hody a 1600. výro ie smrti patróna mesta, sv. Martina, ako i 600. výro ie 

postavenia gotického kostola, ale na tento de  pripadla aj slávnos  konsekrácie 

nového kostola sv. Gorazda.24 

V alších rokoch sa gorazdovské aktivity vo Vrbovom viazali na chrám pri 

oslavách sviatku sv. Gorazda a na viano né obdobie, ke  sa pod hlavi kou Goraz-

dovho umeleckého Vrbového realizovali adventné a viano né koncerty, za o 

patrí ve ká v aka najmä pani u ite ke Daniele Drábkovej, ktorá dlhé roky viedla 

žiacky spevácky zbor na Základnej umeleckej škole vo Vrbovom. 

V roku 1998 – 21. decembra – sa uskuto nil viano ný koncert Ozveny 

dávnych ias s podtitulom Slovenské viano né piesne 17. storo ia. Ako hos  na 

om vystúpil hudobný skladate  a dirigent Tibor Andrašovan (1917 – 2001).25 

V alšom roku – 21. decembra 1999 – to bol zasa adventno-viano ný kon-

cert Pavlín Bajan a Vianoce.26  

V roku 2000 sa v rámci Gorazdovho umeleckého Vrbového 22. decembra 

konal koncert slovenských viano ných piesní a kolied realizovaný speváckym 

zborom ZUŠ, pod vedením u ite ky Daniely Drábkovej, a posluchá mi konzer-

vatórií.27 

V r. 2001 – 15. decembra – vystúpil vo Vrbovom spevokol Rados  z Ru-

žomberka pod vedením plk. doc. MUDr. Miloša Huleja 21. decembra a pred-

viedol viano né piesne a koledy z Liptova a oblasti Tatier. Hlavný predviano ný 

program v rámci Gorazdovho umeleckého Vrbového pripravila Základná škola, 

Komenského ulica, vo Vrbovom. Žiaci školy vystúpili s koledami na nádvorí 

                                                 
24 JOZEF JURINA – UBOMÍR BOSÁK: Kostol sv. Gorazda vo Vrbovom. Vrbové : Rím.-kat. farský 
úrad, 1997, ISBN 80-900931-6-7, 48 strán. 
25 Hlas Vrbového, r. 8, 1998, . 25-26, s. 2; . B.: Ozveny dávnych ias. In: Hlas Vrbového, r. 9, 
1999, . 2, s. 4 – 5. 
26 Hlas Vrbového, r. 9, 1999, . 25-26, s. 2; JAROSLAV ERVENKA: Neopakovate né viano né 
zážitky. In: Hlas Vrbového, r. 10, 2000, . 2, s. 4; MIROSLAV HOLE KO: Gorazdovo umelecké 
Vrbové : Príhovor. In: Hlas Vrbového, r. 10, 2000, . 2, s. 5; DANIELA JAKÁBOVÁ: Sviato né 
chvíle nad o akávanie… In: Hlas Vrbového, r. 10, 2000, . 2, s. 5. 
27 Hlas Vrbového, r. 10, 2000, . 25 – 26, s. 16; -AN-: Bratia spriaznení rezbár inou. In: Hlas 
Vrbového, r. 11, 2001, . 1, s. 2; AM: Prišiel ten as veselý. In: Hlas Vrbového, r. 11, 2001, . 1, s. 
5 (+ s. 1). 
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kúrie Mórica Be ovského, kde sa uskuto nila aj sú až pre deti, a v spolo enskej 

sále kúrie zasa predviedli pásmo udových zvykov od Ondreja do Vianoc.28 

V roku 2002 boli aktivity zamerané na dramatický žáner. Vrbovská ZUŠ v 

spolupráci s mestom a Národným osvetovým centrom pripravila pri príležitosti 

blížiaceho sa 200. výro ia narodenia vrbovského rodáka básnika a národného 

budite a Jozefa Emanuela (1803 – 1890) uvedenie jeho viano nej hry Betlehem. 

Uskuto nilo sa 19. decembra.29 

19. decembra 2003 sa uskuto nil koncert žiakov a absolventov vrbovskej 

ZUŠ pod názvom Dnes plesajme a spievajme.30 

Program v r. 2004 mal dve zložky. 16. decembra vystúpil tane ný odbor 

ZUŠ s pásmom Od Lucie do Vianoc a 21. decembra zasa hudobný odbor ZUŠ 

s viano ným koncertom.31 

9. ro ník Gorazdovho umeleckého Vrbového sa uskuto nil 20. a 21. de-

cembra 2005. V jeho rámci sa predstavili všetky štyri odbory miestnej ZUŠ: 

tane ný (Magické Vianoce), hudobný a literárno-dramatický (Viano ný koncert) 

a výtvarný (výstavka prác žiakov).32 

Jubilejný, 10. ro ník Gorazdovho umeleckého Vrbového pripadol na rok 

2006. Mal tri asti: vedecko-odbornú, umeleckú a duchovnú. 24. a 25. novembra 

2006 sa uskuto nila v rámci X. Gorazdovho umeleckého Vrbového vedecká kon-

ferencia na tému Svätos  a svätci v západnej tradícii s podtémou Prvý slovenský 

svätec Gorazd. Hlavnými organizátormi podujatia boli Národné osvetové centrum 

v  Bratislave, Rímskokatolícka cyrilo-metodská bohoslovecká fakulta Univerzity 

Komenského, SSV, Slovenský orol a mesto Vrbové. 

Prvá as  konferencie sa konala 24. novembra 2006 v Bratislave na teo-

logickej fakulte Univerzity Komenského. Svojou prítomnos ou a vzácnym 

                                                 
28 Hlas Vrbového, r. 11, 2001, . 25-26, s. 2; -RB-, -ÁK, MÁRIA BOROVSKÁ, . PODSKALKA: 
Rozdávali viano nú rados . In: Hlas Vrbového, r. 12, 2002, . 2, s. 5. 
29 Hlas Vrbového, r. 12, 2005, . 25 – 26, s. 2. 
30 Hlas Vrbového, r. 13, 2003, . 25-26, s. 2. 
31 Hlas Vrbového, r. 14, 2004, . 25-26, s. 3. 
32 Hlas Vrbového, r. 15, 2005, . 25-26, s. 2. 
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príhovorom ju poctil aj arcibiskup, apoštolský nuncius Svätej Stolice na Slo-

vensku Mons. Henryk J. Nowacki. Vo fakultnej aule maxima odznelo jedenás  

referátov. 

Druhá as  konferencie sa konala v nasledujúci de  vo Vrbovom. Na úvod 

vystúpili s kultúrnym programom u ite ky z miestnej ZUŠ sv. Gorazda Mgr. Pet-

ra Bre ová (* 1982) a Daniela Drábková so svojou žia kou Janou Kl ovou. 

Potom privítal ú astníkov PaedDr. Ivan Borovský, primátor mesta, a pred-

niesol slávnostný príhovor, v ktorom ocenil zásluhy najmä ThLic. Augustína Sla-

ninku, CM a PaedDr. Miroslava Hole ku o šírenie gorazdovskej úcty. 

Na záver Dr. Ivan Borovský prevzal monografiu o sv. Gorazdovi. Prejavil 

rados , že vznikla vo Vrbovom a že je dielom Vrbov anov.33 

Po konferencii Dr. Miroslav Hole ko otvoril výstavu žiackych prác z  pos-

ledného ro níka Gorazdovho umeleckého Námestova (pre verejnos  bola otvo-

rená v pracovné dni do 10. decembra). O 19.00 hod. sa uskuto nil v Kostole sv. 

Gorazda organový recitál laureáta Gorazdových organových dní vo Zvolene Da-

niela Gab u. 

Na druhý de  pokra oval program X. Gorazdovho umeleckého Vrbového 

duchovnou a umeleckou as ou. O 11. hodine celebroval v Kostole sv. Gorazda 

slávnostnú sv. omšu emeritný biskup Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy Mons. 

Štefan Vrablec, predseda Cyrilo-metodskej spolo nosti, spolu s miestnymi du-

chovnými Mons. Mgr. Jánom Pav írom a ThDr. Michalom Strížencom, PhD. Po-

as nej spieval mládežnícky spevokol Gorazd pod vedením Daniely Kubalovej. 

Na bohoslužby nadviazalo hudobno-slovné pásmo PaedDr. Miroslava Hole ku 

Pocta sv. Gorazdovi. Ú inkovali v om poprední slovenskí umelci: Helena Gere-

gová, Jozef Šimonovi , Štefan Bu ko, Jaroslav Pehal, Martin Bako a Ján Prie-

vozník ml. 

                                                 
33 UBOMÍR BOSÁK – PATRIK KÝŠKA: Svätý Gorazd – u ený muž našej zeme. Bratislava : Lú , 
2004, 347 s.; VIERA DUSÍKOVÁ: Bol korektný i uvážlivý – svätý Gorazd [rozhovor s autormi 
knižky Svätý Gorazd – u ený muž našej zeme]. In: Pieš anský týžde , r. 16, 2006, . 1 – 2, s. 15; 
EVA GÁLIKOVÁ: Európsky vzdelanec a literát. In: Forum scientiae et sapientiae, r. 13, 2006, . 2, 
s. 36 – 38 (+ s. 2, 56) (spracované pod a monografie . Bosáka a P. Kýšku). Relácia o sv. 
Gorazdovi na rádiu Lumen v r. 2005 (Orban, Chuda, Hole ko, Bosák, Kýška). 
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Ich výkony ocenil aj primátor mesta PaedDr. Ivan Borovský, ktorý im 

odovzdal kvety, mestské suveníry a Mons. Vrablecovi a PaedDr. M. Hole kovi aj 

pamätnú mincu Mórica Be ovského.34 

O jubilejnom X. ro níku Gorazdovho umeleckého Vrbového informovala 

Slovenská televízia,35 televízia TA336 i za ínajúca regionálna televízia so sídlom v 

Pieš anoch Karpaty, takisto celoštátna a regionálna tla .37 

Gorazdovskú úctu okrem spomenutých aktivít šíria vo Vrbovom aj tamojšie 

spevokoly – a to detský spevokol Gorazdík a mládežnícky spevokol Gorazd. De-

siatky mladých udí sa v nich zmysluplne realizujú a duchovne formujú a za tým-

to ú elom založili aj ob ianske združenie Gorazdík. 

Mesto Vrbové v r. 2004 podporilo tiež úsilie Základnej umeleckej školy, 

ktorá bola v mestskej pôsobnosti, ke  sa jej pedagógovia a rodi ia jej žiakov 

rozhodli, že chcú, aby sa stala cirkevnou školou a aby niesla meno sv. Gorazda. 

Namiesto záveru prinášame list predsedu Trnavského samosprávneho kraja 

Tibora Mikuša, ktorým vyjadril uznanie a úctu jednotlivcom a inštitúciám, ktoré 

sa podie ajú na pestovaní úcty a kultu sv. Gorazda. Zárove  potvrdil svoju trvalú 

priaze  a podporu projektu Gorazdovo umelecké Vrbové, nad ktorým prebral 

záštitu. 

Úcta k tradíciám je tým najlepším vyjadrením zodpovednosti za bu-

dúcnos 38 

  

                                                 
34 X. Gorazdovo umelecké Vrbové : Pozvánka. In: Hlas Vrbového, r. 16, 2006, . 23, s. 3; B, PK: 
X. Gorazdovo umelecké Vrbové. In: Hlas Vrbového, r. 16, 2006, . 24, s. 3; VIERA DUSÍKOVÁ: 
Gorazd vo Vrbovom. In: Pieš anský týžde , r. 16, 2006, . 48, s. 4. 
35 STV 2, relácia Orientácie, 10. decembra 2006 o 17.10 hod.;  GREGOR PAPU EK: Prvý slovenský 
svätec bol Gorazd : Z vedeckej konferencie. In: udové noviny (Budapeš ) 29. novembra 2006. 
36 25. novembra 2006 o 19.03 hod. Porov. http://www.ta3.com/sk/reportaze/14816_vo-vrbovom-
si-pripomenuli-zivot-a-duchovny-odkaz-sv-teho-gorazda 
37 O zámere usporiada  podujatie informovala agentúra SITA. Porov. Sme, 20. novembra 2006. 
Správu o jeho priebehu priniesla 25. novembra TASR. 
38 TIBOR MIKUŠ: Úcta k tradíciám je tým najlepším vyjadrením zodpovednosti za budúcnos . In: 
Gorazd, syn tatranskej zeme. Materiály z kolokvia pri príležitosti XV. ro níka Gorazdovho 
umeleckého Vrbového. Mesto Vrbové s príspevkom NOC Bratislava, 2012, s. 4 – 5. 
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Vážení spoluorganizátori festivalu Gorazdovo umelecké Vrbové, 

 

akujem Vám za pozvanie na XV. Gorazdovo umelecké Vrbové, celoslo-

venský festival sakrálneho umenia, vzdelávania a výchovy. Naša národná história 

vyrastá z duchovných kore ov kres anstva a všetci si ve mi dobre uvedomujeme 

ako sakrálne umenie a jeho odkaz súvisia s celoživotným vzdelávaním, výchovou, 

vnímaním a rozvíjaním kultúry. 

Je pre m a ve kou c ou, že som mohol prija  záštitu aj nad týmto jubilejným 

vrbovským festivalom, ktorý sa koná v rámci XXII. svätogorazdovských dní na 

Slovensku a je sú as ou Dekády svätého Gorazda na Slovensku 2005 – 20015, 

nad ktorými prevzal záštitu samotný prezident Slovenskej republiky Ivan Gaš-

parovi . 

S potešením som prijal správu, že v sobotu 12. novembra odzneli na od-

bornej asti festivalu, na kolokviu pod názvom Gorazd, chrám, tradícia ve mi fun-

dované prednášky na tému odkazu života a diela svätého Gorazda, nášho 

prvosvätca, nášho prvého arcibiskupa metropolitu, ktorý bol, ako potvrdzujú 

historické pramene, prvý z našej kosti, krvi a zeme oslávený na oltári. 

Rovnako nap a moju dušu rados ou skuto nos , že v podve erných hodi-

nách sa v priestoroch starodávnej kúrie nášho významného krajana cestovate a, 

diplomata a spisovate a Mórica Be ovského uskuto nila vernisáž dvoch výstav – 

XVI. Gorazdovo výtvarné Námestovo 2011 a  Ikona – okno do neba, na ktorej sa 

so sprievodom detského spevokolu Gorazdík z Vrbového prezentovali ví azné 

výtvarné práce z celoslovenskej sú aže detí a mládeže, zameranej na národnú his-

tóriu, inšpirované cyrilo-metodskou i svätogorazdovskou tradíciou, ako aj suges-

tívne ikonopisecké diela najvýznamnejších tvorcov slovenského pôvodu. 

Je mi ve mi úto, že neodkladné pracovné povinnosti mi znemožnili  zú ast-

ni  sa na slávnostnej svätej omši, konanej pri príležitosti štrnásteho  výro ia vy-

sviacky Chrámu svätého Gorazda vo Vrbovom, celebrovanej Mons. Františkom 

Rábekom, biskupom-ordinárom, predsedom Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kul-

túru. A preto som sa prirodzene nemohol zú astni  ani na následnom umeleckom 

programe PaedDr. Miroslava Hole ka venovanom posvätenej téme Gorazd, 
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chrám, tradícia, v ktorom ú inkovali poprední slovenskí recitátori a hudobní 

umelci. Ospravedl te teda, prosím, moju neú as , no chcel by som Vás ubezpe i , 

že napriek iným pracovným povinnostiam som myslel na Vaše – vlastne naše 

spolo né krásne, podnetné, zmysluplné podujatie, posil ujúce národnú hrdos  

a kultúrnu identitu nášho národa i rodného kraja. 

Dovo te, aby som všetkým, ktorí sa  podie ali na prípravách a úspešnej rea-

lizácii tejto, v rámci svätogorazdovskej tradície etablovanej aktivity, po akoval. 

Vnímam ju ako cenný príspevok do kultúrnej pokladnice nášho regiónu a celej 

vlasti. akujem za nenahradite nú prácu, predovšetkým predstavite om a pracov-

níkom mesta Vrbové, Národného osvetového centra, Spolo nosti svätého Gorazda 

a ve mi konkrétne aj odbornému garantovi podujatia PaedDr. Miroslavovi Hole -

kovi, ktorý reprezentuje obe spomenuté centrálne subjekty.  

Vyslovujem nádej, že festival Gorazdovo umelecké Vrbové bude aj svojimi 

alšími ro níkmi nap a  poslanie svätogorazdovskej tradície, ktorým je približo-

vanie života, osobnosti a diela svätého Gorazda, prvého po mene známeho vzde-

lanca – polyhistora a svätca slovenského pôvodu a najmä myšlienkový presah 

odkazu jeho diela do našej národnej, kres anskej a kultúrnej prítomnosti. Opätov-

ne sa hlásim k myšlienkam, ktoré som vyjadril pri svojom prvom preberaní záštity 

nad týmto podujatím. Kultúra je podmienkou existencie národa a úcta k tradíciám 

je tým najlepším vyjadrením zodpovednosti za budúcnos . Som presved ený, že 

duchovno nie je nadstavbou spolo nosti, ale jej najvnútornejšou podstatou. Go-

razdovo umelecké Vrbové považujem za kultúrne podujatie nadregionálneho 

významu. Trnavský samosprávny kraj bude vždy jeho podporovate om. alšie 

ro níky tohto festivalu budú zaradené medzi dôležité akcie našich plánov na 

jednotlivé kalendárne roky, po núc už tým na rok 2012.  

  

 Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD. 

 predseda Trnavského samosprávneho kraja 
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Kontaktné údaje: 

PaedDr. Miroslav Hole ko  

predseda Prezídia Matice slovenskej 

predseda Spolo nosti svätého Gorazda 

manažér kultúry pre národné a kres anské tradície 

Národné osvetové centrum 

Námestie SNP 12 

812 34 Bratislava  

E - mail: mirko.holecko@gmial.com 

E - mail: miroslav.holecko@nocka.sk 

www.nocka.sk
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„VÝCHOVNÁ GRAMOTNOS “ –  

ZÁKLAD KULTÚRNEJ OSOBNOSTI 

Július Lomen ík 

V sú asnosti aj v oblasti školstva sa nasto ujú pravidlá pre reformné zmeny 

s cie om skvalitni  školské vzdelávanie na všetkých stup och škôl v Slovenskej 

republike. V každodennom výchovno-vzdelávacom procese nie je ahké konkrét-

ne presadzova  mnohé aj dobre mienené a nastolené návody pre splnenie základ-

ných cie ov reformy. Treba si totiž uvedomi , že škola je priestorom udí – žia-

kov, u ite ov, ale aj nepedagogických pracovníkov – kde sa nedá za ína  od nuly. 

Preto proces zmien bude v tejto udskej innosti možný len v každodennom uve-

domovaní si všetkých zainteresovaných, o je skuto ne potrebné z h adiska poz-

návania a získavania vedomostí sprístup ova  mladým u om. Ove a dôležitejšie 

sa však ukazuje vies  dospievajúcich mládencov a diev atá k udskosti, k poz-

návaniu skuto ných hodnôt, nau i  ich vedie  rozlišova  a odde ova  „plevy od 

zrna“ – udského dobra od udského zla. V celej reforme sa vytráca výchovný 

aspekt, pritom v školstve na prvom mieste má by  výchova ako predpoklad 

vzdelanej osobnosti, ke že ide o výchovno-vzdelávací proces. Predovšetkým 

v tomto je potrebné nap a  ducha zmien, ktoré predpokladajú nielen odo-

vzdávanie vedomostí do hláv, ale predovšetkým výchovu mysliacich bytostí. 

Bytostí, ktoré sa nedajú manipulova , ale na základe poznaného budú rozmýš a . 

Preto mladých udí je potrebné vies  nielen k pasívnemu prijímaniu, ale aj 

k zamysleniu sa a rozmýš aniu. Vtedy sa dá mat rozrastajúcej sa ahostajnosti, 

ktorá plodí len konzumných užívate ov.  

V sú asnosti sa ve a hovorí a píše o gramotnosti. Tento pojem má vo svojej 

podstate ve a významov pod a svojho zamerania. Podnetom venova  sa hlavne 

funk nej gramotnosti boli zistenia, že nie každý len spolo nosti rozumie písanej 

re i, a tak sa dostala do pozornosti otázka neschopnosti efektívne používa  písanú 

re  v každodenných situáciách. Problém funk nej gramotnosti sa chápe ako 

celoživotný fenomén. Týmto chápaním nemôže uniknú  fakt, že gramotnos  sa 

osvojuje od útleho detstva. Lenže práve od úplného raného detstva je nevyhnutné 

venova  náležitú pozornos  aj výchove loveka, takže by sme mohli hovori  
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o akejsi „výchovnej gramotnosti“ ako nevyhnutného predpokladu kultúrnej (v ši-

rokom zmysle slova) osobnosti loveka, lena ur itej spolo nosti, v každodennej 

medzi udskej interakcii. 

Sme svedkami prenikania loveka do vesmíru, ktorého tajomstvá stále viac 

odkrýva, a pritom paradoxne lovek sa pre loveka ve akrát v rôznych životných 

situáciách stáva, povedané s F. M. Dostojevským, „tajomstvom“. Ve  takmer 

dennodenne sa stretávame s novými zlyhaniami loveka (Homo sapiens) už i 

v podobe vraždenia nevinných obetí, rôznych podvodov, znásilnení, týrania, krá-

deží, ale aj zneužívaním spolo enského postavenia, klientelizmu, úplatkárstva 

a iných negatívnych javov. Stále viac sa presvied ame, že udská „tvorivos “ vo 

všetkých negatívnych skuto nostiach, v ktorých má „prsty“ lovek, je priam ne-

kone ná. lovek, ako vraj najvyspelejší živo ích na planéte Zem, v tomto oh ade 

bude ma  stále o vylepšova . Osobitne v komunikácii. V súvislosti s nástupom 

komunika no-poznávacej koncepcie vyu ovania slovenského jazyka už v nových 

spolo ensko-politických a kultúrnych podmienkach po roku 1989 sa zdôraz uje 

získanie komunika nej kompetencie, iže používa  jazyk v rozli ných komuni-

ka ných situáciách s oporou o elementárne poznanie jazykového systému. Tu sa 

žiada pripomenú , že štylizovaním (vytváraním) písaného a zvláš  hovoreného 

prejavu sa žiada dodržiava  nielen jazykové pravidlá, ale zárove  aj pravidlá 

elementárnej slušnosti, iže napr. výberom slov neznevažova  partnera v komuni-

kácii. A toto už vnímame ako akúsi „výchovnú gramotnos “, ktorá zvláš  v plu-

ralitnej demokratickej spolo nosti musí preniknú  do štruktúry osobnosti loveka. 

V dejinách udstva bola predsa výchova loveka neustále v centre pozor-

nosti. Na ilustráciu uvedieme aspo  niektoré príklady. Predstavite  antickej filo-

zofie Platón (437 – 397 pred n. l.) ocenil výchovu vetou: „nie je ni  božskejšieho 

ako výchova“. Pod a sv. Gregora Nazianskeho je „najvä ším umením vychova  

loveka“! Kantovi „ lovek len výchovou môže sa sta  lovekom“ a G. V. Leibnitz 

bol presved ený, že „ak sa podarí zreformova  výchovu, podarí sa zreformova  

celé udské pokolenie“. Zaujímavý a aj pre sú asnos  podnetný názor o výchove 

vyslovil už Sokrates (469 – 399 pred n. l.): „Ten, kto vychováva iných ku správe 

štátu, je cennejší, než ten, kto štát práve spravuje“. Postupom asu sa aj v dielach 

iných vynikajúcich myslite ov výchova dostávala do popredia. Vznikali rôzne 
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ideály, ktoré sa menili pod vplyvom mocenských záujmov, ako aj alších rôznych 

myšlienkových a pedagogických smerov, koncepcií at . Humanitný ideál je 

jedným zo základných atribútov udského rodu. Aforisticky sa v súvislosti s ním 

hovorí o po udš ovaní loveka. Jeho vývinové premeny a konkrétne prejavy mož-

no sledova  od antiky cez nasledujúce historické epochy až do budúcnosti. Pritom 

minulá fáza obvykle zanecháva stopy aj v nasledujúcej, ktorá na druhej strane 

sama anticipuje alšie vývinové premeny. Lebo budúcnos  sa nedá projektova  

len cez negáciu.  

Tento kolobeh možno v podobe jeho vývinovej kontinuity, ako aj vnútornej 

protire ivosti sledova  aj v našej „novej dobe“, pre Slovensko spojenej so záni-

kom totalitného systému bývalej SSR v roku 1989 a vznikom samostatnej Slo-

venskej republiky v roku 1993. Revolu ný pohyb v tomto hektickom období sa 

manifesta ne prihlásil k humanizácii verejného života, o sa v programovej rovine 

stretlo so všeobecným súhlasom a v oblasti školstva priam s nadšením. Avšak, 

ako ukazuje skúsenos  uplynulých už pomaly troch desa ro í, nádejná humanizá-

cia výchovy detí a mládeže v rýchlo sa meniacich spolo enských podmienkach 

neprebieha bez problémov a neraz aj nových protire ení. Mladí udia najmä na 

hodinách etickej výchovy a iných výchovných predmetoch sa u ia o rôznych 

cnostiach a ve ných hodnotách, ale v reálnom spolo enskom živote zis ujú pravý 

opak. Médiá ich presvied ajú, že nie vnútorne vybudovaný pevný hodnotový 

systém, založený na poctivosti, ochote pomôc  a pod. je rozhodujúci, ale skôr 

vonkajší imidž – krása tela a oble enia a pod. Mladí udia asto vidia, že cesta 

k úspechu vedie cez predvádzanie sa a nie tvorivou prácou at . Pri výchove dos-

pievajúcich diev at a mládencov spolo nos  takto rôznymi senzáciami a lákadla-

mi neraz deformuje ich vedomie. Škola v tomto sa už pomaly stáva akýmsi osa-

melým ostrov ekom v prostredí, kde ešte u itelia vštepujú dospievajúcej generácii 

pozitívne udské hodnoty. Už po prekro ení brány školy a vykro ením na ulicu 

vidí a po uje mládež nie o úplne odlišné. Z médií vä šinou prijíma len výchovne 

kontraproduktívne informácie. Mladí udia sa málo dozvedajú o hereckom alebo 

speváckom umení osobností, pretože v popredí sú pikantérie z ich súkromného 

života. O osobnostiach rôznych športových odvetví po úvajú, kto ko ko zarába, 

kto prestúpil do prestížneho klubu. Informácie o športových zápoleniach sa neraz 
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obmedzujú na správy o výtržnostiach fanúšikov a o nasadzovaní množstva poli-

cajtov. Kde má potom mladý lovek h ada  svoj vzor, akým spôsobom chce spo-

lo nos  by  nápomocnou pri formovaní osobnosti mladého loveka? Potom aj v 

dôsledku takejto spolo enskej atmosféry po u  zo strany zainteresovaných na vý-

chove, že úrove  vedomostí detí a dospievajúcej mládeže klesá, že ich správanie 

sa zhoršuje, že mladí si ni  nevážia. Treba si však uvedomi , že sú v zna nej mie-

re pod vplyvom starších generácií, ktoré ich vedú a usmer ujú. Je to teda zárove  

aj odveký genera ný problém. Sú asné problémy najmä vo výchove mládeže 

potvrdzujú silnejúcu spojitos  s konkrétnymi spolo ensko-politickými a kultúrny-

mi procesmi sú asnosti, najmä s postupujúcou globalizáciou. Treba preto citlivo 

h ada  progresívne vývinové impulzy ako zárodky perspektívnych zmien v záuj-

me dosiahnutia skuto nej humanizácie v každej udskej oblasti. 

Predchádzajúce storo ie znamenalo neuverite ný rozmach udského pozna-

nia, prevratných objavov vo vede, technike, ako aj v alších oblastiach spolo-

enského života. Tvorivý udský duch prenikol do makro- a mikrokozmu, podma-

nil si prírodu, vytvoril obdivuhodné diela. Sú asne však nastolil nové, globálne 

problémy udstva, ktoré musí spolo nos  aj v 21. storo í bezodkladne rieši , 

pretože sa priamo dotýkajú udskej budúcnosti. A výrazný dosah majú aj priamo 

na výchovno-vzdelávací systém.  

Zrýchlenie procesu vedecko-technického pokroku prinieslo relatívne zlepše-

nie podmienok loveka, ale paradoxne narušilo viaceré tradi né udské hodnoty. 

(Prídavné meno „tradi né“ v tomto zmysle vnímame ako živú ideu, ktorá svojím 

hodnotovým významom upravuje rôzne iny a myšlienky spolo enstva, zjednocu-

je ho, hýbe ním a nap a ho túžbou po vyššom bytí, po neustálom samovzdelá-

vaní). Uvedená konfrontácia – prudký rozvoj vedy a informa ných technológií 

verzus udské hodnoty – sa dostáva do paradoxnej situácie nastolením otázky: 

Ako je možné, že udským mozgom vyprodukované vedecké objavy, technické 

vymoženosti a informa né technológie vedú udskos  akoby do „slepej uli ky“. 

A tak fungovanie sú asnej modernej spolo nosti nazna uje, že sú asný lovek 

v podstate nie je š astnejší ako generácie pred ním. Prudký rozvoj vedy a techniky 

skôr akoby ho ohrozoval, a tak sa lovek postupne mení zo subjektu konania na 

objekt manipulácie zvyšovaním úrovne spotreby. Posil ovanie konzumného prí-
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stupu k životu stále viac ukazuje, že bude ma  negatívny vplyv na tie udské 

a kultúrne hodnoty, ktoré sú základom pre prežitie udských spolo enstiev. V kul-

túrnej a duchovnej sfére dochádza k silnejúcej manipulácii jednotlivca produkciou 

zábavného priemyslu, ím sa potlá a jeho vlastná tvorivos  a schop-

nos  autentického sebavyjadrenia. 

Silnejú hlasy po humanizácii výchovy a vzdelávania loveka, ako aj po 

mravnej obrode celej spolo nosti pri riešení globálnych problémov udstva. Vola-

nie po humanizácii výchovno-vzdelávacieho procesu silnie práve v dôsledku ne-

utešeného stavu v civilizovaných štátoch. Ako je známe, z h adiska udskosti 

nebola ani v predchádzajúcich historických obdobiach ideálna situácia. lovek sa 

síce v priebehu uplynulých dvetisíc rokov vo všeobecnosti kultivoval, ale vo 

svojej love enskej podstate alej nepostúpil. V týchto intenciách volanie po hu-

manizácii života nie je nie ím novým, lebo humanizácia je nepretržitým procesom 

od úsvitu udských dejín. Je to neustále h adanie love enskej podstaty v love-

ku-živo íchovi, ktorý na každom stupni svojho vývinu h adal, nachádzal a záro-

ve  aj strácal základné hodnoty udskosti. Humanizáciu preto možno vníma  ako 

neustále potvrdzovanie toho, o súvisí s podstatou loveka, ako najvä šieho ta-

jomstva tohto sveta.  

Napomôc  tomuto závažnému poslaniu v mene loveka môže aj slovesné 

umenie, v ktorom sú ukryté vše udské hodnoty duchovnej aktivity loveka 

o lovekovi pre loveka. Aj v literárnych dielach slovenských spisovate ov je 

pevne zakódovaný tento ve ný zápas o základné udské hodnoty. Obzvláš  pri 

výchove mladého loveka prostredníctvom umeleckého slova je potrebné smero-

va  k trvalejším hodnotám ako predstavujú informácie, ktoré sa nielen rýchlo 

menia, ale aj zabúdajú. Uprednost ova  treba výchovnú funkciu, o vôbec nezna-

mená, že sa bude negova  vzdelávanie, pretože práve výchova je predpokladom 

vzdelanosti. Nevyhnutos ou k tomu je nau i  udí myslie  tak, aby boli schopní 

na základe tohto myslenia kona  kultúrne. Nesta í by  len dobrým odborníkom, 

ale aj lovekom, ktorý bude vedie  spolupracova , komunikova , jednoducho ži  

s u mi vo vzájomnej love enskej symbióze. Ve  v sú asnosti sme neraz 

svedkami toho, že k zlyhávaniu dochádza u udí na významných štátnických 

postoch, vo vedúcich funkciách v štátnej, verejnej, ako aj v súkromnej sfére, iže 
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u udí vzdelaných. Niektorí politici sa po získaní moci priam pretekajú v ná-

vrhoch ako vykoreni  rôzne neduhy, napr. korupciu, klientelizmus a pod.. Na-

vrhujú zverej ova  uzavretie zmlúv štátu s firmami, viac transparentnosti a zosil-

nenie represívnych zložiek štátnej moci. asto sa však pritom zabúda, že správa-

nie sa a konanie loveka v dospelom veku má korene vo výchove už od jeho 

detstva, lebo „... výchova ku kultúre sa za ína už v plienkach“ (M. Válek). Ve  

ak die a zodpovedne vychovávajú rodi ia a potom túto výchovu umocní aj 

školské vzdelávanie podporené celkovou atmosférou v spolo nosti, takto vycho-

vaný lovek bude schopný eli  v živote rôznym zvodom a nástrahám. Slovenská 

literatúra o spomínaných spolo enských javoch vydala svedectvo vo viacerých 

klasických dielach s jasným humanistickým zámerom. Spisovatelia vo svojich 

dielach vytvorili mnoho literárnych postáv, ktoré svojím konaním a správaním sa 

v zlomových osobných i spolo enských situáciách môžu by  pre mladých udí 

vzorom. Práve prostredníctvom umeleckého slova možno vies  s mladými u mi 

dialóg o vše udských hodnotách, ktoré sa v dôsledku prehnanej liberalizácie oraz 

viac dehonestujú. lovek akoby už nemal žiadne zábrany – tak vo svojom vyjad-

rovaní ako aj v konkrétnych skutkoch. Možno sa pri formovaní osobnosti loveka 

príliš preferuje, aké dosiahol vzdelanie, aké má spolo enské postavenie, aké má 

konto..., ale sa neraz prehliada, i je dobrým lovekom, i problémy rieši v duchu 

pozitívnych hodnôt vštepovaných výchovou. Jednoducho význam výchovy, ktorá 

sama osebe v širšom zmysle slova patrí do kultúrnej sféry, je potrebné vidie  

v rozvoji udskej kvality. Povedané s Miroslavom Válkom „kultúra je práve ten 

druh udskej aktivity, ktorá z odborníka robí loveka“. V tejto súvislosti možno 

pripomenú  aj Válkovo vyjadrenie (z osemdesiatych rokov 20. storo ia), v ktorom 

zdôraznil, že najmä „... kultúrnos  loveka podmie uje aj také veci, ako je plne-

nie...“ pracovných povinností, lebo „na prvý poh ad to môže vyzera  paradoxne, 

ale treba si uvedomi , že veda a technika sa rozvíja, že ak chceme vyrába  

racionálne a afektívne, budeme musie  h ada  nové postupy výroby...“ (...), pri-

om „... techniku nebudú môc  obsluhova  udia nekultúrni.“ A práve výchova 

loveka ku kultúrnosti by mala by  tým skuto ným systémovým riešením pri 

eliminovaní rôznych nekalých praktík v každej udskej innosti. Namiesto zmeny 

obsahu vnímania správania sa a konania loveka pri riešení mnohých spolo-
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enských problémov sa však navrhujú len rôzne formy. Ve  kultúrnejší lovek 

bude h ada  spôsoby, ktorými bude napomáha  k riešeniu v prospech alšieho 

rozvoja medzi udských vz ahov. Napokon existuje dos  príkladov nielen z konaní 

literárnych hrdinov v dielach slovenskej literatúry, ale aj z každodenného života, 

ke  lovek videl zmysel života len v estnom konaní. Pri jednej príležitosti aj 

spisovate  Ladislav Ballek zdôraznil, že „... akí sme, za to môže naša kultúra“. 

Žia , práve kultúra sa stále viac stáva popoluškou a pojem kultúra sa zamie a 

s pojmom zábava. Výrazným spôsobom sa to prejavuje devalváciou tradi ných 

kultúrnych hodnôt, ktorých absencia sa dos  výrazne podie a na tom, že sú asná 

nielen škola, ale aj spolo nos  nenapomáha k výchove skuto ne kultúrnych osob-

ností. Preto pri koncipovaní základných cie ov školskej reformy a h adania 

prostriedkov na jej úspešnú realizáciu sa žiada primeranú pozornos  venova  aj 

„výchovnej gramotnosti“ ako základu kultúrnej osobnosti.  
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OBNOVENIE INNOSTI TRNAVSKEJ UNIVERZITY  

AKO NOVÉHO TYPU SLOBODNEJ UNIVERZITY 

The renewal of activity of the Trnava University  

as a new type of free university  

Marián Manák 

Abstrakt: 

Trnavská univerzita vznikla v roku 1992 ako prvá univerzita po roku 1989, pri-

om jednou z hlavných myšlienok jej zakladate ov bolo vytvori  alternatívu k do-

vtedajším ideologicky za aženým školám. Myšlienka zriadenia vysokej školy 

v Trnave sa za ala formova  za iatkom 90-tych rokov medzi zástupcami mesta, 

u ite mi a vedeckými pracovníkmi. Po iato né úvahy smerovali k tomu, že nová 

vysoká škola bude nies  názov Univerzita Antona Bernoláka, no napokon sa 

dospelo k dohode, že bude zriadená pod názvom Trnavská univerzita, ím navrho-

vatelia chceli nadviaza  na tradíciu starobylej Trnavskej univerzity z rokov 1635 – 

1777. Návrhy na zriadenie jednotlivých fakúlt v rokoch 1991 a 1992 detailne 

posudzovala Akredita ná komisia. V zmysle jej rozhodnutia univerzita za ínala 

s dvoma fakultami: fakultou humanistiky a pedagogickou fakultou. Postupne 

pribudli alšie: fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, teologická fakulta a práv-

nická fakulta. Trnavská univerzita po as doterajšej existencie významnou mierou 

prispela k úspešnému prechodu vzdelávania a výchovy študentov z obdobia 

totality k modernému vnímaniu sveta a nadväzujúc na odkaz a vyznávané hodnoty 

starobylej Trnavskej univerzity posil uje u svojich absolventov úctu k vlastnej 

histórii, kultúre i národu. 

K ú ové slová: Trnavská univerzita, Akredita ná komisia, fakulty 

Abstract: 

Trnava University was founded in 1992 as the first university after 1989. One of 

the main ideas of its founders was to create an alternative unto the then ideolo-

gically burdened schools. The idea of establishing the university in Trnava started 
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to form in the beginning of the 1990s among city leaders, teachers and scientists. 

Initial deliberations were inclined towards naming the proposed university Anton 

Bernolák University, but the founders decided that the new university in Trnava 

would carry the name of the Trnava University instead. They wanted to point to 

the tradition of the former the Trnava University from 1635–1777. The Accredita-

tion Commission considered proposals for the establishment of individual facul-

ties in detail during 1991 and 1992. In accordance with its decisions, the Trnava 

University started with two faculties: the Faculty of Humanities and the Faculty of 

Education. Gradually, others were added: Faculty of Health and Social Work, Fa-

culty of Theology and Faculty of Law. Trnava University has significantly contri-

buted to the successful transition of education and education of students from the 

period of completeness to the modern world, and following the legacy and 

acknowledged value of the historical university, the Trnava University strengthens 

its graduates' respect for their own history, culture and nation. 

Key words: Trnava University, Accreditation Commission, faculties 

 

V tomto roku si Trnavská univerzita ( alej aj „TU“) pripomína významné 

jubileum – 25 rokov od obnovenia jej innosti. TU vznikla ako prvá univerzita 

v slobodnom prostredí po roku 1989, pri om jednou z hlavných myšlienok jej 

zakladate ov bolo vytvori  alternatívu k dovtedajším ideologicky za aženým ško-

lám, kde navyše nedošlo k obmene starých kádrov. V stru nosti si teda pripome -

me, o sa v súvislosti s kreovaním univerzity odohrávalo.  

Myšlienka zriadenia vysokej školy v Trnave sa za ala formova  za iatkom 

90-tych rokov medzi zástupcami mesta, u ite mi a vedeckými pracovníkmi, ktorí 

postupne vytvorili užší pä lenný prípravný výbor. Na jeho ele stál prof. Július 

Ková , ktorý v minulosti pôsobil na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenské-

ho v Trnave a na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univer-

zity so sídlom v Trnave. alšími lenmi výboru boli vtedajší prednosta Okresného 

úradu v Trnave Arpád Matejka, primátor mesta Ing. Imrich Borbély, arcibiskup 

a metropolita Slovenska Mons. Ján Sokol a podnikate  Karol Kabát. Pri výbore sa 

postupne vytvorila asi 50- lenná skupina odborníkov, ktorá sa podie ala na 
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príprave u ebných plánov, osnov a na dotváraní koncepcie univerzity (ATU, R–sr, 

šk. 12, fasc. 17, dok. 34).  

Po iato né úvahy smerovali k tomu – a tak bol koncipovaný aj projekt 

predložený Akredita nej komisii vlády SR ( alej aj „AK“), že nová vysoká škola 

so sídlom v Trnave bude nies  názov Univerzita Antona Bernoláka ( alej aj 

„UAB“). AK sa v priebehu rokov 1990 a 1991 na svojich zasadnutiach opakovane 

zaoberala návrhom na vznik novej univerzity, pri om v d och 14. – 16. júna 1991 

zasadala priamo v Trnave. Výsledkom tohto stretnutia bolo vymenovanie pä len-

nej pracovnej skupiny AK pod vedením prof. Karola Poláka, ktorej úlohou bolo 

preskúma  a posúdi  „Projekt založenia Univerzity A. Bernoláka“. Prípravný vý-

bor UAB predložil Akredita nej komisii návrh na zriadenie troch fakúlt – fakulty 

humanistiky, pedagogickej fakulty a fakulty manažmentu, hoci pôvodne uvažoval 

aj o vzniku alších dvoch fakúlt – teologickej a ekologickej. Avšak Univerzita 

Komenského v Bratislave napriek pôvodnému prís ubu napokon nedala súhlas 

k prechodu svojej teologickej fakulty pod UAB a v prípade ekologickej fakulty 

AK už skôr neodporu ila otvori  na Slovensku samostatnú fakultu podobného 

zamerania (ATU, R–sr, šk. 11, fasc. 15, dok. 62). 

Na základe ústneho poverenia prof. Poláka alší len pracovnej skupiny AK 

– prof. Leodegar Cigánek, vypracoval 3. augusta 1991 odborný posudok k predlo-

ženému projektu na zriadenie fakulty humanistiky. Pod a tohto návrhu mala ma  

fakulta tri sekcie: spolo enskovednú, sociálno-zdravotnícku a ekologickú. V rám-

ci spolo enskovednej sekcie sa mali otvára  študijné odbory filozofia, psycholó-

gia a latin ina. Všetky tri odbory boli v projekte detailne podložené – návrh 

obsahoval profily absolventov, študijné plány a dopl ujúce komentáre. Prof. 

Cigánek preto konštatoval, že projekt „je jasným prínosom pre prebudovanie v ko-

munistickej ére devastovaných disciplín“ a možno ho „odporú a  k realizácii“.  

Pri hodnotení sekcie sociálno-zdravotníckej posudzovate  hne  v prvej vete 

uviedol, že „projekt je originálny a neoby ajne prínosný“, a to minimálne z toho 

dôvodu, že niektoré lekárske disciplíny boli v tom ase prednášané len na stred-

ných školách, avšak bolo potrebné ich zaradi  do vysokoškolského štúdia. Ob-

zvláš  sa to týkalo práve tých disciplín, ktoré predkladaný projekt uvádzal ako 
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študijné odbory – ošetrovate stvo (resp. u ite stvo) odborných predmetov na 

stredných zdravotníckych školách, somatológia, psychológia chorého loveka, 

sociálna starostlivos , rehabilitácia, zdravotnícka výchova a manažérstvo v zdra-

votníctve. o bolo ale podstatné – návrh mal podporu ministerstva zdravotníctva, 

ktoré ho pris úbilo podpori  pridelením 25 pracovných miest. Aj v tomto prípade 

prof. Cigánek preto v závere skonštatoval, že predložený projekt sociálno-

zdravotníckej sekcie „je hodný realizácie“.  

Na rozdiel od predošlých dvoch, sekcia ekologická nebola posudzovate om 

hodnotená kladne, pri om prof. Cigánek sa ou ani podrobnejšie nezaoberal. Od-

volával sa na závery zasadnutia AK, ktorá jednozna ne neodporu ila zakladanie 

ekologických fakúlt (V roku 1990 pracoval na vzniku ekologickej fakulty v Trna-

ve výbor v zložení J. Vidovi , P. Eliáš, . Polívka a R. Burcl. Ukradnutá univer-

zita. In: Fórum vedy, 3, . 11/12, 1992, s. 8).  

Pokia  išlo o posúdenie projektu zriadenia fakulty humanistiky z personál-

neho h adiska, všetci navrhovaní gestori boli (okrem jedného) profesori, docenti 

alebo doktori vied – pod a posudzovate a „osoby s vysokými odbornými a peda-

gogickými kvalitami“ a boli „zárukou kvalitného plnenia gestorských úloh“. Do 

komplexného závere ného hodnotenia uviedol, že projekt zriadenia fakulty huma-

nistiky obsahuje „významný prínos k sústave nášho vysokého školstva“ (ATU, R–

sr, šk. 11, fasc. 15, dok. 62). 

Stanovisko k návrhu na zriadenie fakulty manažmentu vypracoval prof. 

Mikuláš Sedlák 1. septembra 1991. Konštatoval v om, že dva navrhované smery 

štúdia: manažment služieb a manažment akosti výrobkov sú svojou orientáciou 

diametrálne odlišné. Zatia  o prvý študijný odbor mal skôr ekonomické zamera-

nie, manažment akosti výrobkov bol orientovaný predovšetkým technicky, 

v dôsledku oho oba vyžadovali rozli ný študijný základ. Jeho závere né hod-

notenie projektu zriadenia fakulty manažmentu v Trnave preto vyznelo nejasne. 

Projekt zriadenia pedagogickej fakulty posudzoval doc. Jozef Jacko, ktorý 

závere né hodnotenie predložil 15. augusta 1991. Pod a predloženého projektu 

pedagogická fakulta mala za ína  s dvoma katedrami: Katedrou pedagogiky 

a psychológie a Katedrou metodík a výchov. Personálne a odborné obsadenie 
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prvej z nich bolo pod a doc. Jacka vyhovujúce, pretože viacerí uchádzajúci sa 

u itelia pôsobili na trnavskej PdF UK ešte pred jej preložením do Bratislavy. 

Personálne obsadenie Katedry metodík a výchov bolo neúplné a nedalo sa bližšie 

posúdi , ke že alší pracovníci mali by  prijímaní konkurzom. To však bola 

jediná kritická pripomienka, ktorú doc. Jacko prezentoval v súvislosti so zria-

dením pedagogickej fakulty. 

Všetky horeuvedené posudky vyhodnotila pracovná skupina AK vedená 

prof. Polákom na svojom zasadnutí 9. septembra 1991, ktoré sa uskuto nilo pria-

mo v Trnave. Prof. Cigánek zopakoval svoje konštatovanie, že projekt zriadenia 

fakulty humanistiky považuje za „hodný realizácie“ (okrem sekcie ekologickej). 

Podobne tak doc. Jacko súhlasil so zriadením pedagogickej fakulty za predpokla-

du, že sa do 1. ro níka prijme viac študentov a postupne sa zlepší personálne 

obsadenie Katedry metodík a výchovy. V prípade fakulty manažmentu prof. Sed-

lák opätovne zhodnotil odbor manažment akosti výroby kriticky, hoci nemal 

zásadné námietky proti vzniku tejto fakulty, avšak za predpokladu zváženia profi-

lácie študijných odborov a „dopracovania systému postpromo ných štúdií pre 

nevýrobné oblasti“.  

Po sumarizácii a zvážení všetkých posudkov k navrhovaným fakultám, pra-

covná skupina pristúpila ku komplexnému zhodnoteniu projektu zriadenia UAB 

ako celku. Konštatovala, že o do obsahu a profilu je návrh na zriadenie univer-

zity v Trnave „v súlade s potrebami rozvoja malých univerzít“ a z h adiska pot-

rieb aj „univerzitnej histórie regiónu“. V závere nom verdikte pracovná skupina 

AK SR preto skonštatovala, že „predložený projekt pre založenie UAB v Trnave je 

dobrý a sp a požiadavky kvality na založenie trojfakultnej Univerzity A. Bernolá-

ka v Trnave“. Akredita nej komisii zárove  odporu ila, aby k projektu zaujala 

kladné stanovisko (ATU, R–sr, šk. 11, fasc. 15, dok. 62).  

Akredita ná komisia prerokúvala uvedené závery svojej pracovnej skupiny 

na zasadnutí v d och 30. septembra a 1. októbra 1991 v Bratislave. Na základe 

pripomienok, ktoré vyplynuli z diskusie, AK napokon odporu ila zriadi  navrho-

vanú univerzitu len s dvoma fakultami – pedagogickou a fakultou humanistiky. 

Dôvodom bola skuto nos , že prípravný výbor UAB sa napokon rozhodol upusti  
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od zriadenia ekologickej sekcie na fakulte humanistiky, ako aj celej fakulty ma-

nažmentu (ATU, R–sr, šk. 11, fasc. 15, dok. 70). 

Prípravnému výboru po schválení projektu UAB v AK už ni  nebránilo 

predloži  tento návrh na schválenie kompetentnému orgánu – Slovenskej národnej 

rade. Tomu však predchádzala ešte jedna dôležitá zmena. Zainteresovaní po 

obsiahlych konzultáciách s historikmi a legislatívcami napokon dospeli k dohode, 

že nová vysoká škola v Trnave neponesie dovtedy zvažovaný názov Univerzita 

Antona Bernoláka, ale bude zriadená pod názvom Trnavská univerzita. Navrhova-

telia tým chceli odkáza  na tradíciu bývalej Trnavskej univerzity (Universitas 

Tyrnaviensis) z rokov 1635 – 1777, na ktorú mala novonavrhovaná univerzita 

vo ne nadviaza . Projekt na zriadenie Trnavskej univerzity si osvojilo a podpísalo 

dvadsa tri poslancov parlamentu z rôznych politických strán, ktorí ho predložili 

na rokovanie zákonodarného zboru vo februári 1992. Konkrétne išlo o týchto 

poslancov: Róbert Brestenský, Ivan Brndiar, Júlis Brocka, Ivan Dianiška, Rasti-

slav Diov oš, Karol Dubjel, ubomír Fogaš, Milan Ftá nik, Štefan Harna, Bohu-

mil Ka már, Ivan upták, Ján upták, Peter Markotán, Ján Masarik, Miroslav 

Mi ek, László Nagy, Viera Nosková, Marta Olejníková, Jozef Pokorný, Peter 

Sabo, Vladimír Sládek, Peter Tatár a Ján Varjú (ATU, R–sr, šk. 60, fasc. 86). 

Navrhovatelia považovali v dôvodovej správe k návrhu zákona za potrebné 

nadviaza  na tradíciu historickej Trnavskej univerzity, nako ko „pre h adanú 

identitu slovenského národa je nesmierne dôležitá aj úcta a pozitívny vz ah k his-

tórii svojich kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií“, a preto predkladatelia považo-

vali za naliehavé „využi  tento historický klenot slovenského národa pre sú asné 

úsilie o obrodu jeho duchovnej slobody, kultúry a humanizmu“. Dôležitým argu-

mentom pre vznik univerzity bola výhodná geografická poloha Trnavy ako centra 

novovznikajúceho vyššieho územnosprávneho celku, ale tiež fakt, že v meste mal 

sídlo arcibiskup rímskokatolíckej cirkvi a metropolita Slovenska. Nemenej pod-

statným aspektom bol pozitívny postoj magistrátu mesta k zriadeniu TU, ke že 

mesto Trnava sa zaviazalo univerzite poskytnú  do bezodplatného užívania nevy-

hnutné priestory pre pedagogický proces i ubytovanie. Výhodným sa javilo aj 

kultúrne zázemie – v Trnave pôsobilo a dodnes pôsobí divadlo, nieko ko spevo-

kolov i hudobných telies. Okrem toho knižnica, Spolok sv. Vojtecha, Západo-
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slovenské múzeum a Jezuitská knižnica mali v tom ase sústredených viac ako 

800 000 knižných jednotiek a periodík širokého záberu, o s oh adom na profil 

navrhovanej univerzity mohlo poslúži  ako študijný materiál i objekt výskumu. 

V tejto súvislosti je dôležitá ešte jedna skuto nos  – poslanci SNR boli už pri 

predkladaní návrhu na vznik obnovenej Trnavskej univerzity presved ení o tom, 

že najlepší spôsob, ako vyrieši  priestorovú otázku univerzity, „je vráti  (histo-

rické objekty bývalej Trnavskej univerzity) ich pôvodnému ú elu“ (ATU, R–sr, šk. 

12, fasc. 17, dok. 64).  

Obnovená Trnavská univerzita mala predstavova  otvorený typ stredne 

ve kej univerzity. V zmysle odporu enia AK mala ma  – aspo  spo iatku – dve 

fakulty, pri om alšie sa mohli otvára  postupne, a to „v súlade s požiadavkami 

spolo nosti a s oh adom na ekonomické možnosti“. Na fakulte humanistiky sa ma-

li prednostne študova  predmety, ktorých rozvoj bol v rokoch komunistickej 

ideológie potlá aný, alebo úplne absentoval – filozofia, psychológia a klasické 

jazyky. Okrem toho sa mali otvára  nové, dovtedy netradi né študijné odbory 

zdravotníckeho zamerania. Pedagogická fakulta mala za a  so zásadne novým 

druhom u ite ského štúdia: u ite stvom pre alternatívne školy, a zárove  

pripravova  u ite ov so širším, komplexnejším záberom pôsobenia na druhom 

stupni základných škôl. Na fakulte sa mali postupne otvára  študijné odbory 

u ite stvo pre 1. stupe  základnej školy v kombinácii so zdravotnou, estetickou 

a špeciálnou telesnou výchovou, u ite stvo humánnych vied so zameraním na 

právo, politológiu a ekonómiu, u ite stvo prírodných vied s dôrazom na fyziku, 

chémiu, biológiu, ekológiu a po nohospodárstvo, alej u ite stvo umeleckých 

predmetov ako hudobné umenie, výtvarné umenie a architektúra, literatúra a dra-

matické umenie, a tiež trojro né bakalárske štúdium majster odbornej výchovy 

a vychovávate stvo (Šimon i , Škoviera, 2002, s. 46 – 48). 

Výsledok dlhodobej snahy širokej skupiny nadšencov sa dostavil d a 25. 

marca 1992, kedy SNR na svojom zasadnutí zriadila Trnavskú univerzitu so 

sídlom v Trnave, s ú innos ou od 1. júla 1992. Dôležitým medzníkom života uni-

verzity sa stal 1. september 1992, kedy Akademický senát Trnavskej univerzity 

zriadil vtedajšiu fakultu humanistiky (1. septembra 2004 premenovanú na filozo-

fickú fakultu). V zmysle zakladacej listiny je jej hlavným poslaním šíri  
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kres ansky orientované univerzitné vzdelávanie vo filozofických, humanitných 

a spolo enských vedách a vedách o umení prostredníctvom slobodného myslenia 

a nezávislej tvorivej práce (Šimon i , Škoviera, 2002, s. 52-53). V rovnaký de  – 

1. septembra 199 – AS TU zriadil aj pedagogickú fakultu. Pod a zakladacej listiny 

hlavným poslaním fakulty je vzdeláva  a formova  u ite ov základných škôl, kto-

rých úlohou je vyu ova  a zárove  vychováva  mládež tak, aby jej myslenie roz-

víjali „z h adiska kres anskej vzdelanosti a pozdvihovali morálnu úrove  jej zmýš-

ania" (Šimon i , Škoviera, 2002, s. 54-55). O dva roky neskôr, 22. júna 1994, 

AS TU konštituoval zo sociálno-zdravotníckej sekcie fakulty humanistiky samo-

statnú fakultu ošetrovate stva (dnes zdravotníctva) a sociálnej práce, ktorá sa 

prihlásila k odkazu historickej Lekárskej fakulty Trnavskej univerzity. 

Paralelne so zria ovaním FZaSP prebiehali intenzívne rokovania medzi 

vedením TU a pátrom provinciálom Spolo nosti Ježišovej na Slovensku o pripoje-

ní Teologického inštitútu sv. Alojza v Bratislave k Trnavskej univerzite. Táto sna-

ha nebola náhodná, ale išlo o symbolický akt – pôvodnú Trnavskú univerzitu 

takmer 150 rokov viedli práve jezuiti. Po súhlase provinciála zriadil rektor TU 

5. septembra 1994 pri Trnavskej univerzite Teologický inštitút sv. Alojza na Slo-

vensku (Aloisianum), ktorého nápl ou sa stala vedecká a pedagogická innos , 

s dôrazom na výchovu katechétov. Vedenie TU a Aloisiana však intenzívne pra-

covalo na vytvorení riadnej teologickej fakulty, pri om tieto aktivity vyvrcholili 

23. októbra 1997, kedy nadobudla právoplatnos  transformácia Aloisiana na 

Teologickú fakultu TU. Poslednou fakultou TU sa stala právnická, ke  1. októbra 

1998 rektor TU vydal jej zria ovaciu listinu (Manák, 2010, s. 335-338). 

V sú asnosti má tak univerzita pä  fakúlt. Hoci TU existuje od svojho obno-

venia len štvr storo ie a má pä  stabilizovaných fakúlt, stihla sa sta  aj základ ou 

pre inú univerzitu, a to so sídlom v inom meste. Málokto totiž vie, že pod hlavi -

kou Trnavskej univerzity – i ke  iba krátke obdobie – pôsobila aj alšia fakulta. 

Vznik tejto fakulty pôvodne inicioval spišský sídelný biskup František Tondra, 

ktorý sa 15. februára 1995 obrátil listom na rektora TU so žiados ou o zriadenie 

„katolíckej pedagogickej fakulty“ v Ružomberku. Navrhovaná fakulta mala spada  

pod Trnavskú univerzitu. Výsledkom rokovania zástupcov Konferencie biskupov 

Slovenska, mesta Ružomberok a predstavite ov Trnavskej univerzity 18. marca 
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1995 bola dohoda o zriadení Pedagogického inštitútu sv. Ondreja pri Trnavskej 

univerzite so sídlom v Ružomberku. Inštitút mal vyvíja  vedecko-pedagogickú 

innos , s dôrazom na prípravu absolventov, ktorí by boli „jednak odborne lepšie 

formovaní, jednak ozdobení bezúhonnými a skuto ne kres anskými mravmi“. 

V roku 1996 AS TU schválil transformáciu Pedagogického inštitútu na Kate-

cheticko-pedagogickú fakultu sv. Ondreja v Ružomberku, avšak AK odmietla 

fakultu akreditova  a zaregistrova  s odôvodnením, že v rámci TU nemôžu pôso-

bi  dve fakulty s rovnakým zameraním (v rámci univerzity totiž existovala už 

teologická fakulta). Východiskom zo situácie sa napokon ukázalo by  jej zarade-

nie do zväzku Žilinskej univerzity, ktorá s uvedeným krokom súhlasila a od no-

vembra 1997 Katecheticko-pedagogická fakulta sv. Ondreja v Ružomberku ukon-

ila svoje krátke pôsobenie v rámci Trnavskej univerzity. Ani sú as ou Žilinskej 

univerzity však katecheticko-pedagogická fakulta sv. Ondreja nezostala dlho, pre-

tože od 1. júla 2000 na jej základoch vznikla samostatná Katolícka univerzita 

v Ružomberku (Manák, 2010, s. 341-342).      

Pre úplnos  je potrebné spomenú  ešte jednu málo známu skuto nos  

z histórie obnovenej Trnavskej univerzity. D a 2. decembra 1998 bol na TU doru-

ený list z Teologického inštitútu J. Calvina so sídlom v Komárne, so žiados ou 

o jeho za lenenie medzi fakulty TU. Žiados  bola predkladaná v mene vedenia 

Teologického inštitútu, ako aj v mene jeho nadriadeného orgánu – Predsedníctva 

synody Reformovanej kres anskej cirkvi na Slovensku. Za inštitút list podpísal 

dekan PhDr. Ján Molnár a za predsedníctvo biskup Reformovanej kres anskej 

cirkvi doc. ThDr. Géza Erdélyi. Vedenie univerzity však uvedenej žiadosti nevy-

hovelo. Okrem iného preto, že v tom ase – v roku 1998 – Trnavská univerzita 

mala už jednu fakultu (teologickú) s podobným zameraním kreovanú a plne 

funk nú, pri om práve z dôvodu duplicity bola rok predtým zo zväzku TU od le-

nená katecheticko-pedagogická fakulta sv. Ondreja (ATU, ASTU, šk. 7). 

 Každá z piatich sú asných fakúlt TU má okrem ve kého po tu katedier 

a vedeckých centier svoje špecifiká a diela unikátnej povahy v rámci Slovenska 

i za jeho hranicami. Medzi najzaujímavejšie z nich patria Ústav dejín Trnavskej 

univerzity, ktorý sa venuje skúmaniu histórie pôvodnej i sú asnej univerzity, 

Ústav duševného vlastníctva so súborom svetových licencií v oblasti autorského 
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práva, Ústav pre právne otázky náboženskej slobody s jeho výskumom v oblasti 

vz ahov štátu a cirkví a udských práv, alej špecifické humanitné pracovisko 

v Keni, a v neposlednom rade Slovenský historický ústav v Ríme pri Trnavskej 

univerzite i Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka.  

Najlepšie zhodnoti  doterajšie pôsobenie a prínos Trnavskej univerzity, kto-

rá doteraz vychovala tisíce absolventov, môže nezávislý pozorovate . Tieto krité-

ria isto sp a Akademická rankingová a ratingová agentúra, ktorá vo svojej po-

slednej hodnotiacej správe o verejných školách a fakultách z roku 2015 vysoko 

ocenila pôsobenie Trnavskej univerzity, ke  z piatich jej fakúlt sa tri umiestnili vo 

svojich odboroch na prvých miestach. Dôkazom o vysokej erudícii je aj ocenenie 

z roku 2016, kedy sa Trnavská univerzita stala ví azom Národnej ceny za kvalitu 

SR v kategórii Verejný sektor, i získanie ocenenia ECTS label z roku 2014. 

Možno preto konštatova , že Trnavská univerzita po as doterajšej existencie 

významnou mierou prispela k úspešnému prechodu vzdelávania a výchovy štu-

dentov z obdobia totality k modernému vnímaniu sveta a nadväzujúc na odkaz 

a vyznávané hodnoty starobylej Trnavskej univerzity posil uje u svojich absol-

ventov úctu k vlastnej histórii, kultúre i národu. 

 

Použitá literatúra a zdroje: 

Archív Trnavskej univerzity, Fond: Akademický senát Trnavskej univerzity 

Archív Trnavskej univerzity, Fond: Rektorát – sekretariát rektora  

MANÁK, M. 2010. Trnavská univerzita 1992-2010. In: Dejiny Trnavskej 

univerzity 1635-1777, 1992-2010. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2010, 

s. 309-351. ISBN 978-80-8082-353-5 

ŠIMON I , J., ŠKOVIERA, D. 2002. Trnavská univerzita v dokumentoch (1635 

– 1998). Bratislava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2002. ISBN 80-224-0730-5  

Ukradnutá univerzita. In: Fórum vedy, 3, . 11/12, 1992, s. 8. 

 

  



 

119 
 

Kontaktné údaje: 

PhDr. Marián Manák, PhD. 

riadite  

Ústav dejín 

Trnavská univerzita v Trnave 

Hornopoto ná 23 

918 43 Trnava 

Mail. kontakt: marian.manak@truni.sk 



 

120 
 

DUCHOVNÁ PODSTATA  A  ETICKÝ ZÁKLAD ŠTÁTU 

Peter Mulík 

Štát nie je iba inštitúciou založenou na vôli po jednote jednotlivých poli-

tických síl, ale k podstatnej rte jednoty štátu patrí duchovná podstata a morálny 

hodnotový systém. Tieto ideály pôsobia spätne na formy organizácie štátu, najmä  

na mieru zákonom stanovených slobôd, vz ah k právu, legitímnosti vlády a pod.. 

Aj v sú asnej spolo nosti sú evidentné väzby Božieho, prirodzeného a pozitívne-

ho zákona, pretože sa rešpektuje povinnos  štátu  zabezpe ova  dobro celku. Na 

základe spolo enskej dohody – konsenzu moderný ústavný štát  je svetonázorovo 

neutrálny, je otvorený rôznym myšlienkovým a politickým prúdeniam, aj ke  sú 

v konkrétnej situácii opozi né vo i legitímnej vláde a štátu, ba dokonca  štát  

niektoré dôležité  prúdenia takého charakteru podporuje, aby zvýraznil existujúci 

názorový, kultúrny, politický  pluralizmus. 1    

Duchovná a morálna podstata štátu sa odvádza od  rodiny. Rodina je akoby 

prototypom národa a štátu v širšom zmysle.  Muž a žena majú rovnakú osobnú 

udskú  dôstojnos . Z prirodzeného práva vyplýva monogamia a nerozlu ite nos  

manželstva v širšom zmysle prirodzené právo zaru uje aj integritu národa a štátu a 

zoskupenia udí usilujúcich sa o spolo ných cie  – osobné a spolo enské dobro.  

Rodina je však  prirodzeným a nenahradite ným spolo enstvom rodi ov s  ich 

de mi a tým je základnou bunkou spolo nosti. Rodi om patrí prvotné a neod a-

te né právo na výchovu svojich detí. Ingerencia štátu a spolo enských inštitúcii do 

výchovy detí je prípustná no má až druhotný charakter. Vychová a škola podlieha  

primárne slobodnému výberu rodi ov.  

Skúsenosti 19.storo ia s konfliktnými situáciami vyplývajúcimi z  krik avej  

sociálnej nerovnosti udí priniesli mnohé ponau enia, ktoré katolícka sociálna 

náuka v plnej miere rešpektuje.   Koali né (resp. kolektívne)  dohody sa pokladajú 

za  prirodzené právo, ktoré má najmä cez  odbory, chráni  zamestnancov, 

limitova  niektoré  práva  (na štrajk) a zabezpe ova  spolo enský zmier. 

                                                 
1 KLOSE, A. a kol.,  Katholisches Soziallexikon, Innsbruck- Graz 1980, s. 2884.  
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Prof. R. Weiler vo svojom Úvode do katolíckej sociálnej náuky v  kritériách 

pre mravný poriadok spolo nos   konštatuje, že aj politické strany musia v službe 

demokracie, ktorá by mala stá  na spolo ných základných morálnych hodnotách, 

rešpektova  princíp všeobecného dobra. Ako parciálne spolo nosti majú uznáva   

demokratické  pravidlá politiky a spolo ný základ hodnotového systému.2 

Slovník katolíckej sociálnej náuky upozor uje, že celá kres anská etika, ak 

je v súlade s evanjeliom, musí ma  sociálny akcent. Samozrejme katolícka morál-

na teológia pozná sociálne cnosti  aj v užšom zmysle. Sú to cnosti, ktoré motivujú 

a uschop ujú loveka kona  mravné dobro v  spolo enských  a  medzi udských 

vz ahoch zameraných na spolo né dobro.3  

Boj za udské práva  

Pomerne moderný termín udské práva siaha svojim pôvodom do kres ans-

kej teológie a má jednozna ne etický rozmer. Liberalistický individualizmus a so-

cialistický kolektivizmus  udské práva chápali  mechanicko-deterministicky, bu  

ako dôsledok formálnej slobody alebo ako dôsledok vývoja, ako historického 

procesu. Preto nerešpektovali udské práva v sociálnej oblasti alebo práva indiví-

dua na slobodu. Kres anské zdôvodnenie udských práv na princípe prirodzeného 

a  mravného zákona viaže uskuto nenie slobody každého loveka na poriadok 

spravodlivosti poznaný vo svedomí a zameraný na rozvoj každého udského života 

v spolo enstve.4 Oprávnene sa historici, politológovia a sociológovia zhodujú 

v názore, že socializmus marxisticko-leninského typu – komunizmus a jeho utópia 

spolo nosti a štátu boli z ve kej asti dôsledkom toho, že liberálny kapitalistický 

štát žalostne zanedbával ba opovrhoval sociálnymi udskými právami a sociálnou 

spravodlivos ou. Takto vznikla sociálna otázka robotníctva, ktorá transformovaná 

do rôznych ideológií pozna ila celé 20. storo ie. Práve z tohto aspektu je ve mi 

dôležité zdôrazni , že podstatným a rozhodujúcim prínosom k zrúteniu komu-

                                                 
2 WEILER, R., Úvod  do katolíckej sociálnej náuky, Nadácia Pátra Opralu S.J., Nitra 1995, s. 45.  
3 PIWOWARSKI, W. a kol. Slovník katolíckej sociálnej náuky, Dobrá kniha, Trnava 1996, s.145. 

4 WEILER, R., c. d., s. 60. 
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nizmu v strednej juhovýchodnej Európe v roku 1989 bolo práve  vystúpenie cirkvi 

na obranu a podporu udských práv. 5 

K duchovnej podstate štátu imanentne patrí kultúra. Kultúra národa závisí 

od odovzdávania a vývoja duchovného dedi stva. Zvláš  u Slovákov sú po iatky  

ich kultúry  neoddelite ne späté s kres anskou vierou, pretože cyrilo-metodská 

misia okrem svojho evanjeliza ného poslania mala aj kultúrny s civiliza ný cha-

rakter. Ako zdôraz uje pápež Ján Pavol II. v encyklike Centesimus annus do kul-

túry národov  sa vždy nanovo  musí zapája  aj evanjelizácia (CA 50). Všetko ud-

ské konanie má svoje miesto v kultúre v užšom slova zmysle v etike  kultúry. 

V tejto rovine spo íva špecifický a rozhodujúci príspevok Cirkvi k pravej kultúre. 

Ona ohlasuje pravdu o stvorení sveta a o vykúpení. Ukazuje jednotu  udstva 

a staros  o blížneho, pomáha h ada  iné možnosti riešenia medzinárodných 

konfliktov než je vojna,.. pretože pre strašnú moc prostriedkov masového ni enia 

je ve mi ažko alebo politicky nemožné obmedzi  ú inky konfliktu.6  

Mier a konflikt, trvanie  a  obnova  spolo nosti  z h adiska  úloh štátu  

Podpora zmieru a zabezpe enie pokoja je jedna z hlavných úloh štátu. 

Zvláš  si to uvedomujeme v sú asnosti, ke  je zrete né, že éra imperiálnych ex-

panzií skon ila. Po ínajúc Benediktom XV., tento proces pápeži správne analyzo-

vali. Ján Pavol II. prízvukuje, že práve teraz je tu as, aby sa v spolo enstve 

národov dosiahla vláda zákona miesto odplaty. To si však vyžaduje rieši  pokoj-

nou cestou konfliktné situácie, ktoré by mohli by  prí inami vojen. Pápež sa 

nazdáva, že  „iné meno pre mier je rozvoj“. Preto  sa svet musí ve mi  usilova  

dosiahnu  vzájomné porozumenie, ku ktorému prispieva najmä vzájomné pozna-

nie a zvýšenú citlivos  svedomia. 7 

Obraz štátu sa novým definovaním jeho úloh v modernej dobe podstatne 

zmenil. Neobmedzuje sa už iba na ochranu poriadku v štáte, ale stáva sa  stvár-

ovate om  udského spolunažívania, ktoré sa pokúša meni , formova  ale v kaž-

dom prípade usmer ova . 
                                                 

5 Sociální encykliky (1891-1991), Zvon, Praha 1996, Centesimus annus (CA) 62. 
6 Tamže, CA 51. 

7 Tamže, CA 50 
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Konštantnou úlohou štátu zostáva zachovanie vnútorného mieru, právneho 

poriadku, a ochrany ob ana. Je to vlastne proces trvania a obnovy. Cie om štátu je 

zabezpe i  uskuto nenie všeobecného dobra v pozemskom poriadku.  Preto štát 

nesmie celkom strati  vplyv na hospodársky život, ale naopak, musí  aktívne 

v om ú inkova  a v prípade potreby  aj  zasahova . Týka sa to najmä strategic-

kých oblastí, ktorých stav a prosperita môže ovplyvni  životné podmienky 

vä šiny obyvate ov štátu. Štát musí by  garantom práva pre všetkých ob anov, 

ale predovšetkým pre sociálne postihnutých, pre robotníkov, ženy a deti. Povin-

nos ou štátu je  starostlivos  o zlepšenie ich životnej úrovne. 

Úlohou štátu je stara  sa o právne usporiadanie pracovných vz ahov riadené 

požiadavkami  spravodlivosti a slušnosti. V pracovnom prostredí nesmie trpie  

telesná ani duševná dôstojnos  loveka.  8 

 V štádiu rozvinutého kapitalizmu sa štátna moc ocitla v podru í majetných 

kruhov spolo nosti, a oraz viac slúžila ich záujmom. Tento proces vyústil do 

štádia, kedy už treba hovori  o  medzinárodnom finan nom imperializme. Dvad-

siate a tridsiate roky 20. storo ia  ukázali všetky neblahé stránky, vyplývajúce 

z úzkeho prepojenia  štátu a vplyvných  ekonomických skupín. V úsilí predís  

spolo enskému konfliktu pápež Pius XI. sa v encyklike  Quadragesimo anno  po-

kúsil ur i  hlavné smernice, ako túto situáciu napravi . Riešenie videl v obnovení  

autority štátnych orgánov, ktoré by mali plni  svoje úlohy tak, aby predovšetkým 

sledovali verejný záujem.  

 Myšlienku mieru a konfliktu, trvania a obnovy spolo nosti obsahuje spo-

menutá encyklika Pia XI.. Obsahuje dve základné zásady. V prvom rade je to va-

rovanie, že najvyšším meradlom hospodárskej innosti nesmie by  záujem jednot-

livcov alebo skupín ani bezoh adné sú aženie i bezoh adná moc silnejších, ako aj  

úsilie o národnú prestíž a moc alebo  podobné úmysly.  Pozitívnou hybnou silou 

hospodárskeho podnikania musí by  pod a pápeža  spravodlivos  a láska, ktoré 

katolícka sociálna náuka pokladá za  najvyššie zákony spolo enskej aktivity. 

                                                 
8  Tamže, Mater et Magistra (MM) 21. 
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Druhou základnou myšlienkou je požiadavka, aby vo vnútri jednotlivých štá-

tov a vo vz ahoch medzi inými štátmi bol vybudovaný právny poriadok so sie ou 

stabilných inštitúcií,  rešpektujúcich sociálnu spravodlivos .9  

alšou konfliktnou oblas ou života štátu a celej spolo nosti je patologicky 

narušený životný štýl ur itých skupín udí. Krik avým príkladom umelej spotreby, 

ktorá sa obracia proti zdraviu a dôstojnosti loveka a ktorú nie je jednoduché 

kontrolova , sú drogy. Ich rozšírenie je známkou vážnej funk nej poruchy spolo-

enského systému a taktiež výrazom materialistického a v ur itom zmysle deštruk-

tívneho po atia udských potrieb. Schopnos  obnovy slobodného  hospodárstva sa 

tak nakoniec realizuje jednostranne a nedostato ne. Drogy sa rovnako ako porno-

grafia a alšie formy konzumizmu snažia vyplni  vzniknutú duchovnú prázdnotu 

a zneužívajú pritom náchylnosti slabých.10 

Samotný jav konzumizmu je prekážkou morálnej obnovy spolo nosti. Hoci 

požiadavka lepšieho života nie je zlá, ale životný štýl dávajúci na prvé miesto, 

namiesto bytia,  vlastníctvo a vlastnenie.  lovek chce ma  viac materiálnych 

statkov nie preto, aby viac znamenal, ale preto, aby jednoducho samo úbo konzu-

moval život. Tento spolo enský morálny konflikt je potrebné rieši . Je to jav, 

ktorý strháva zo sebou masy obyvate ov priemyselných ale aj rozvojových krajín. 

Katolícka sociálna náuka  navrhuje h ada  a  rozvíja  také spôsoby a štýly života, 

pod a  ktorých by pre udí  ur ujúcimi prvkami  rozhodovania o spotrebe, šetrení 

a investíciách bolo predovšetkým h adanie pravdy, krásy, dobra a spojenia 

s ostatnými lenmi spolo nosti v záujme spolo ného rastu. 11 

Okrem problému konzumizmu dnes oraz viac udí znepokojuje otázka sta-

vu životného prostredia, ktorá s ním úzko súvisí. Konflikt sa rozširuje mimo 

udskú spolo nos . lovek, ktorý je viacej v zajatí túžby po majetku a po pôžit-

koch, než po bytí a rozvoji, nedisciplinovaným spôsobom  narúša ekologickú 

rovnováhu, nadmerne a jednostranne spotrebúva zdroje zeme. Toto nerozvážne 

ni enie prirodzeného životného prostredia sa zakladá  na  antropologickom omyle, 
                                                 

9 Tamže, MM 38-40. 
10  Tamže CA 36. 
11 POL IN, S., Druhý vatikánsky koncil, Dokumenty I, SÚSCM, Rím 1968, Gaudium et spes (GS) 
35. 
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ktorý hoci vychádza zo správneho predpokladu, že lovek má poverenie od Boha 

podmani  si zem, ale  pánom všetkého tvorstva ostáva Boh, ktorý  zem loveku 

dal iba do správy. Vedomé zatlá anie teocentrizmu v modernej priemyselnej 

a postindustriálnej spolo nosti prinieslo ekologický konflikt. Obnova rovnováhy 

s prírodou bude ešte ažšia ako obnova spolo enskej rovnováhy. Obe úlohy je 

povinný plni  v rámci svojich možnosti štát.         

Dejiny odde ovania sakrálneho a svetského sa za ali z aspektu svetskej 

dominancie, ktoré vyvrcholili podriadením cirkví štátnej moci a vznikom štátnej 

cirkevnej politiky. Na rozdiel od cirkvi, však svetský poriadok nevyžaduje formo-

vanie a zav šenie prostredníctvom duchovného systému  milosti. 

Krízu cirkvi v neskorom stredoveku (pápežská schizma, neúspechy reform-

ných hnutí) využili vo svoj prospech svetskí panovníci. Dochádzalo k prenosu 

výsostnej moci cirkvi na kniežatá formou jednotlivých cirkevnoprávne zdôvodne-

ných výkonných práv. Potom, ako sa v dôsledku reformácie, druhej európskej 

revolúcie, narušila náboženská jednota latinsko-západnej Európy, pôsobilo stredo-

veké dedi stvo ešte ur itý as alej. V zmysle cuius regio est eius et religio krá al 

vývoj rôznych konfesií ruka v ruke s vývojom štátu. Najvýraznejšie sa konfesio-

nalizácia života prejavila v konfesionálnom štáte, ktorý ju rozvíjal  a bránil. 

Takmer všade sa konfesia – i katolícka alebo protestantská – zaviedla ako štátna 

konfesia, ob as vystriedaná  a legislatívne poistená. 

Kým v prvej fáze absolutizmu, v konfesionálnom absolutizme, bol tento eš-

te nástrojom konfesionálnej politiky, legitimujúcej  vládu, premenila sa legitím-

nos  vlády na vrcholný absolutizmus.  Absolútny štát sa teraz pokúšal s teoreticky 

zdôvodneným štátnym rozumom (raison d Etat) udrža  objektívny poriadok.  Ná-

boženský postoj nahradil teraz politický postoj. Štátnická  múdros  však ešte stále 

vyžadovala z politických dôvodov  jednotnú konfesiu poddaných. Inými slovami: 

Náboženskú pravdu  ur ovala štátna autorita. 

Pretože táto báza bola o ividne príliš úzka, a náboženský  postoj sa nemohol 

rozplynú  a zruši  v politickom postoji, rozhodla sa nakoniec štátna autorita, že sa 

s otázkou náboženskej pravdy nebude zaobera . Tým sa jedna oblas  života vy-

manila z totalitarizmu predchádzajúceho objektívneho poriadku a pred  absolutis-



 

126 
 

tickým štátom sa objavilo protire enie, ktoré nemohol  raz a navždy prekona . 

Pod vplyvom osvietenstva vstúpil absolútny štát do  alšieho transforma ného 

procesu. Otázku náboženskej pravdy už  neriešil štát, na základe práva rozumu sa 

novým spôsobom  definoval vz ah štátu a cirkvi. 

Analógia s vývojom štátneho cirkevného práva v západoeurópskych  štátoch 

je zrejmá. V dôsledku americkej a francúzskej revolúcie, deklarovaním nábo-

ženskej slobody a odobratím politických,  hospodárskych a sociálnych privilégií 

cirkvi sa tu už v 19. storo í za al prechod k nábožensky  neutrálnemu štátu. 

Štát ako trvalá spolo nos    

Naj astejšie sa stretávame s definíciou, ktorá chápe spolo nos  ako skupinu 

udí združených za ú elom  vzájomnej podpory a pomoci na dosiahnutie cie ov 

potrebných pre udský život najmä však také, ktoré sú nevyhnutné pre zachovanie 

jeho existencie.3 Mimoriadne dôležitou tézou katolíckej sociálnej náuky je konšta-

tovanie, že udská spolo nos  nemá nijakú vlastnú individualitu odlú enú od jej 

individuálnych lenov ale je nadindividuálnou skuto nos ou. Jednotlivec má pod-

a nej vlastné bytie, nezávislé na spolo nosti. Z toho sa odvádza, že  pre každú 

spolo nos  je  rozhodujúce dobro jednotlivých lenov spolo nosti.   

 Encyklika Centesimus annus zdôraz uje, že vo i totalitnému pojmu spo-

lo nosti, ktorý uznávajú teórie kolektivizmu a vo i atomistickému pojmu 

spolo nosti vedúcej k liberalizmu a egoistickému individualizmu zastáva katolíc-

ka sociálna filozofia myšlienku solidarity.  Cie om takto chápanej spolo nosti  je 

spolo ensky poriadok bez utlá ania  založený na duchu spolupráce a solidarity.12 

Štát ako pretrvávajúca súdržnos  jednoty konania 

Štát sa na rozdiel od  živých organizmov nemôže poklada  za prirodzenú 

jednotku, ale musí sa chápa  ako cie avedomé spolo né pôsobenie udí, ktoré sa 

prejavuje vo forme politického spolo enstva.  Pri om toto  politické spolo enstvo 

asto presahuje príbuzenské a re ové väzby a spája ju predovšetkým jednota ko-

nania v konkrétnych situáciách  dejinného vývoja. Tak sa upev uje a zachováva 

                                                 
12 Sociální encykliky (1891-1991), Zvon, Praha 1996, CA 61.  
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kontinuita takto vytvoreného štátu a prostredníctvom zákonodarstva, exekutívy 

a spolo nej skúsenosti vytvára ur itú individualitu.13 Takýmto štátom bol v našich 

podmienkach multietnický uhorský štát a neskôr Habsburská monarchia. 

Už ranný stredovek, ale najmä 19. storo ie však jasne dokázali, že štát sa 

viaže ve mi mocným putom na základnú jednotku spolo nosti na rodinu a násled-

ne na rod a národ. Preto do sú asnosti vo svete prevládajú národné štáty.  Ako  

uvádza prof. Štefan Vragaš pod štátom sa rozumie najvyššie a trvalé spolo enstvo 

udí spojených dejinným vývojom, kultúrou, re ou a asto aj biologickými zväz-

kami, pri om žije na presne vymedzenom území.14  Aj R. Spiazzi chápe štát ako 

celok spojený historickými, etnickými a jazykovými, geografickými, kultúrnymi 

a náboženskými zväzkami usilujúci sa zabezpe i  všetkým lenom tohto spolo-

enstva  dobro v najvä šej možnej miere.15     

lovek a v širšom zmysle aj národ postupne odha uje svoju schopnos  me-

ni  vlastnou innos ou  svet, o sa v ur itom zmysle môže zda , že ho  nanovo 

„tvorí“. Sociálna náuka katolíckej cirkvi upozor uje, že sa pritom nesmie  zabud-

nú , že sa to robí vždy len na základe prvotného daru vecí od Boha. Nemožno 

svojvo ne disponova  zemou, krajinou, národom, rodinou ani vlastným životom 

a bezvýhradne ich podria ova  svojej vôli, pretože má  svoje vlastné ur enie, kto-

ré im dal Boh. lovek ich môže iba rozvíja , o platí aj pre spolo enstvo ako je 

štát. 

Dnes viac ako inokedy sa úloha štátu ako jednoty konania prenáša s poli-

tického spolo enstva aj na  symbiózu s celou prírodou. udstvo namiesto toho, 

aby plnilo svoju úlohu Božieho spolupracovníka na diele stvorenia, stavia loveka 

na miesto Boha a vyvoláva tým nakoniec vzburu prírody, ktorá je ním viac 

tyranizovaná než spravovaná.  

 Týmto pál ivým problémom sa zaoberá encyklika Centesimus annus, ke  

hovorí: V tomto postoji sa dá rozpozna  predovšetkým úbohos  i obmedzenos  

                                                 
13 KLOSE, A. a kol.,  Katholisches Soziallexikon, Innsbruck- Graz 1980, s. 2876. 
14 VRAGAŠ, Š., Základné otázky sociálneho u enia Cirkvi, Rimskokatolícka cyrilometodská 
bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava, 1996, s. 114.  
15 SPIAZZI, R., Sociální kodex Církve. Tišnov, Sursum 1993, s. 58. 
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udského poh adu. lovek je v zajatí túžby vlastni  veci, miesto toho, aby ich 

dával do súladu s pravdou, nie je schopný nesebeckého, nezištného, estetického 

postoja, vznikajúceho z údivu nad bytím a krásou, ktorý vo veciach vidite ných 

umož uje rozpozna  posolstvo nevidite ného Boha Stvorite a. V tejto súvislosti si 

musí by  vedomý dnešný lovek svojich povinností a úloh vo i budúcim gene-

ráciám16   

Málo zdôraz ovanou väzbou jednoty konania štátneho spolo enstva je 

uchovávanie morálneho hodnotového systému. Cirkev upozor uje nielen na 

nezmyselné ni enie prírodného životného prostredia ale na ove a  závažnejšie 

ni enie mravného prostredia, ktorému sa nevenuje potrebná pozornos . Zatia  o 

sa oprávnene, i ke  omnoho menej než je potrebné, snažíme chráni  životné pod-

mienky ohrozených živo íšnych druhov, pretože si uvedomujeme, že každý z nich 

svojim dielom prispieva k všeobecnej rovnováhe na zemi, angažujeme sa ove a 

menej pre zachovanie morálnych podmienok  vierohodnej. Encyklika Centesimus 

annus používa termín humánna ekológia,  ktorý má vystihnú   skuto nos , že  

Boh dal loveku nielen Zem,  aby ju užíval s prihliadnutím na pôvodný cie , ale 

samotný  lovek je darom Božím.  Preto musí lovek rešpektova  prirodzené 

a morálne danosti, ktorými ho Boh  obdaroval. Sociálna ekológia je  nadväzuje na 

predchádzajúcu udskú dimenziu štátu, ktorý je povinný rieši   vážne problémy 

modernej urbanizácie, a e stara  sa, aby sa pri takomto urbaniza nom zoh ad o-

vali potreby osobného života jednotlivca. 

lovek prijíma od Boha svoju výsostnú dôstojnos  a s ou i schopnos  pre-

kro i  rámec každého spolo enského zriadenia smerom k pravde a k dobru. Je 

však sú asne ovplyv ovaní spolo enskou štruktúrou, v ktorej žije, výchovou, kto-

rej sa mu dostalo, a životným prostredím. Tieto prvky môžu jeho život pod a prav-

dy u ah i , ale môžu mu i bráni . 17  S tým súvisia aj rozdielne poh ady na spolo -

nos  a štát ako štruktúru jednoty konania. Spolo enské pohyby majú totiž rôzne 

tendencie a  predstava štátu ako nadriadenej a všetko zahr ujúcej  spolo nosti  je 

na jednej strane spochybnená utopistami a anarchistami a na druhej strane ob-

                                                 
16 Sociální encykliky (1891-1991), Zvon, Praha 1996,  CA 37 
17 Tamže, CA 38. 
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ianska spolo nos , odsúvajúca vojensko-byrokratické inštitúty štátu do pozadia 

a prezentujúca  štát ako organizáciu politického rozhodnutia ob anov.  18 

Je úlohou štátu stara  sa o ochranu spolo ných majetkov, ako je prírodné 

prostredie a vonkajšie väzby loveka, ktorých zachovávanie nemôžu zaru i  iba 

trhové mechanizmy. To zaru uje pretrvanie súdržnosti jednoty konania.  

Štátne zásahy v modernej priemyselnej spolo nosti 

Pápež Ján Pavol II. v encyklike Centesimus annus porovnáva úlohy štátu 

v zmenených podmienkach. Rovnako ako mal štát v asoch starého kapitalizmu 

povinnos  obhajova  základné práva práce, má teraz spolu s celou spolo nos ou 

vzh adom k novému kapitalizmu povinnos  obhajova  spolo né majetky,  ktoré 

okrem iného vytvárajú rámec, v ktorom jedine jednotlivec môže spravodlivým spô-

sobom uskuto ova  svoje osobné ciele.19             

Pápež Ján XXIII. sa vo svojej encyklike Pacem in terris (65) zaoberal prob-

lémom rovnováhy medzi dvoma spôsobmi zasahovania verejnej moci do spolo-

enských procesov. Spolo ný prospech všetkých vyžaduje, aby štátna správa tak 

ako pri stanovovaní a zabezpe ovaní práv ob anov, tak aj pri podpore týchto práv 

sa usilovala o najvyššiu možnú rovnováhu. Ak aj totiž štátna moc dáva ur ité mi-

moriadne práva ur itým jednotlivcom alebo skupinám, nesmie   pripusti , aby 

takto vzniklo v štáte ich trvalé výsadné postavenie. Je to proti spravodlivosti.  Pá-

pež však zárove   pripomína, že sa nesmie prehnane zdôraz ova  zachovávanie 

ob ianskych práv, lebo sa to môže sta  absurdným spôsobom prekážkou  ú in-

nosti týchto práv. 20  V tejto súvislosti hodno spomenú  najmä zneužívanie práva 

na slobodu prejavu, ktorá sa môže ve mi ahko zneuži  na nástroj neprípustného 

nátlaku, manipulácie a ve mi zásadným spôsobom môže ohrozova  mravnú sta-

bilitu jednotlivcov ba celej spolo nosti. Aj právo na  súkromné vlastníctvo môže 

by  realizované takým scestným spôsobom, že ohrozí ekonomicky a eticky štát 

ako celok. Je to ve ká dilema, ktorá práve v postindustriálnej spolo nosti na prahu 

tretieho tisícro ia sa stáva ve kou výzvou. Ján XXIII. za iatkom šes desiatych 
                                                 

18 KLOSE, A. a kol., c. d. 2880.  
19 Sociální encykliky (1891-1991), CA 40. 
20 Tamže, Pacem in terris 65. 
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rokoch v ase ekonomickej konjunktúry západnej civilizácie konštatoval:  

Akoko vek môžu by  rozsiahle a hlboké zásahy štátu do hospodárskeho života 

vhodné, zostáva stále platná zásada, že štát nesmie obmedzova  slobodné podni-

kanie ob anov, naopak ho musí podporova , avšak tak, aby boli zachované zásad-

né práva každého loveka.21 Ján Pavol II. na konci osemdesiatych rokov vo svojej 

encyklike Sollicitudo rei socialis pripomína stále platnú a typickú zásadu kato-

líckej sociálnej náuky potvrdenú aj v pastorálnej konštitúcii II. vatikánskeho  

koncilu Gaudium et spes, že hmotné statky a zdroje tohto sveta sú od po iatku ur-

ené pre všetkých22. Pápež pochádzajúci z krajiny tzv. reálneho socializmu, kde sa 

uskuto nil ekonomický experiment pod a návodu K. Marxa však  povedal k spo-

menutej téze na 3. generálnej konferencii latinskoamerických biskupov aj toto:  

Právo na súkromné vlastníctvo je spravodlivé a nutné, ale nijako neruší zásadu,  

že hmotné statky a zdroje tohto sveta sú od po iatku ur ené pre všetkých. Všetok 

majetok je totiž za ažený sociálnou hypotékou.23  

V podmienkach tradícií euroamerickej civilizácie dominujúcou zložkou 

hodnotovej štruktúry sa stala úcta k tvorivej innosti a vyzdvihovanie pretvá-

rajúcej úlohy loveka. Hodnoty spojené so svetom, ktorý lovek pretváral a ktorý 

zapl oval svojimi produktmi, a tak si vytváral nové životné podmienky, mu 

prinášali splnenie jeho cie ov v najširšom slova zmysle. Tieto produkty chápané 

v našom civiliza nom okruhu ako udské diela, teda artefakty, sú viazané na 

princípy a postuláty takého vz ahu k týmto dielam, na základe ktorého je lovek 

schopný so znalos ou a dostato nou schopnos ou tieto diela ovláda . Mnohé 

z výsledkov udskej innosti, teda z prostriedkov na dosiahnutie vytý ených cie-

ov, sa stávali zárove  vlastným cie om udského úsilia. Podstatná as  dnes 

uplat ovaných alebo pretrvávajúcich hodnôt spojených so svetom udských 

výtvorov a ich ovládaním a využívaním bola silne ovplyvnená epochou industria-

lizácie, teda hromadnej priemyselnej výroby. Vytvorená hodnotová štruktúra, kto-

rá sa obvykle charakterizuje ako hodnoty spolo nosti industriálnej epochy, obsa-
                                                 

21 Ján XXIII., Mater et Magistra, l. 55; AAS 33(1961) s.415. 
22 POL IN, S., Druhý vatikánsky koncil, Dokumenty I, SÚSCM, Rím 1968, Gaudium et spes 69, 
Sociální encykliky (1891-1991), Sollicitudo rei solcialis (SRS) 42. 
23 Sociální encykliky (1891-1991), SRS 42. 
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hovala aj niektoré hodnoty, ktoré mohli by  zbyto ne zveli ované alebo prece o-

vané, ktoré mali svoje obmedzené horizonty, nevylu ujúc zneužitie. Medzi takéto 

hodnoty patrí najmä kult zmeny, predstavy o prevažne pozitívnej úlohe každej 

zmeny, precenenie všetkého, o s a nazýva „pokrok" a o bolo niekedy len ilúziou 

pokroku; kult ve kosti, rastu alebo, všeobecnejšie, množenie všetkého, o už bolo 

k dispozícii; kult spotreby a alších konzumných hodnôt a predstava, že už len 

rozšírenie spotreby je cestou k blahobytu, k udskému š astiu a k pozitívnym 

životným perspektívam; obdiv k uplat ovaniu moci, autority, ovládaniu, a to ako 

k ovládaniu udí, tak a j k ovládaniu majetku, technických zariadení a alších 

artefaktov.  

Práva štátnej moci  

Tou istou zásadou sa musia verejní initelia riadi  pri svojej mnohotvárnej 

innosti smerujúc k tomu, aby ob ania mohli uplat ova  svoje práva, taktiež si 

plni  svoje povinnosti vo všetkých oblastiach spolo enského života. 

Aká má by  teda štruktúra a funkcia štátnej moci, aby o najlepšie mohla 

plni  úlohu vykonávate a spolo ného dobra? Katolícka sociálna náuka nedáva 

jednozna nú odpove  na otázku, aký druh štátneho zriadenia je najlepší a ne-

definuje ani najlepší spôsob, ktorým má štátna moc plni  svoje povinnosti 

v oblasti zákonodarstva, administratívy a  súdnictva.  

Cirkev ponecháva ustanovenie formy štátneho zriadenia a spôsobu, ktorým 

má štát vykonáva  svoje úlohy na každé politické spolo enstvo, národ, štát a nad-

štátne aglomerácie. Ani vlastne nemôže inak, pretože najvä šiu váhu pri h adaní 

vhodných riešení má historický vývoj, sú asný stav a konkrétne podmienky kaž-

dého národa; tie sú totiž rozli né pod a miesta a asu. Prijíma sa však názor, že 

požiadavkám vrodenej udskej prirodzenosti zodpovedá taký stav, v ktorom sa 

vytvára spolužitie ( udí) ob anov na princípe trojitého poriadku inštitúcií (záko-

nodarstva, administratívy a súdnictva), ktorý vhodne zodpovedá trom hlavným 

úlohám verejnej moci. V takom štáte sú totiž právne vymedzené nielen úlohy 

úradov  ale tiež  vz ahy medzi ob anmi a vykonávate mi štátnej moci. To potom 

poskytuje ob anom istú záruku pri obhajovaní  svojich práv a pri plnení po-

vinností. 
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Encyklika Pacem in terris upozor uje, že právne a politické usporiadanie 

štátu prinesie požadované výhody, iba vtedy, ak  verejní initelia svedomite 

spravujú svoj úrad a vzniknuté ažkosti odstra ujú vhodnými opatreniami a prost-

riedkami, zodpovedajúcimi ich úlohám a k situácii v štáte.  Z týchto dôvodov je 

potrebné, aby zákonodarcovia pri stále sa meniacich podmienkach nikdy nezabud-

li ani na mravné normy, ani ústavné zásady, i na požiadavky všeobecného blaha. 

alej má štátna správa presne pozna  zákony, nestranne hodnoti  konkrétne 

prípady a všetko hodnoti  pod a platných právnych noriem., sudcovia  sa majú 

riadi  výhradne poctivos ou,  nestráni  nijakej strane a každému dopomôc  k jeho 

právu. K správnemu poriadku tiež patrí, aby sa jednotliví ob ania a ich spolo-

enstvá, štátu podriadené, pri uplat ovaní svojich práv a plnení svojich povinností 

tešili ú innej právnej ochrane, a to nielen vo svojich vzájomných vz ahoch, ale 

i pri jednaní s verejnými inite mi.24  

Najvidite nejšou stránkou štátnych zásahov sú však aktivity v hospodárskej 

oblasti. V zmysle katolíckej sociálnej náuky štát má právo zasahova , ke  mo-

nopoly brzdia rozvoj krajiny, alebo ho výrazne obmedzujú. Okrem týchto úloh 

koordinácie a riadenia rozvoja hospodárstva však môže štát vo výnimo ných prí-

padoch prevzia  ekonomickú iniciatívu a to najmä vtedy, ak  sú sociálne skupiny 

alebo podnikate ské kruhy príliš slabé alebo iba vznikajú, a nie sú preto schopné 

plni  svoju úlohu v spolo nosti.  

Takéto intervencie štátu, ku ktorým  ho vedú naliehavé úlohy všeobecného 

dobra, však musia by  pod a náuky katolíckej cirkvi asovo limitované, aby 

natrvalo nezbavovali jednotlivcov a  ekonomické spolo nosti  ich prirodzených  

práv a tým neparalyzovali ekonomickú aktivitu a prirodzenú tvorivos   jednot-

livých lenov spolo nosti.  

S oraz vä šou globalizáciou svetovej politiky a ekonomiky a zárove  s pre-

hlbujúcou sa ekonomickou depresiou, vo vä šine krajín sveta spojenej s ekono-

mickým kolapsom, v posledných rokoch, napriek krachu komunistického ekono-

mického experimentu, sa oraz astejšie objavujú tendencie štátnych intervencii 

do ekonomiky. To viedlo do ur itej miery k definovaniu novému typu štátu,  so-

                                                 
24 Pacem in terris 69. 
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ciálneho štátu.  Takýto typ štátu sa usiloval v niektorých krajinách direktívnymi 

zásahmi prekona  nedostatky vyplývajúce zo sociálnej nerovnosti  a odstráni  

najvypuklejšie formy biedy a vykoris ovania, ktoré urážajú dôstojnos  loveka. 

Pri realizácii týchto krokov sa vyskytli rôzne anomálie a dochádzalo k zneužitiu 

autority štátu. To všetko vyvolalo ostrú kritiku sociálneho štátu, ktorý bol ozna-

ovaný za „zaopatrovací štát“.  Funk né poruchy a nedostatky v sociálnom štáte 

vychádzajú z nesprávneho pochopenia úlohy štátu. I v tejto oblasti musí plati  

princíp subsidiarity. Nadriadená spolo nos  nesmie zasahova  do vnútorného 

života podriadenej spolo nosti tým,  že by ju obrala o jej právomoci. Má ju  na-

najvýš podporova  a pomáha  k tomu, aby zosúladila svoje konanie s konaním 

ostatných spolo enských síl s oh adom na všeobecné blaho. 25 

 Štát, ktorý priamo zasahuje do ekonomiky ur itým spôsobom oberá jed-

notlivca ale aj celú spolo nos  o podiel na zodpovednosti za stav a prosperitu cel-

ku. Zárove  spôsobuje mrhanie energiou  jednotlivcov a skupín a na ich úkor 

rozširuje štátny aparát, o podporuje bujnenie byrokracie, ktorá na jednej strane 

vo svojej samoú elnosti už neslúži ob anom a  na druhej strane spôsobuje   nad-

merné zvyšovanie výdavkov štátneho rozpo tu. Preto sa zdá opodstatnené také 

nazeranie, že spolo enské nedostatky skuto ne lepšie pozná a nahromadené prob-

lémy dokáže lepšie rieši  ten, komu sú najbližšie teda tí, ktorí trpia nedostatkom. 

V týchto prípadoch niekedy nie je potrebná iba materiálna alebo finan ná pod-

pora, ale je potrebné vypo u  hlbšie tých, ktorí poci ujú udskú biedu a  potom 

realizova  ich  požiadavky.18 
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MÉDIA V NÁS... MY V MÉDIACH 

Ladislav Volko 

Abstrakt: 

Nové technológie prinášajú vo ve mi rýchlom tempe zmeny vo vývoji sú asnej 

spolo nosti. Vzniká nová spolo enská vrstva – mediokracia, ktorá má významný 

vplyv na spolo ensko-ekonomické dianie. Mediálna kultúra je sú as ou tohto 

diania. V jej kontexte je mnoho negatívnych prvkov a aj preto sa za alo hovori  

o sociálnej ekológii. Hodnotové orientácie nastupujúcej generácie sa menia neraz 

neberúc do úvahy klasické hodnoty európskej kultúry. 

K ú ové slová: mediálny systém, mediokracia, mediálna kultúra, generácia, glo-

balizácia, mediálne a sociokultúrne prostredie, internet, blog, sociálne siete, hod-

noty, sociálna ekológia. 

Abstract 

New technologies bring in a very rapid pace of change in the evolution of contem-

porary society. A new social class – mediocracy is having a significant impact on 

socio-economic affairs. Media culture is a part of this action. It has many negative 

elements and that is why there is a talk on social ecology. Values orientations of 

new generation are changing often ignoring traditional values of European 

culture. 

Key Words: media system, mediocracy, media culture, generation, globalization, 

media and social-cultural environment, internet, blog, social networks, values, 

social ecology.  

 

 „To, o om sa u nás hovorí ako o vyprahnutej politike, nazýva Thomas 

Meyer z univerzity v Dortmunde, kolonizáciou politiky mediálnym systémom (...) 

Stranícka demokracia sa premenila na mediálnu demokraciu a tá sa teraz premie a 

na mediokraciu. (...) Tradi ný trojuholník: spolo nos , strany, média bol nahrade-

ný novým mocenským trojuholníkom, ktorý tvoria špi koví aktéri, média a po-
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pulistickí stratégovia.(...) Mediokracia vládne v takej spolo nosti, v ktorej masové 

média sú prostriedkom a katalyzátorom slúžiacemu k tomu, aby sklony, zá uby, 

pozornos  a prístup k informáciám o najširších vrstiev obyvate stva bol záväzne 

ur ovaný (akousi nepísanou ústavou) spôsobom komunikácie vo verejnom 

priestore. Mediokracia sa pozná taktiež pod a toho, že v spolo nosti prevládne 

priemernos , ktorá ovládne všetky obsahy komunikácie.“1 Môžeme teda za H. 

Pravdovou poveda , že „pojmom mediokracia sa vo všeobecnosti ozna uje rele-

vantná vrstva vlastníkov médií, ako aj tvorcov mediálnych produktov, ktorí majú 

rozhodujúci podiel na vytváraní verejnej mienky i úrovne mediálnej kultúry.“2 

(...)  Tam, kde sa škála informa nej ponuky zužuje a jedno médium má 40% 

sledovanos , ako je tomu napríklad u nás, na Slovensku, je demokracia ohrozenej-

šia než v starej Európe. V tejto situácii sú ohrození ale všetci, v ítane majite ov 

najsledovanejšej stanice: ví aza ohoko vek nie je možné ur i  dopredu. Média 

síce emócie šíria, ale až príjemca ich nabíja (dodajme významom, obsahom), 

a preto ich ú inky sú nevypo itate né. To je stav, ktorý je možné právom nazva  

mediokracia i ešte presnejšie neriadená mediokracia.“3 Takto charakterizoval 

eský mediálny expert K. Hvíž ala situáciu v eských médiach  v 2004 roku. Po-

ukázal tiež na iné chápania pojmu mediokracia, ako ur itého stavu spolo enskej 

existencie médií. Je možné nejako zabráni  týmto negatívnym javom? Som pre-

sved ený, že je možné aspo  obmedzi  moc mediokracie spriahnutej s politikou. 

Spomínaný T. Meyer hovorí: „Pokia  nevytvoríme nejaké pevné samoregula né 

pravidlá vo vnútri médií, ktoré sa alšej banalizácií budú bráni  ( o platí najmä 

pre verejnoprávne média alebo média verejnej služby), zmení sa politika iba na 

inscenované divadlo, ktoré sa bude odohráva  pred zrakmi verejnosti na ve kom 

televíznom javisku. V skuto nosti sa ale bude robi  za zatvorenými dvermi 

a ob ania do nej nebudú môc  zasahova .“4 Kontrolných mechanizmov je viac. 

                                                 
1 HVÍŽ ALA K: Jak myslet média, Praha: Doko án, 2005, Jaroslava Jiskrová – Máj) s.185-187,  
ISBN 80-7363-047-8, ISBN 80-86643-14-X. 
2 PRAVDOVÁ H.: Dederminanty kreovania mediálnej kultúry, Trnava: Fakulta masmediálnej 
kmunikácie UCM v Trnave 2005, s.204, ISBN 978-80-81105-113-5.  
3 HVÍŽ ALA K: Jak myslet média, Praha: Doko án, 2005, Jaroslava Jiskrová – Máj) s.185,  ISBN 
80-7363-047-8, ISBN 80-86643-14-X. 
4 HVÍŽ ALA K.: Jak myslet media, s.188 
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Spome me aspo  neziskové organizácie, sociálne siete, etické kódexy a ich do-

držiavanie a pod., ale i právne normy zakotvené v právnom systéme štátu. 

Systémová zmena, ktorá nastala a ve mi dôrazne zmenila politický systém, 

pod a K. Hvíž alu ohrozuje hodnoty, na ktorých si európska demokracia zakla-

dala. Prosperita, za ktorú sme štrngali k ú mi na námestiach v 1989 roku, prináša 

menej rovnosti. Vytúžená sloboda vedie k povrchnosti a to ko zdôraz ovaná to-

lerancia („nie sme ako oni“ – z hesiel novembra 1989) ohrozuje solidaritu. Zníže-

ná hodnotová kvalita prichádza k divákom oba ovaná do pestrofarebného obalu za 

neskuto ného jasotu akoby prítomných divákov, ú astníkov akcie. Tomu sú pri-

spôsobené programy médií uvádzané stále sa usmievajúcimi mladými moderátor-

mi a celebritami. Do našej jazykovej výbavy a do nášho priestoru vôbec sa dostali 

a dostávajú anglické slová,  ktoré neraz znižujú našu jazykovú kultúru. Používajú 

sa žia  aj tam, kde máme vlastný slovenský ekvivalent, ale zrejme je pohodlnejšie 

„by  svetový“. Napríklad zahrani ní developeri poozna ovali v našich mestách  

démonické budovy menami tak, že je jedno, i ste v New Yorku, Mníchove alebo 

v Bratislave i v Košiciach – mená sú rovnaké. Nie je to iba ich chyba, je to naša 

pohodlnos  a primitívnos . My sme im to dovolili. Alebo v našom mene, naši vo-

lení zástupcovia. Aj to je jedna z tvárí demokracie na slovenský spôsob. Slová, 

pomenovania, nový jazyk opantal náš reálny i virtuálny svet. Šíri sa všetkými 

spôsobmi prostredníctvom médií, mení nás nepozorovane, skryte. K lepšiemu, 

k horšiemu? Záleží pochopite ne od uhlu poh adu, ale faktom zostáva, že nastáva 

zmena paradigmy loveka sú asnosti. Priklá am sa ku kritikom tohto smerovania 

a pod a m a je to cesta k horšiemu, povrchnejšiemu zaznamenávaniu hodnôt, 

pocitov, vedomostí, „ktoré vplývajú nielen na reflexie okolitého sveta recipientmi, 

ale i sebareflexiu recipientov.“5 Prichádza generácia, bez predsudkov, síce suve-

rénna, ovládajúca perfektne technické prostriedky a nosi e, ale neraz citovo, hod-

notovo vyprahnutá, asto bez historickej pamäti, bez pokusu o sebareflexiu, bez 

empatie vo i druhému. To, o H. Marcuse predpokladal o „jednorozmernom lo-

veku“ sa stalo skuto nos ou. Nie je to lovek totalitnej spolo nosti, ale lovek zo 

spolo nosti demokratickej, ktorá v oraz vä šej miere je charakterizovaná 

totalitnými prvkami. Možnosti sú..., len nieto prostriedkov na ich využitie. A to 
                                                 

5 PRAVDOVÁ H.: Determinanty kreovania mediálnej kultúry, s. 205  
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v mnohých oblastiach. Nie sme v tomto marazme sami. Dokonca nie sú v tom iba 

krajiny bývalého socialistického tábora, v ktorých je to taktiež rôznorodé, neraz 

vychádzajúce z tradícií. Aj v krajinách s tradi ným demokratickým systémom 

pozorujeme nábeh jednorozmernosti. Nedávno priniesla zaujímavú informáciu 

A. Salajová6, ktorá žije vo Francúzsku. Dlhodobý protest proti tzv. profesionál-

nym politikom, ktorí sú neraz odrezaní od skuto ných problémov svojich ob a-

nov, vyustil do vo by novej tváre na vrcholnom politickom nebi Francúzska Ema-

nuela Macrona, ktorý hlásal myšlienku obnovy. V súlade s touto túžbou je dnes 

tretina nových poslancov, ktorí nikdy predtým nevykonávali žiadny verejný man-

dát, nemajú skúsenosti, neraz ani minimálne. Z jednej strany sú pasívni, ale vyka-

zujú, ako uvádza autorka, „prísnu disciplínu, vô u rýchlo napredova  a bezvý-

hradnú podporu vláde. Argumentujú pracovnou morálkou, efektívnos ou a slov-

níkom z manažérskej sféry a netaja sa tým, že boli zvolení na to, aby hlasovali za 

zákony iniciované prezidentom.“7Pochopite né, že pre francúzsku verejnú mienku 

tento prístup je neakceptovate ný, zvláš , že „títo mladí, dynamickí udia sa 

rozhodli na nie om pracova  a nepotrebujú na to žiadnu diskusiu. (...) Od ne-

ochoty debatova  je len krok k autoritárstvu. No vo Francúzsku láska k diskusii 

ešte nikdy nevyhasla.“8 – kon í svoju informáciu autorka. Diskusia je zdržiavanie 

na ceste vpred, vodca predsa vie, kde ideme a ako. Vôbec netreba ni  naria ova , 

sami sme prišli na to, že táto cesta je rýchla, efektívna, lebo vodca vie...predstava 

do budúcnosti – strašná... Kde a kto urobil chybu? Alebo, je možná ešte náprava 

týchto skuto ností? Môže za to globalizácia, iný druh medzi udskej komunikácie, 

systém, ktorý sme si nazvali demokracia? Sú v tom naše slovenské typické 

vlastnosti, stereotypy, alebo jednoducho nezvládnutie náporu nových vecí v krát-

kom ase? Ako k tomu prispeli a prispievajú média? o a kde treba zmeni ? 

V mediálnej kultúre sú asnosti je možné zaznamena  mnoho negatívnych 

prvkov. Na túto tému vzniklo a vzniká množstvo prác. Na pôde našej fakulty 

(FMK UCM) sa tomuto fenoménu ve mi dôsledne venuje H. Pravdová. Pod a nej, 

pri ur ení dimenzií jej pôsobnosti, je potrebné vy leni  dva navzájom sa podmie-

                                                 
6 SALAJOVÁ, A.: Nová ikovia nediskutujú, Bratislava: SME 24. 8. 2017, s.11, Petit Press a.s. 
7 SALAJOVÁ, A.: op. cit. s.11 
8 SALAJOVÁ, A.: op. cit. s.11 
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ujúce sféry s ktorými sa mediálna kultúra obsahovo a formálne identifikuje 

a zárove  vymedzuje. V prvom prípade ide o tvorbu mediálnych produktov 

v rámci podmienok a špecifík jednotlivých druhov médií i sociokultúrneho 

prostredia a v prípade druhom, ide o proces prijímania mediálnych produktov re-

cipientmi. Píše, že je “relevantný najmä vplyv mediálnych obsahov a posolstiev 

na ich postoje, idey, preferované vzory, hodnotovú orientáciu alebo rozhodovacie 

procesy.“  Mediálnu kultúru teda definuje „ ako fenomén, ktorý vzniká v rámci 

masovej komunikácie, na základe komplikovaných interakcií mediálneho a socio-

kultúrneho prostredia.“9 Samotné média ako nosi e nie sú ani negatívne, ale ani 

pozitívne. Ak hovoríme o negatívach médií, myslíme tým ich obsah, presnejšie 

obsahy ich informácií. Riziká týchto obsahov zanalyzoval S. Gálik10 . Pod a neho, 

sa tak deje v nasledujúcich oblastiach:  

1. v šírení dezinformácií, 

2. vo v ahovaní subjektu do permanentnej spotreby, 

3. v tvorbe hyperreality, ktorá sa vyhlasuje alebo zamie a so 

skuto nos ou, 

4. v nivelizácií hodnôt 

5. v nerovnováhe medzi zábavou na jednej strane a výchovou 

a vzdelávaním na strane druhej 

6. v priamom šírení nevkusu a agresivity a podobne. 

 

Nie je potrebná príliš ve ká „sociologická imaginácia (Mills C. W.), aby 

sme si dosadili do jednotlivých odsekov konkrétnosti. Zárove , takto vymedzené 

oblasti môžu slúži  aj ako pracovné hypotézy pre konkrétny výskum. 

V týchto kontextoch pôsobí aj mediokracia, ako sme o nej písali vyššie. (...) 

„Ma  reálnu moc mediokracie znamená ovláda  metódy manipulácie, a tým aj 

celú verejnú mienku, ako aj vedie  hýba  spolo enskými náladami tzn. cie avedo-

me riadi  emócie publika: od apatie cez hystériu až po agresivitu.“11 Ma  moc, 

                                                 
9 PRAVDOVÁ H.: Determinanty kreovania mediálnej kultúry, s.8 
10 GÁLIK S.: Kultúra, globalizácia a média (in) Média na prahu tretieho tisícro ia, Trnava: Fakulta 
masmediálnej komunikácie UCM v Trnave 2009, s.39 
11 PRAVDOVÁ H.: Determinanty kreovania mediálnej kultúry s.205 
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znamená ma  aj financie na jej presadenie, na kupovanie si tých, ktorí môžu by  

pri tom nápomocní a ke  je treba na kupovanie tých, ktorí sú nespokojní a mohli 

by spôsobi  vážne problémy. Akoby sa nap alo staré osved ené pravidlo rozde-

uj a panuj, ale inými, dnes by sa povedalo, sofistikovanejšími metódami. Nie 

zbrane sú hlavným nástrojom, aj ke  niekedy aj na ne dôjde, ale informácia a celá 

plejáda pracovníkov v zhierarchizovanom zväzku, ktorá ou narába, nasmerovaná 

na cie , ktorý má by  splnený. Dominantné postavenie majú z globálneho h adis-

ka ekonomicko-finan né korporácie. Marxova analýza kapitálu si priam žiada, 

aby sa stala u ebnicou (ak ešte ou nie je) a nielen na ekonomických univerzitách. 

Mediokracia v svojej zhierarchizovanej podobe, je pritom nezastupite ná. Je ná-

strojom, ktorý pomáha realizova  stratégie (korporácií, štátov, skupín, politikov 

a pod.) na vyzna enej a ur enej úrovni. A do toho všetkého, síce už raz pome-

neného sveta, ktorý sa z bipolárneho „zjednotil“, ale predsa ešte len krá al do 

ur itej miery klasickými spôsobmi, doslova vtrhli nové média, za ínajúc interne-

tom. „Internet nie je technológiou, ktorú nám ktosi nasilu tla í a alebo ju prij-

meme takú aká je, alebo ju odmietneme. Môžeme sa tomu venova  v menšej 

miere, ale nemusíme, lebo máme ove a vä šiu možnos  vplýva  na toto prostre-

die, než kedyko vek sme mali na televíziu i telefón, ke že sme zárove  tvorca-

mi, producentmi i používate mi.“12 Siete dostali nový význam. Zárove  pribudla 

do našej etickej výbavy ve ká potreba zodpovednosti. Internet to nie je iba nástroj, 

ale v spriahnutí s lovekom, jeho predlžené zmysly, ktoré ho dvíhajú na úrove  

tvorcu. V ove a vä šej miere vzrástla úloha rodiny, celého systému vzdelávania, 

spolo enských organizácií. Akoby vývoj naozaj mal tvar špirály. Autorka cito-

vanej práce Psychológia internetu P. Wallace konštatuje, že táto „technológia nám 

umožnila prístup k najlepším, ale i najhorším veciam, aké má k dispozícii udstvo, 

a tiež ku všetkému, o leží medzi týmito dvomi krajnos ami a je priemerné, zá-

bavné alebo osobité.“13 Iný autor zdôraz uje, že najvä šou zásluhou internetu 

bolo rozbitie scentralizovaného, korpora ného modelu kultúry. Bolo to osi také 

                                                 
12  WALLACE P.:  Psychologia internetu, Dom Wydawniczy REBIS, Pozna  2001 s.22,    
13  WALLACE P.: Psychologia internetu s.320 
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ako pád berlínskeho múru.“14 Hoci moc technokracie sa celkom nestráca, predsa 

len jej vplyv je ove a menší. „Blogovanie dnes mení itate ov a posluchá ov na 

autorov a riadite ov. Dnes už nie sú oni (profesionálni pisálkovia) a my. Dnes sme 

MY a MY.“ A iný hlas blogera:  „Predtým sme boli itatelia i posluchá i. ítali 

sme si výtvory v podstate cudzích, neznámych udí. S nástupom blogu (grafitti) sa 

všetko zmenilo.“ A do tretice: „ o je to blog. Možno to, o teraz práve ítate. Je 

to prepojené, sledované v sieti, indexované, šírené alej, zosilované, synchronizo-

vané...“ Možnos  sa spoji  s hocikým, vyh ada  si nové kontakty na internete je 

to, o udí bez rozdielu veku pri ahuje k internetu, ale  na druhej strane, prax 

ukázala, že to môže by  až životu nebezpe né (na Slovensku známy prípad vraha, 

ktorý cez internet získaval svoje obete, nie je vôbec osamotený). Celý tento inter-

netový kontext je tak jednoduchý, že je až príliš zložitý. Otvorili sa nové mož-

nosti, ktoré sa plne využívajú: skrátil sa as získavania informácii, internet je 

priestorom na rôznorodé diskusie, ale aj na zábavu i realizáciu obchodných trans-

akcií. Je treba zdôrazni , že internet nie je iba komunika ným kanálom, ale stal sa 

spolo enským priestorom v rámci ktorého sa realizuje množstvo ob ianskych 

iniciatív, ale aj politických súbojov. Žiaden relevantný politický subjekt by si 

nedovolil nema  svoju internetovú stránku, tak ako ju nemôže nema  žiadna 

firma, malá i ve ká, ktorá má zámer rozvíja  svoje aktivity. Vo všeobecnosti 

môžeme poveda , že internet napomáha rozvoju ob ianskej demokracie, podpo-

ruje rozvoj reflexie nad spolo enskými, politickými, ekonomickými, kultúrnymi 

i vedeckými problémami. Ale paralelne akoby zmenšoval prirodzený kontakt 

medzi u mi, vzájomné obohacovanie sa z bezprostredných tvárou v tvár medzi-

udských kontaktov, o žiaden iný spôsob tento bezprostredný vz ah nemôže 

nahradi . Nenahradí onú chémiu, ktorá vzniká pri stretnutiach individuálnych, i 

skupinových ba i masových. Ve mi dôležitý aspektom je racionálno-kritický prí-

stup jednak k formulovaniu vlastných súdov a úvah, ale aj k súdom i úvahám 

partnera i partnerov komunikácie. Každý ú astník internetovej komunikácie sa 

môže sta  tvorcom bez toho i má na to kompetencie alebo nie. A to je zárove  aj 

kame  úrazu tohto typu komunikácie. Výrazným typom tohto druhu je internetová 

                                                 
14  z rozhovoru s Jonathanom Panemanom, spoluzakladate om štúdia Sub Pop zo Seatltlu v USA, 
Gazeta Wyborcza 27.4. 2009). 
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encyklopédia, ktorá je mimoriadne ob úbená na celom svete – Wikipedia. Neraz 

fakty z encyklopédie sú citované v odborných i vedeckých publikáciách a pritom 

pravdivos  týchto informácií závisí od jedinca, ktorý tieto informácie tam 

zaznamenal. Ako informatívny text je Wikipedia ve mi dobrou pomôckou, ale 

fakty z nej musíme preverova  z relevantných prame ov. 

S rozvojom nových médií oraz astejšie do popredia vystupujú analýzy 

kladov a záporov ich existencie. Za alo sa hovori  o sociálnej ekológii,15 ako 

o ochrane proti zne is ovaniu sociálneho prostredia širokospektrálnym nástupom 

nových médií do nášho súkromia. Z jednej strany média obmedzujú súkromie ich 

používate ov a umož ujú nad nimi kontrolu, a z druhej strany zmenšujú a oslabu-

jú bezprostredné kontakty s okolím. Autori charakteristiky nazvali tieto tendencie 

distopijnými víziami. „V 90-tych rokoch minulého storo ia distopijné vízie boli 

vývojom technológii nahradené utopickými víziami, ktoré poukazovali na fakt, že 

v aka novým médiám sa zvýšila kvalita života a zlepšila sa komunikácia. Na 

našich o iach sa rodilo „nové hospodárstvo“ novej epochy blahobytu, slobody 

a internetovej demokracie.“16  Išlo skôr o pomocné teoretické konštrukty, ktoré sa 

v praxi v istej forme ani nevyskytovali. Jan van Dijk alej uvádza, že v prvej 

dekáde 21. storo ia aj na základe štatistík a empirických výskumov bolo možné 

vypracova  tzv. syntopickú víziu rozvoja nových médií, v ktorej hlavnú rolu odo-

hrávajú sociálne siete. Pri svojej analýze sa zameral na spôsob, akým nové in-

forma né a komunika né technológie môžu ohrozi  základné hodnoty našej spo-

lo nosti. Analyzoval pä  bodov ohrozenia: 

a) Ohrozená je spolo enská rovnos , pretože niektoré spolo enské skupiny 

sa zú ast ujú aktivít v informa nej spolo nosti viac ako iné. Technológie 

umož ujú síce lepšiu distribúciu vedomostí, ale ich zložitos  a hodnota 

môže prehlbova  existujúce nerovnosti. 

b) Ohrozenie demokracie je možné vtedy, ke  nové technológie podliehajú 

centrálnej kontrole.  

                                                 
15 DIJK VAN J.: Spo eczne aspekty nowych mediów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 
2010, ISBN 978- 83-01-16290-0, s.11  
16 DIJK VAN J.: Spo eczne aspekty nowych mediów, s 11 a alšie 
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c) Ohrozenie našej bezpe nosti. Rôzne formy registrácie bezpe nostných 

systémov dovo ujú zvýšenie bezpe nosti jednotlivých spolo enských 

skupín, ale tým, že sme závislí práve od ich technológii a sme perma-

nentne registrovaní, môžeme ma  pocit, že sme aj menej bezpe ní. 

d) Ohrozenie kvality a po tu spolo enských relácií. Hovorili sme o tom 

vyššie. Treba doda , že je to krajný prípad, ale jeho po ty stúpajú, ke  

komunikácia prostredníctvom médií nahradzuje v oraz vä šej miere 

priamu medzi udskú komunikáciu. Práve tento moment umož uje záro-

ve  vä šiu manipuláciu. 

e) Ohrozenie zásob udského umu môže nasta  vtedy, ke  venujeme po-

zornos  iba informáciám  z nových médií, bez ich preverovania, ktoré 

môžu by  vytrhnuté z kontextu a dostávame ich vo fragmentárnych a do-

predu naprogramovaných dávkach, takže nie sme schopný preskúma  tak 

ve ké ich množstvo.17  

Vzájomný vz ah spolo enskej infraštruktúry a komunika ných sietí je dia-

lektický. Vzájomne sa ovplyv ujú: spolo enská infraštruktúra sa mení vplyvom 

komunika ných sietí a komunika né technológie a ich výsledok – sociálne siete, 

spolutvoria spolo enskú infraštruktúru vo všetkých jej charakteristikách. „V spo-

lo enských kategóriách priestor a as pod ahli rozšíreniu a zárove  kondenzácií, 

o sa odrazilo v dvoch najabstraktnejších charakteristikách spolo enskej štruktú-

ry: socializáciou sietí (vkro enie spolo nosti do súkromia prostredníctvom sociál-

nych a mediálnych sietí) a individualizácia sietí (skondenzovanie spolo nosti v in-

divíduu, ktoré je jeho základnou sú as ou previazanou so sociálnymi a mediálny-

mi sie ami). Sociálne a mediálne siete stierajú hranice medzi sférami života 

a zlu ujú všetky úrovne spolo nosti (individuálne, skupinové, organiza né, spolo-

enské).“18 Sú asnos , ktorá je charakteristická uprednost ovaním mladosti vo 

všetkých jej sférach, dravos ou, neraz bezoh adnos ou a chladnokrvnos ou, ako-

by nechcela nadviaza  na predchádzajúce generácie. „Generácia, ktorá svet práce 

za ala ovláda , totiž vykazuje jednu pozoruhodnú vlastnos  – jej puberta sa akosi 

nechce skon i . Fyziologicky vyspeli už dávno, ale duševne majú stále 13, so 
                                                 

17 DIJK VAN J.: Spo eczne aspekty nowych mediów s. 12-13 
18 DIJK VAN J.: Spo eczne aspekty nowych mediów s. 263 
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všetkými príznakmi – absencia zodpovednosti, potreba okamžitého uspokojenia 

každej požiadavky, bez investície i akejko vek námahy, žitie len pre moment, 

bez oh adu, názoru i poznania toho, o im predchádzalo a bez pomyslenia na prí-

padnú budúcnos , spolu s dávkou pseudobudhistickej nirvány zo zotrvávania 

v dobre „zhulenej“ prítomnosti. Všetko je dovolené, pretože Pravda aj tak neexis-

tuje.“ – napísal pred asom Peter Breiner, klavirista, skladate  a dirigent, ktorý 

žije v New Yorku.19 Predstavujem ho tak preto, že nie je spolo enskovedným ved-

com, i mediálnym analytikom, iba sa obzerá okolo seba a upozor uje na to, o 

nás zrejme aká a neminie. Podtitul lánku zh a poslanie obsahu lánku: „Ve ní 

tínedžeri sú orientovaní na sú asnos  a nie na budúcnos  a nezaujímajú ich dô-

sledky vlastných inov.“ Možno, že je to až príliš tvrdá charakteristika nastupu-

júcej generácie sú asnosti, ale poukazuje na fakt, že sme sa dostali do slepej 

uli ky hodnotového zmätku a to nemalým prispením nových technológii a teda 

nami samými, ktorí túto virtuálnu realitu spoluvytvárajú. Inflácia informácií by 

mohol by  jeden z alších bodov ohrozenia sú asnosti. „Digitálna technika a po-

íta ové hry ich odnau ili potrebe premýš ania. Pokojné absorbovanie informácií 

po úvaním, ich už neuspokojuje, lebo ho nemôžu kontrolova  a ovláda  myšou. 

(...) Inflácia informácií znižuje ich význam, ím viac ich dostávame, tým menej si 

ich pamätáme a znižuje sa naša schopnos  rozlíši  podstatné i kvalitné od 

balastu.“ Ignorácia histórie je alšou charakteristikou sú asnosti. „Predstierané 

nadšenie z totálnej demokratizácie kultúry je len sú as ou cisárových nových šiat. 

(...) Vynecha  všetko netechnické zo vzdelania, torpédova  dôležitos  a hodnotu 

umenia znamená len to, že udia budú ignorova  celú emocionálnu históriu udst-

va, empatia prestane existova  a medzi udské spojenia sa obmedzia na elektro-

nické.“ Prejavuje sa to žia , aj v sú asnosti, slabou znalos ou mladej generácie  

národných dejín, dejín literatúry, umenia všeobecne, ale i základných informácii 

a faktov zo sú asnosti, ktoré kedysi patrili k základnej výbave vysokoškoláka i 

absolventa vysokej školy. Mladá generácia sa príliš  spolieha na internet ako 

jediný zdroj informácií. Nácvik pamäti – memorovanie naspamä  – ktorým prešli 

staršie generácie, pokia  som informovaný, školské osnovy nepredpokladajú. Aj 

preto ja, ako predstavite  staršej generácie, viem prednies  Krvavé sonety, 
                                                 

19 BREINER P.: Návrat do ve nosti, SME 29. októbra 2011 s.13, všetky alšie citáty Breinera P.: 
sú z tohoto lánku 
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ale moji študenti, ako predstavitelia mladej generácie ani nevedia, kto ich napísal. 

„Sú as ou pubertálneho konceptu je aj zásada „ma  rád sám seba“, o je opä  len 

iný názov pre nechu  i neschopnos  oko vek na sebe meni  a zárove  to chcie  

od každého naokolo“. Prejavuje sa to v mediálnej komunikácií,  v blogoch, svojou 

profiláciou na sie ach,  s presahom i do osobnej komunikácie na internete i mo-

bilom (SMS). Sociológovia (V. B lohradský a alší) túto generáciu zvyknú nazý-

va  Blog generation.  

Je zrejmé, že virtuálne i internetové spolo enstvá budú existova  ved a 

skuto ných, reálnych spolo enstiev, zrejme bude dochádza  k ich vä šiemu vzá-

jomnému preskupovaniu a ovplyv ovaniu, možno i k vä šej dynamike (zanikaniu, 

vzniku nových a pod.). Sociológia a psychológia, ale zrejme aj medicína a najmä 

neurológia a alšie vedy, nehovoriac o technických vedách, ktoré dajú na zmenu 

paradigmy novej spolo nosti budúcnosti podnet, budú nútené rieši  nové a nové 

problémy, i analyzova  ako sa mení jedinec a spolo nos . Z jednej strany prudký 

nárast nových technológii a ich vývoja stavia pred našou civilizáciou otázky 

nebývalej dôležitosti a zárove  ich rýchlos  vzniku nám neraz nedovo uje dôklad-

ne sa pripravi  na ich akceptáciu. Vznikajú spolo enstvá, ktoré si dávajú za cie  

spomalenie rýchlosti vývoja a ktovie i nie sú v tomto prípade pioniermi, ktorí 

predpovedajú spolo enské smerovanie. Virtuálne spolo enstvá nikdy nemôžu na-

hradi  reálnu komunikáciu, kontakty a priate stvá. Civilizácia, ktorú tvoríme a ži-

jeme, má rôzne tváre, neraz si vzájomne protire iace. Pochopenie a aspo  ias-

to né vedecké uchopenie problémov, ktoré sa nás bezprostredne týkajú dnes a bu-

dú sa nás týka  aj v budúcnosti, je priam nutné, ale napriek mnohým prácam, je 

ešte stále v za iatkoch.20 A nebude to ahké, drahá...ako sa spieva v jednej 

pesni ke. 

 

  

                                                 
20 Príspevok je doplneným a rozšíreným referátom, ktorého as  bola prednesená na 
Medzinárodnej konferencii FMK UCM v Smoleniciach v nov. 2011 r. 
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NÁMETY PRE ROZVOJ VZDELÁVANIA NA SLOVENSKU 

Karol Polák 

Úvod 

V súlade s viacerými tlakmi o zmeny na VS - SR prevláda názor, že naše 

VS sú dobré len ich treba prispôsobi  študujúcim a životu v podmienkach glo-

balizácie. 

Je potrebné rozšíri  ich úzke smerovanie na požiadavky života a práce / 

smery-technologický, konštruk ný. Dá sa to zrealizova  v tzv. zjednotenej VS 

Odbornej  alebo Univerzite  –  Gesamt Univerzitet vzor Nemecko. Potrebujeme 

aby VS ponúkali v žiadaných smeroch – pod a požiadaviek praxe vä šinové 

všeobecné odborné vzdelávanie, potrebné špecializované vzdelanie pod a potrieb 

rozvoja a výberové vedecké vzdelávanie pre výskum a vedu. 

Problém duality VS – vzdelávania je možné vyrieši  tak, že škola dá vedo-

mosti, škola  a prax dá porfesiu a škola, akadémia a prax dajú vedca. 

Problém titulov treba kone ne dorieši . škola-bakalár, magister a Ph-doktor, 

Škola a prax – inžinier, doktor a Pgš a kone ne Univerzita a Akadémia v zastú-

pení praxe dajú vedca PhD , DrSc ev. Dr.h.c ... 

K dotknutým podnetom vidím polohu vo vzdelávaní, výchove, prínosoch, 

výskume a celoživotnom vzdelávaní. 

Prosím prijmite na zamyslenie nieko ko podnetov... 

Vzdelávanie 

Žiada sa vytvori  register študovaných „smerov“ až potom študijných a ved-

ných odborov, v spolupráci s odberate mi formou tzv. Rigo-profesijného asto 

viacnásobného vzdelávania reálií (VŠ alebo podstaty (spoji  do jednej univerzity) 

Už na za iatku štúdia treba rozlišova  dve bakalárske vzdelávania: 

a) Odborný emocionálny bakalár /Bc/reálie pre prax/procesné vzdelávanie/ 

b) Vedecký racionálny bakalár /Bsc/Bakalár reálií/podstaty pre špecilizácie 

a vedu/ funkcionálne vzdelávanie/ 
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Smerovanie vzdelávania je napr. v Anglicku už od stredných škôl v 4-och 

oblastiach: 

I. Technológia, II. Prírodoveda, III. Humanita, IV. Dizajn. 

Javí sa to takto  – pre gymnáziá sú to smery prírodovedný a humanitný a pre 

stredné školy s maturitou sú smery technologický a dizajn/reálie/. Odporú a sa 

zváži  smer V. Kozmológia eventuálne Životné prostredie resp. Robotika. 

- bakalárske procesné štúdiá orientova  prevažne na skúsenosti t. j. „zo života pre 

život“ pri duálnej spolupráci škola – prax. Študent kon í odborné vzdelávanie 

s titulom Bc. A až v praxi cez Rigo – profesijnú výchovu v trvaní min. 1 rok 

a získa titul napr. v procesnom inžinierstve – Bing. 

A máme inžiniera z reálií pre prax! 

- bakalárske funkcionálne špecializované štúdie orientova  ako prevažne na teo-

retické t.j. „teórie do špecializácií“. Študent kon í špecializované teoretické 

vzdelávanie podstaty s titulom Bsc a študent je pripravený pokra ova  Mgr. Štú-

dia v trvaní 2 roky. Ak che študent s Bc. Pokra ova  v Mgr štúdiu, robí dife-

ren né skúšky. Posledný semester bakalárskych štúdií je spravidla prax. 

(dualita). 

- Magisterské špecializované štúdiá orientova  ako prevažne špeciálne funkcio-

nálnej podstaty „z rozvoja do pokroku“. Študent potom kon í špecializáciu 

s titulom Mgr. A až v praxi po dohode (škola-prax) sa mu ur í zameranie 

špecialistu pre ktoré sa pripravuje Rigo-profesnou výchovou v trvaní min. 1 rok 

a získa titul napr. vo funkcionálnom inžinierstve - MIng. 

A máme inžiniera pre podstaty a tvorivé rozvojové práce. 

- Ak chce študent s Mgr. pokra ova  na vedecké inžinierstvo ide cez Rigo – pro-

fesijnú výchovu a potom ak chce, pokra uje na doktorantúru ide cez PgŠ – do-

vzdelávanie, kde získa tzv. kvalifikáciu minima /PhC/ pre vedeckú prácu a prá-

cou získa titul PhD.  

 A máme vedeckého inžiniera pre vedeckú prácu MIngPhD. 
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Pozn.:  PhC – filozofie kandidát /minimum/ 

PhD.- filozofie doktor 

DrSc. – doktor vied /zadefinova / 

Dr.h.c. - estný doktorát /zadefinova /  Žiada si to novelu zákona 

o vysokých školách! 

Pozn.: Bez vypracovania nosných pojmov obsahu vzdelávania pomocou kniž-

ných kódov cez u ebnice, odporu enú literatúru, aplikácie, vzory – obra-

zové ukážky s nadväznos ou na testy a kritériá akreditácie a metódy 

PISA, je alfou a omegou vzdelávacieho procesu. 

- alšie celoživotné do a prevzdelávanie môžeme kvalifikova  ako: 

a) predmetové - študent/absolvent/ si vyberie 1 a viac predmetov potrebných 

pre nové zru nosti, vykoná závere nú skúšku a vydá sa mu certifikát na 

požadovaný výkon so zápisom do tzv. „kvalifika ej knižky“ 

b) špeciálne – študent /absolvent si vaberá predmety potrebné pre špecializo-

vanú prácu, vykoná závere né skúšky a vydá sa mu „atesta ný list“  

špecializácie so zápisom do tzv „kavlifika nej knižky 

c) posgraduálne – študent/absolvent  si zapíše 1 až 2-oj semestrálne Pgš 

štúdium pre výchovu tzv. špi kových špecialistov s úzkym zameraním 

a vykoná skúšku a vydá sa mu diplom špecialistu. Toto štúdium sa využíva 

aj ako príprava minima pre DŠ s ozna ením PhC – filozofie kandidát. 

Osnovy pre tento prípad schva uje školite . Osnovy pre špecialistu 

schva uje Komora príslušných  špecialistov. 

A. Výchova 

Rast duchovno-mravného profilu osobnosti je v celom svete velmi vážny 

problém. Vzdelaný lotor je nebezpe nejší ako každé iné zlo. Da  tento problém do 

polohy prirodzenosti t.j. platnosti objektívnych zákonov platných v prírode a spo-

lo enstvách. Prirodzenos  je jedno-jednozna nos  toho, o je duchovnomravné 

a o je osobnos .  

Duchovno-mravno sa rodí a prebýva v družnosti a dôvere pri posudzovaní 

výsledkovosti, pravdy a spravodlivosti. Toto ni í falošnú morálku, plagiátorstvo 

a korupciu. 
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Osobnos ou sa lovek stáva od chvíle, ke  pracuje viac pre iných ako pre 

seba. Uznáva princíp rozumnej dostato nosti a ve kosti povinností pod a výšky 

materiálneho a duchovného vlastníctva. 

H adajme kone né riešenie motivácie duchovného aj hmotného vlastníctva 

v celom školskom prostredí. Pre o by niekto h adal riešenia, ktoré využije iný a 

on je bez odmeny?! 

Odporú ame všíma  si filozofiu F. Kafku: pestujme dobro/prínosy/ držme 

sa princípov objektívnej pravdy a udržujme rovnováhu práv a povinností. 

B. Prínosy 

Hlavnou úlohou VŠ je kvalitné vzdelávanie. Preto zave me postupnos  

vzdelávania Bc., Bsc.,Mgr., a PhD. v ítane Dr.Sc a Dr.h.c. na škole pre odborní-

kov a špecialistov a vedcov a pre profesné výchovy – Rigo soSS tzv. adresne pod-

a požiadaviek praxe – /profesijné dovyu ovanie v spolupráci s odbornou a vedec-

kou praxou/ tak ako to majú lekárske fakulty ai.//cez Rigo - výchovu alebo Pgš 

samostatne alebo Pgš iba  pre DS štúdiá. 

Ur íme obsah-rozsah a nadväznos  všetkých vzdelávacích osnov pod a na-

šich odborníkov-osobností vzdelávania. Sú to: 

Prof. Aurel Stodola – napísanie fundamentálnych u ebných textov v origi-

nálnosti alebo prekladu zo sveta. Stodola písal vývojovú teóriu podstatu overenia 

správnosti a aplikácie pre prax. 

Akad. Štefan Schwartz – rozpis obsahu na objektívne platné nosné pojmy - 

princípy bez ich zahlušenia množstvom nepotrebného asto subjektívneho re ova-

nia /ideológie/. 

–  na STU je metodika pre písanie rozsahu a nadväznosti obsahu inžinierskych 

štúdií od prof. Václavíka 

–  na o íslované pojmy je naviazaná knižni ná literatúra, tézy, prednášky  u ite a, 

obrazové príklady z praxe a vedy. To všetko posluchá  nájde a to všetko môže 

inšpekcia preveri , že to škola má a testom preveri , ako to študent ovláda 

a používa. 
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Akademik Jozef abelka – dovzdelávanie formou Pgš štúdií pre prax a pre 

uznanie minima doktorandských štúdií. Známe sú Pgš štúdiá v Bratislave zo zvá-

rania, tvárnenia, fyziky kovov, šírenia napätí v elasticko-plastických telesách ai 

pri využívaní špi kových odborníkov z celej SR a kontrahovaného zahrani ia. 

Škola u í bakalárske/Bc, Bsc./, magisterské /Mgr/ a doktorandské vzdeláva-

nie /PhD./. Škola v spolupráci s praxou vychováva dovzdelávacím systémom 

Rigo-profesijnej výchovy výkonných odborníkov a vývojových špecialistov a sys-

témom Pgš. minimálnej vedeckej výchovy /PhC/ a vo vedeckej  príprave doma 

a vo svete systémom zapojenia sa do vedeckej práci pod vedením školite ov uni-

verzít, SAV, UK a špi kových vedátorov pre prax. Tu je dôležitý vlastný výskum 

a základné vybavenie pracoviska. Aj ke  všetko každý nemá, ale vie, kde to nájde 

a naplánovanou stážou využije! Pozor, skúmanie nemôže robi  každý, potom je to 

plagiátorstvo. 

Toto treba prísne posúdi !!  o sa kde robí!! 

D. Výskum 

Výskum sa naozaj nedá robi   opisom /opisovaním / istej skuto nosti. Pod a 

Einsteina je to ve koplošná mozaika slobodných riešení rôznej úrovne, ktoré sú 

základom pre odhalenie nových pojmov, procesov a zákonitostí! 

Do mozaiky sa zmestí ve a. Ale predsa treba rozlíši , o je základné, 

k ú ové, iastkové, spolupracujúce a pomocné!  

Ke  napíšeme „že pracovisko robí výskum“ - žiada si to upresnenie. Iste 

chápeme, že výskum nemôže robi  každý, ako je  aj dnes! To nie je možné. 

Musíme zavies  vstupné, priebežné a závere né oponentúry vedy, pri om 

oponenti sú naslovovzatí odborníci - vedci/domáci aj zahrani ní/. Odstrá me 

balast z vedy, ale najmä nedovo me, aby na tomto balaste vyrástla škola, jej žiaci 

bez prínosov  a ohlasov, ev. autorskej ochrany objavov, autorských osved ení, 

patentov významných pre rozvoj vedeckých škôl a duchovno-mravných hodnôt 

pri využívaní rôznych poznatkov 
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Na Slovensku je vypracovaný projekt INOVATECH, ktorého hlavným 

cie om je výchova mladých vysokoškolsky vzdelaných podnikate ov – z vedy. 

Financovanie VŠ je treba viaza  na komplexné výkonové kritériá/výkonový 

vzorec je vypracovaný/, vedomostné testy a osvojenie si pracovnej samostatnosti/ 

to si vyžiada inšpekcie/, študentské ankety,  hodnotenie u ite ov /2x za semester/, 

rozpracované rozvrhové úlohy výu by týždenne pod a nosných pojmov/koniec 

anonymity, o sa bude prednáša / a nakoniec pravidelná kontrola prednášania tzv. 

precvi ovania formou osobnej ú asti na plánovaných výkonoch /hospitácie kva-

litných dozorcov/. 

Hovory o financovaní VŠ musia by  doložené komplexným tzv. inšpek -

ným posúdením u enia, skúmania a spolupráce na univerzite. Navrhujeme založi  

inšpek né oddelenie pre VŠ. Ak inšpek ne nezávislá skupina žije napr. 1 mesiac 

na škole zistí všetko. Skupina sa volá pod a toho, ktorú as  štúdia chceme 

skontrolova . 

Verím, že ten kto platí a vie za o, platí, lebo vie, že táto innos  má návrat-

nos  aspo  na 30 - 50 %. Napríklad návratnos  z vedy alebo návratnos  z kvality 

absolventov!!! Potom má platenie zmysel! Inak je to iba hazardná hra. 

E . Celoživotné vzdelávanie 

Jedno vzdelávanie pre celý život už dávno neexistuje. preto musíme ma  

rozpracovaný systém celoživotného dovzdelávania /Rigo-výchova/ a prevzdeláva-

nie  /Pgš výchova/ a vzdelávanie pre podnikanie – nové vzdelávanie /INOVA-

TECH/ eventuálne podnikové kurzy pod vedením VŠ 

K významným celoživotným trendom patria: 

– v bakalárskom vzdelávaní je to kurzové – certifika ná výchova /nieko ko 

nosných pojmov z rôznych predmetov  / – zru nosti 

– v magisterskom vzdelávaní je to výberové atesta né dovzdelávanie / 

nieko ko vybraných predmetov/ špeciálnej výchovy – špecialista 
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– v doktorandskom vzdelávaní Pgš. prevzdelávania je to posgraduálne 

minimum kandidátskej práce/jeden rok – potom vedecká práca za použitia 

metód duševnej a experimentálne práce 

Dosiahnuté preferenice  zapisujeme do tzv. Profesnej knižky, kde je obraz 

loveka – odborníka pri h adaní práce a túžby po uplatnení /pracovné zaradenia/! 

Na VŠ treba zavies  ochranu duševných /AO/ a hmotných /pomôcky/ hod-

nôt a ich finan né ocenenie, podobne ako je to v športe a umení! U ite  tým získa 

motiváciu pre práce pre školu a neuteká tam, kde zarobí. 

Ve ký zdroj bohatstva v sebe nosia emeritní u itelia a nechováme sa k nim 

náležite. Moderné VŠ majú tzv. "seniorské konzulta né kluby" ev. U ené spolo -

nosti pre úžitok školy  a cti k profesorom v erajška až do smrti. Na VŠ prijíma  aj 

u ite ov z praxe, najmä pre odborné predmety. Študentov prijíma  testovo. Ak má 

by  škola silná, musí by  silná vo dvojici u ite  – študent! 

To si vyžaduje upravi  habilita né a inaugura né pokra ovanie pre odbor-

níkov z praxe. Urobme to a kvalita odbornosti stúpne! nedávajme u ite stvo za 

výdrž na VŠ. Nesmieme prijíma  študentov len preto, aby bolo koho u i . Radšej 

vo me tzv. nultý ro ník, ale z požiadaviek pre VŠ – vzdelávanie nesmieme ustu-

pova . Je to cesta do pekla!! 

 

Kontaktné údaje: 

Dr. h. c. prof. Ing. Karol Polák, DrSc. 

len korešpondent Akadémie vied  

Ruskej federácie,  Moskva 

Bývalý rektor VŠ Sládkovi ovo 
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SLOVENSKÉ ŠKOLSTVO NA KRIŽOVATKE,  

ALEBO VZDELÁVANIE MADE IN SLOVAKIA... 

ubomír Pajtinka  

Kvalita fungovania štátu, životná úrove  obyvate stva, medzinárodný reš-

pekt krajiny, sebavedomie udí, spokojnos , š astie loveka závisia v zna nej 

miere (možno rozhodujúcej) od vzdelanostnej a kultúrnej úrovne udí. Tá je zasa 

naviazaná na tradície,  historickú pamä  loveka i národa, jeho korene, dejinné 

skúsenosti. 

Dnešné Slovensko je vybudované na týchto k ú ových hodnotách. Školy, 

u itelia, ale aj k azi, osvetoví pracovníci, národní buditelia boli tými, ktorý v na-

šich dejinách pobádali udí k vlastnej národnej a napokon aj štátnej existencii. 

K nim možno samozrejme priradi  aj rad alších, najmä spisovate ov, vedcov 

a podporovate ov národnej a štátnej myšlienky Slovákov. Snažili sa budova  zna-

lostný a mentálny grunt a kapitalizova  ho v o najvä šej miere. udia postupne 

prichádzali na to, že ím majú bohatší svoj vedomostný a zru nostný potenciál, 

tým sa im zlepšuje aj ekonomická situácia, lebo vzdelanie a vedomosti im dávali 

šancu by  v živote úspešnými a aj bohatšími,  silnejšími, o im prinášalo nové 

možnosti na investície a rozvoj národného života. Slovensko v a í za svoju 

dnešnú tvár vo všetkých dimenziách svojim minulým generáciám a ich múdrosti, 

pracovitosti, fortie u, nezlomnej vôli, nepoddajnosti ani v ase tých najmenej 

prajných okolností. Túto skuto nos   asto vo verejnom ale aj súkromnom živote 

opomíname a niekedy sa tvárime, že úspech za ína  a kon í nami a našou 

prítomnos ou. Nie je to tak, lebo všetci obrazne povedané dnes stojíme na ple-

ciach desiatok generácií, ktoré tu boli pred nami a pripravili nám pôdu pre náš 

dnešný život a úspech. 

Ak chceme aj my zanecha  nasledujúcim generáciám prosperujúci štát 

a pevné hodnotové i ekonomické základy na ktorých môžu pokra ova  v dejinnej 

línii budovania Slovenska, musíme venova  mimoriadnu pozornos  práve výcho-

ve a vzdelávaniu sú asnej a budúcich generácií. Podstatou k tomu je kvalitný 

školský systém, pružná slovenská výchovno-vzdelávacia sústava, moderná filozo-
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fia vzdelávacej politiky a najmä úcta k vedomostiam, múdrosti, tvorivosti, k u-

om, ktorí rozvíjajú túto sféru života spolo nosti, teda k u ite om. 

Ako sa vyvíjalo naše školstvo v posledných rokoch? 

Po roku 1989 prešlo slovenské školstvo zložitým a neraz chaotickým vývo-

jom a zmenami. Tieto boli popretkávané snahami o systémové úpravy a reformy. 

Žia , reformné kroky a stratégie sa napísali a zvy ajne nezrealizovali, lebo prišla 

nová politická garnitúra a nový minister školstva. Od roku 1989 sa už na škols-

kom ministerskom stolci vystriedalo 17 mužov a tri ženy, dokopy teda rovných 

dvadsa  ministrov s priemernou dobou svojho pôsobenia vo funkcii nie o viac 

ako 500 dní, teda rok a pár mesiacov (viac o tom možno nájs  v knihe: ubomír 

Pajtinka – Rozhovory s ministrami (Vydavate stvo Parentes, Bratislava, 2016). 

Prvým ponovembrovým ministrom slovenského školstva bol profesor La-

dislav Ková , ve ká odborná i udská autorita. Jeho úlohou bolo za a  transfor-

ma ný proces v školstve po zmene spolo enských pomerov. Ministerstvo bolo 

plné komunistov a ideológie v obsahu vzdelávania a jeho riadení. K jeho prvým 

krokom patrilo ustanovenie desiatok expertných skupín pre jednotlivé problémy 

školstva s cie om navrhnú  nové riešenia a prístupy. Sú asne bola ustanovená 

skupina odborníkov na ele s prof. Mironom Zelinom, docentom Vladislavom Ro-

som a docentom Ivanom Turekom, ktorá mala pripravi  ideový návrh demokrati-

zácie a humanizácie slovenského školstva. Po pár týžd och intenzívnej práce 

týchto a alších odborníkov sa v roku 1991 dostala na stôl koncepcia s názvom 

Duch školy. Táto hovorila najmä o procesoch odpolitizovania a od ideologizova-

nia slovenského školstva, ako k ú ových traumatizujúcich momentoch práce škôl 

a u ite ov. Pedagogická verejnos  prijala novú stratégiu a mnohé kroky na úrovni 

škôl, ale aj centrálnych školských inštitúcií sa realizovali v duchu nového ducha 

školy. Medzitým dochádzalo k výmenám na postoch riadite ov škôl, ich zástup-

cov, pedagogické kolektívy istým spôsobom prevzali moc do svojich rúk. Toto 

demokratiza né pozitívum prinieslo aj viacero chýb a nedostatkov. Rúbalo sa dre-

vo, lietali triesky. Rušili sa inštitúcie, menil sa systém práce u ite ov, menili sa 

zria ovatelia škôl. Na ministerstve sa robili zmeny v legislatíve, prijali sa dodatky 

k školskému zákonu z roku 1984, vytvorili sa legislatívne predpoklady pre vznik 
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alternatívnych súkromných a cirkevných škôl. Niektorí iniciatívne za ali zavádza  

nový typ školy – diev enské odborné školy, za ala transformácia štátnych škôl na 

cirkevné. asto bezhlavo a iba ako módny trend. Neraz bolo jasné, že ide o akúsi 

odvetu komunistom – revanš. Zakazovali ste nám cirkev a náboženstvo, teraz vám 

to ukážeme v cirkevných školách, ako vychováva  deti a mládež. Štátna vzdelá-

vacia politika a filozofia budovania progresívneho školstva boli na okraji záujmu. 

Trochu aj prirodzene, lebo as eufórie stále trval. Nosili sa fialové saká a biele 

ponožky. Na porady sa ešte aj na tej najvyššej úrovni chodilo v svetroch. Mnohé 

veci sa riešili pocitovo, s dobrými úmyslami ale nie vždy s dobrými výsledkami 

a riešeniami. Všetko  sa robilo povä šine bez náležitej prípravy v opojení potreby 

robi  zmeny. Málo sa premýš alo o tom, o vlastne prinesú. Bola to doba post 

revolu ná, po ktorej muselo prís  vytriezvenie a tvrdá realita. 

Duch školy neriešil stratégiu rozvoja slovenského školstva komplexne. 

O osi neskôr docent ubomír Harach, ako minister školstva zadal novú úlohu – 

vypracova  komplexnú stratégiu zmien v školstve s výh adom do alšej budúc-

nosti. Skupina odborníkov okolo profesora Zelinu spolu s vtedajším štátnym ta-

jomníkom docentom Emilom Komárikom pripravila v rekordne krátkom ase 

novú koncepciu s názvom Konštantín. To sa písal rok 1994. Problémom bolo, že 

minister školstva ubomír Harach bol v kresle krátko  (ale za krátky as stihol 

ve mi ve a – koncepcia Konštantín, celoštátna konferencia u ite ov, Zákon o fi-

nancovaní školstva, Zákon o štátnej službe v školstve at .). alší ministri akoby  

na jeho koncepciu  pozabudli a to napriek tomu, že bola prerokovaná a odobrená 

aj na celoštátnej konferencii u ite ov. V pravom zmysle slova išlo o poslednú ce-

loštátnu konferenciu u ite ov na Slovensku. Uskuto nila sa v priestoroch SÚZA 

na Drotárskej ulici a od tých ias u itelia celoštátne u nás už nesnemovali. 

Dôvodom, pre o sa pozabudlo na koncep né materiály, ktoré už boli na 

svete bolo zrejme to, že noví politici neboli ochotní akceptova  plány a zámery 

predchádzajúcich vlád a ministrov. Iným vážnym dôvodom bola aj skuto nos , že 

chýbali finan né prostriedky. Štát prechádzal kupónovou privatizáciou a privatizá-

ciou vôbec. A tam sa už nehralo o pár drobných.... Žia , školstvo zostalo bokom. 

Následne sa ukázalo, že budú potrebné úvery novým majite om podnikov a fi-

riem, rozbiehajúcim sa súkromným firmám, že treba revitalizova  celý bankový 
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sektor, a tak bolo treba okrem štátnych pe azí aj bra  úvery zo zahrani ia 

a spláca  vytváraný štátny dlh. A ke že školstvo do roku 1989 vykazovalo na 

Slovensku vcelku vysoký európsky štandard, šetrilo sa v zdrojoch najmä tu. 

Okrem toho aj z finan ných prostriedkov, ktoré v školstve boli bolo treba finan-

cova  novo vznikajúce súkromné a cirkevné školy. A nešlo o malé peniaze. Na fi-

nancovanie školstva zdroje nezostali a kdesi tam treba h ada  za iatok dlhodo-

bého podfinancovania našej výchovy a vzdelávania. 

V rokoch 1998 – 1999 bol v tichosti v závetrí kaviarenských a pedagogic-

kých múrov vypracovaný opä  trojicou Zelina, Rosa, Turek  návrh na dlhodobú 

koncepciu rozvoja výchovy a vzdelávania od materských až po vysoké školy 

na najbližších 15 - 20 rokov, ktorá dostala od svojich autorov názov Milé-

nium. Profesor Zelina spomína, ako s hotovým materiálom navštívili vtedajšieho 

ministra školstva Milana Ftá nika a hovoria mu: Pán minister, máme hotovú kon-

cepciu školstva na 15 až 20 rokov a chceme vám ju ponúknu . Ftá nik údajne od-

povedal: No dobre, tak si ju vydajte. Autori zopakovali svoju ponuku a on im zno-

va odporu il, aby ju zverejnili v tla i, ako ich osobný návrh. Neskôr si už koncep-

ciu  prisvojil a vydával ju za svoje dielo. Nie je to pravda, lebo Milénium má k ú-

ového autora  v profesorovi Zelinovi a jeho odborných súputnikoch. Tento muž 

bol slovenským školským guru celého ponovembrového vývoja na Slovensku. 

Tvoril, analyzoval, navrhoval cesty, postupy a politici sa ako s novými hra kami 

hrajkali s výsledkami práce odborníkov. Chví u sa pohrali a ke  prišiel minister 

nový starú hra ku odložil. Milénium sa naš astie dostalo až na rokovanie vlády 

a bolo prijaté vtedajším vládnym kabinetom. 

    Hlavní autori Milénia boli totožní s autormi predchádzajúcich koncepcií. 

Boli nimi dekan Pedagogickej fakulty UK v Bratislave Miron Zelina, vysoko-

školský u ite  Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, inak Prešov an Ivan 

Turek a hlavný školský inšpektor, neskôr i poradca ministra školstva eskej re-

publiky Vladislav Rosa. Návrh bol verejne pripomienkovaný prostredníctvom in-

ternetu, pri verejných diskusiách a v priebehu nieko kých mesiacov aj v U ite -

ských novinách. Pracovné skupiny, ktoré sa tiež podie ali na príprave Milénia 

usporiadali množstvo regionálnych a miestnych konferencií, seminárov. Takto sa 

na jeho tvorbe vlastne podie ala aj široká pedagogická i nepedagogická verejnos , 
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profesijné združenia a spolky, metodici, u itelia, asociácie u ite ov... Autori po-

užili ešte jeden prostriedok oponentúry – návrh predložili na posúdenie vybraným 

40 pedagogickým autoritám v štáte. Na tomto základe vznikol teda Národný 

program výchovy a vzdelávania. Pod a neho sa rozvíjalo viac menej koncep ne, 

alebo aspo  s jednotným ideovým motívom naše školstvo až do sú asnosti. Je len 

na škodu, že sa viacero z myšlienok Milénia nepodarilo uvies  do života. Okrem 

iného sa pozabudlo pravidelne v parlamente hodnoti  každoro ne stav výchovy 

a vzdelávania na Slovensku, zabudlo sa na zvyšovanie platov u ite ov, zásadné 

obsahové zmeny. Samozrejme najvä ší dlh vo i Miléniu mal štát v oblasti finan-

covania. Toto zostalo na najnižšej možnej úrovni a stali sme sa postupne krajinou 

Európy, kde sa dáva na školstvo, teda na budúcnos  najmenej zo všetkých! 

Významný pokrok v rozvoji školstva priniesol až minister prof. Ján Mikolaj. 

Napriek mediálnym útokom a podrazom spustil zásadné  reformné zmeny, ktoré, 

ak by mali vä šiu verejnú a politickú podporu mohli naozaj vyústi  do novej 

kvality práce u ite ov i celého školstva. Profesor Mikolaj prijal do svojho tímu 

najlepších odborníkov a spolupracovníkov s ktorými viedol permanentný dialóg 

o racionálnom postupe koncep ných zmien. Za jeho pôsobenia sa zaviedol najmä 

dvojúrov ový model tvorby obsahu na jednotlivých druhoch a stup och škôl, 

prijal sa zásadný zákon o odbornom vzdelávaní y vyvinul sa tlak na skvalitnenie 

úrovne u ite ských zborov. 

V sú asnosti vrcholia práce na novom filozofickom dokumente – vízii U ia-

ce sa Slovensko. Na jeho tvorbe sa podie alo predovšetkým sedem vybraných 

autorov, ktorí prijali úlohu spracova  návrh koncepcie rozvoja nášho školstva. 

Výsledok možno nájs  na stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu. 

Návrh zmien pre slovenské školstvo 

Stále intenzívnejšie si uvedomujeme potrebu kvalitatívnej zmeny nášho 

školstva. Odborníci, ale aj mnohí laici sú presved ení, že naše školstvo možno 

zmodernizova  iba cez razantné systémové zmeny. Kozmetické úpravy už nesta-

ia. Paradoxom však je, že sme stále svedkami iba kozmetických zmien, ktoré sa 

neraz vydávajú za reformy. Akoby tým, o majú v rukách vodcovské špagáty 
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chýbali vedomosti a schopnos  dobre vies  vzdelávací rezort. Žiadna zmena sa 

nepodarí pokia  nebudeme akceptova  fakt, že vzdelanie treba považova  za 

hodnotu, ktorá má by  cenená najmenej ako zlato. Vzdelanie je základ úspechu 

jedinca i spolo nosti. Je pevným základom prosperity celej spolo nosti. Dnešná 

škola by nemala by  strašiakom, ale ani podce ovanou inštitúciou, nemala by by  

synonymom bezduchého memorovania, ale miestom, kde sa lovek u í veci, ktoré 

doteraz nevedel, netušil, kde objavuje svet v ktorom bude ži . Kde sa formuje 

jeho myslenie, vedomie, charakter, vedomie dejinných súvislostí, úcte k minulosti 

a odvahe prija  schopnos  sníva  o úspešnej a dobrej budúcnosti. 

Reforma je zásadná systémová zmena, ktorej realizáciou sa dosiahne prin-

cipiálne lepšia úrove  fungovania systému. Ak chceme urobi  reformu školstva, 

potrebujeme zmeni  k ú ové princípy fungovania systému. Najmä tie, ktoré sa 

boria, nevedia drža  kvalitu a pedagogickú modernu. Ktoré princípy treba refor-

mova ? o zhrdzavelo a nevládze drža  moderný trend pedagogiky? V prvom 

rade treba posilni  pilier verejného vz ahu k múdrosti, vzdelanosti a múdrosti. 

Sú asne sa musí resetova  vz ah každého z nás k škole a školstvu. My všetci 

musíme vytvori  tlak na zmenu vz ahu politikov ale aj ob anov okolo seba 

k školstvu a jeho financovaniu na všetkých úrovniach, musíme vytvori  tlak na 

zmenu vnútornej atmosféry v rodinách i školách v kontexte výchovy a vzdeláva-

nia. Vzdelávací systém treba za a  vníma  ako vážnu službu na poli výchovy 

a vzdelávania. Vzdelanie a výchovu potrebuje každý. Ak sa jej niekto vyhýba, 

toho treba skúma  a lie i . Pre o to robí? Treba urobi  analýzu, ako je zabezpe-

ená obslužnos  regiónov, miest, obcí, rodín vzdelávacími službami? Treba nano-

vo analyzova  obsah vzdelávania, porovnáva  sa s progresívnymi, s krajinami 

s obdobným po tom obyvate ov a s najlepšími v medzinárodných meraniach, 

ktoré sú akýmisi každoro nými olympijskými hrami takmer pä desiatich krajín 

celého sveta. 

Na Slovensku ideme cestou decentralizácie školstva, ako je to moderné 

v mnohých krajinách. Na rozdiel od tých ostatných sme však u ite ov ani rodi ov 

na tento model nepripravili. Je to asi tak, ako by sme povedali – decentralizácia 

a o akávali, že všetci sa preladia, ako stanica na rádiopríjíma i a budú zrazu 

vysiela  ako nová stanica. To predsa neplatí. Decentralizácii musí uveri  najmä 
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rodi . Ak rodi  neuverí škole, jej práca sa s jeho die a om nebude dari . Dôvera 

závisí od atmosféry, u ite ov, vedenia školy, mnohých drobných vecí, ktoré si 

v škole ani neuvedomujeme. Rodi  cíti, i je rovnocenný partner, i je akcep-

tovaný a vážený prvok kooperácie. 

Ukazuje sa, že ak chceme skuto ne s výchovou a vzdelávaním u nás nie o 

zásadné urobi , potrebujeme reštartova  celý školský systém. Tá sa musí za a  

zmenou kvality na všetkých úrovniach. 

Školstvo dnes pripomína „zamrznutý po íta “. Ikony na obrazovke vidíme, 

aj šípku, i kurzor, ktorým by sme mali otvára  po íta  a pracova  s ním, ale 

všetko stojí a nedá sa s tým pohnú .  Tak nejako je to aj s našim školstvom. Ikony, 

teda, školy, žiakov, rodi ov, u ite ov, úradníkov na samosprávach, i ministerstve 

vidíme, akurát sa nedá s nimi pohnú . Systém je zablokovaný. 

Treba zresetova  systém, všetky jeho prvky, možno zavies  do computera 

celkom nový program. Treba si dohodnú , kedy to urobíme. Aby sme nestratili 

staré dáta, ale dali všetkému nový softvér. S novými vo bami, kedy sa mení soft-

vér krajiny prichádza aj nová vláda, teda najlepší as na zresetovanie nášho 

školského po íta a. 

Aká je dnes situácia v školstve? Zmenili sme ministra. Na toho predchádza-

júceho sa urobila po ova ka a urobí sa aj na novú ministerku. Médiám a mnohým 

politikom nejde o lepšie školstvo, lepšie pripravené deti do života. Ich ciele sú iba 

ich cie mi – finan nými, mocenskými. Školu by si mal chráni  predovšetkým ro-

di , obce, mestá a regióny. Školstvo by mali chráni  rodi ia s nejakou strešnou 

organizáciou, tá dnes chýba. Na papieri máme Radu rodi ovských združení, ktorá 

sa tvári, že zastrešuje školské rodi ovské združenia jednotlivých škôl, ale 

popravde, nenájdete jediný výstup, že by tak robili. Ako nám píšu do redakcie me-

sa níka Rodina a škola viacerí rodi ia, vyberú peniaze od jednotlivých rodi ov-

ských združení a to im sta í. Majú na cesty, formálne akcie, ale pre obranu školst-

va z poh adu rodi ov nášho štátu nerobia, o treba. Na stránke Rady rodi ovských 

združení nenájdete v tomto ase ani zmienku o reforme školstva a filozofii ako 

budova  jeho kvalitu z poh adu hlavných objednávate ov školských služieb 

v štáte, teda rodi ov. 
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Kto vlastne riadi slovenské školstvo? Je to jeho ministerka? Ona riadi každú 

jednu školu, školské zariadenie, vyu ovacie jednotky v jednotlivých triedach? 

Nie! Ona vychováva naše deti, dáva im hodnotový rebrí ek usmer uje ich na 

cestách k dobrému uplatneniu sa v živote? Nie! Ona rozhoduje o tom, kam sa 

uberie ktoré die a na svojej vzdelávacej ceste a ako úspešne bude študova ? Nie! 

Vieme, že nie, ale napriek tomu sa stále s ažujeme, že na vine za všetko zlé 

v školstve je minister. Ten „bá uška cár“ systém známy z Ruska, kedy sa každý 

mužík snažil písa  cárovi, aby mu pomohol a riešil jeho problémy nosíme neraz aj 

my v sebe. Reštart myslenia potrebujeme aj my, rodi ia, zamestnávatelia a všetci 

ostaní, o máme so školstvom osi spolo né. 

Apropos –zamestnávatelia a slovenské firmy. V da ových rajoch ich je za-

registrovaných nieko ko tisíc. Kde je vaša morálka. Fungujete z výsledkov práce 

a múdrosti udí, ktorú v zna nej miere získali v slovenských školách za domáce 

peniaze a ke  máte prispie  do spolo nej kasy na financovanie štátu, teda aj 

školstva, zbalíte sa idete do da ových rajov. Sú asne ur ite nadávate na zlý stav 

slovenského školstva. To nie je estné. 

Absurditu stavu našej spolo nosti prezentuje nedávny prieskum o ambíciách 

žiakov. Pýtali sa ich, ím chcú by ? Odpovede? Youtuber, blogger, rapper, mo-

delka, barová tane nica...nuž, milí rodi ia, nie inžinieri, nie lekári, nie u itelia, 

ktorí sú k ú ovými hrá mi života našej spolo nosti...v sú asnosti študuje na 

vysokých školách v zahrani í vyše 30 tisíc mladých, v esku je 23 000 našich štu-

dentov, o je 2x to ko ako pred desiatimi rokmi. Kvôli kvalite škôl a u ite ov sa 

musíme zamýš a  aj nad týmto faktom. Aký to má dopad na naše školy. Výborní 

študenti nám potom chýbajú na našich školách, ím sa znižuje „nivó“ kvality tu. 

Ve ký po et vysokých škôl a univerzít ešte viac devalvuje kvalitu systému, lebo 

školy sú financovné od po tu študentov a tak berú každého. Logicky aj tých sla-

bých. Sila re aze je taká aký jej je najslabší lánok, hovorí klasik. Najslabší štu-

denti robia slovenskú školskú re az mimoriadne slabou. To sa napokon odráža aj 

v rebrí koch najlepších vysokých škôl sveta. V prvej pä stovke nemáme zvy ajne 

aj jednu vysokú školu, i univerzitu. V druhej pä stovke sa na konci rebrí ka 

z asu na as objaví jedna – dve školy. Nuž, bieda. A neskuto né memento. Svet 
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ide dopredu mí ovými krokmi a my nebudeme konkurencieschopní. Sme slabí, 

hlúpi, málo kreatívni...v aka tomu, že podce ujeme výchovu a vzdelávanie... 

Mimo Slovenska pracuje v posledných rokoch okolo 300 tisíc udí. Odchá-

dzajú najmä životaschopní a nevracajú sa, aby posilnili naše rady kvalitou, ktorú 

nadobudli v zahrani í... 

Pedagógovia sú stále najvä šou sociálnou skupinou u nás. Vo akedy sme 

ich vnímali ako elitu, dnes je otázne akú majú reálne hodnotu. U itelia v sebe 

vždy spájali vysoké hodnoty vedomostí, morálky, dobra, pracovitosti, láskavosti, 

múdrosti, obetovania sa pre druhých. Lebo na ich chrbtoch rastie každý štát. To sú 

hodnoty, ktoré sa musia aj u nás k nim vráti . Ale, najmä sa musí vráti  úcta 

k múdrosti a morálka. Ale to všetko sa dá iba tak, že naozaj budeme reštartova  

náš vz ah ku všetkým týmto otázkam na všetkých úrovniach – od rodiny, die a a, 

cez obec, mesto, kraj, zamestnávate ov, u ite ov, riadite ov, úradníkov až po 

ministerstvo, vládu a jej predsedu. 

Vzdelanie je najvyššia hodnota. Sovietsky akademik A. S. Strumilin v dvad-

siatych rokoch minulého storo ia dokázal, že je najhodnotnejším kapitálom, ktorý 

sa získava v škole. lovek, ktorý vie íta  a písa  má troj až štvor násobne vyššiu 

produktivitu práce než negramotný a tým prináša troj až štvornásobne vyššiu 

hodnotu do tvorby národného dôchodku Kto ho nau il íta  a písa ? Predsa u ite  

v škole. Inžinier prináša do národného dôchodku až 27 ráz vyššiu produktivitu 

svojej práce a vedátor sto násobnú ako negramotný lovek Inžinier dokáže napro-

jektova  stroje a zariadenia, ktoré sú schopné nahradi  sto robotníkov. Inžinierom 

sa stal len ten, kto chodil do školy, dobre sa u il a poznatky vie zužitkova  

v praxi. 

Kto podce uje vzdelanie, vydáva sa na cestu ekonomického i kultúrneho 

úpadku. Vzdelanie tiež zastaráva, amortizuje. Vo verejnosti sa asto diskutuje 

o platoch u ite ov. Mnohí diskutujúci píšu – a na o sú im peniaze, aj my máme 

slabé platy! S platom u ite a je to trochu inak. Ten nepotrebuje peniaze len pre 

seba a svoju rodinu. Ak u ite  nemá na to, aby si zaplatil moderné informa né 

technológie, odborný asopis, literatúru, ak nemá na cestovanie, návštevu galérií, 

výstav, prípadne si zaplatil doško ovanie, potom nemôžeme o akáva , že bude 
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dosahova  špi kové výkony. Aj jeho vzdelanie má právo zastaráva . Kvalita 

u ite ovej osobnosti musí permanentne rás , aby mohol stále viac vedomostí, 

skúseností a múdrosti odovzdáva  našim de om. Poznám prípady, že aby u ite  

získal zdroje na „údržbu svojho vzdelania“ robil cez víkendy ašníka, chodil v lete 

na zberové brigády, pestoval kapustu...až tam sme dostali u ite a... 

Je vzdelanos  vec súkromná, alebo spolo enská? 

S prechodom na trhovú ekonomiku sme všetko v spolo nosti premenili na 

súkromné vlastníctvo. Len štát je spolo ný. Aj vzdelanos  je vnímaná hlavne, ako 

individuálna hodnota. Je to tak aj u úspešných? Zvy ajne nie! Vo Fínsku je 

v centre pozornosti školského systému každý jedinec. Hovoria, že pä miliónový 

národ nemá to ko udí, aby si mohol dovoli  hazardova  s ich múdros ou a vy-

chovanos ou. Preto v ich školskom systéme nájdete zásadu, že žiak si nevyberá 

najlepšiu školu na svoju školskú dochádzku, ale spolo nos  sa svojimi nástrojmi 

stará o to, aby všetky školy boli maximálne kvalitné. To znamená, že rodi  nie je 

odkázaný na otázku – je táto škola kvalitná, ale pýta sa – ako by som mohol aj ja 

prispie  ku kvalite? A preto môže svojmu školskému systému a u ite om 

dôverova . Škola a u ite  sú vo Fínsku najdôveryhodnejšie entity. 

Je vzdelanie ktoré máme len naše súkromné vlastníctvo, alebo je to hodnota 

celej spolo nosti? Na prvý poh ad by sa mohlo zda , že to, o vieme a dokážeme, 

i akí sme je len naša vec, naše know how. A na prvý poh ad to tak aj vyzerá. Ale 

nie je to celkom tak. Pre o sa mýlime? 

V prvom rade zabúdame na to, že naše vzdelanie je postavené na u och, 

ktoré tu boli pred nami. Tí sa pomali ky, krô ik po krô iku zdokona ovali a hro-

madili vedomosti, múdros , skúsenosti, aby sme dnes z nich ažili, ako z hotové-

ho zdroja. 

Spolo nos  je preto spolo nos ou, lebo má spolo nú hierarchiu hodnôt 

ukotvenú v právnom poriadku svojho štátu, má svoj sociálny systém, systém 

zdravotníctva, da ový systém, obranu, hospodársku politiku, ochranu políciou 

at .  To všetko si vyžaduje kooperáciu ob anov, všetkých udí v krajine, kde žijú. 

Nikto si nemôže urobi  ostrov v tomto spolo enskom mori tak, že by nikoho a ni  

nepotreboval. Spolo nos  potrebuje hlavne múdrych, dobrých a zdravých udí, 
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ktorí všetci potrebujú vzdelanie a zru nosti, ktoré im umožnia dosahova  pra-

covné a spolo enské úspechy ale aj osobnostný rozvoj a uplatnenie sa v spolo -

nosti iných udí medzi ktorými žijú. Spolo nos  si vždy cenila hlavne múdrych 

udí, lebo všetci si boli vedomí toho, že práve títo sú buldozérmi, ktoré búrajú 

nepoznané a likvidujú neznáme. Boli to vždy udia, ktorí boli vnímaní s ve kou 

úctou, lebo mali mozgy podobné ferarri medzi trabantmi. Všetci sa v spolo nosti 

navzájom potrebujeme. Navzájom sme kultúrne, ale najmä ekonomicky prepojení. 

Ak je niekto chorý, jeho lie bu treba plati  zo spolo ne zhromaždených pro-

striedkov, ak je niekto nezamestnaný, lebo nemá dobré vzdelanie, ktoré nezískal 

pre svoju lajdáckos , i nezáujem alebo z iných dôvodov, všetci, ktorí pracujú 

a produkujú dane a príjmy štátu sa mu skladajú na nezamestnanecké dávky, i iné 

platby, ktoré hradí za neho štát. Skladajú sa aj na to, ak sa niekto bude v štátnom 

programe pomoci rekvalifikova , ktorú tiež treba zaplati . Platíme za hlúpos , 

nevedomos , lajdáckos , ale aj frajerinu, i bohémstvo „frajerov“, ktorí nám vy-

rábajú ekonomické i kultúrne straty. Niekedy to môže pripada  nezainteresova-

nému pozorovate ovi, že celé Slovensko trpí Alzheimerom a zabúda na význam 

vzdelania, kultúrnosti a slušnosti. 

Preto je namieste otázka – pre o to spolo nos  robí? Pre o vynakladá pe-

niaze na školy a u ite ov? Pre o má nejaké ministerstvo, rad špecializovaných 

ústavov a pracovísk? Pokojne tie peniaze mohli politici da  na opravy ciest 

a armádu, i nie o iné. Pre o práve do školstva? 

A napokon  je tu skuto nos , že aj školstvo musí niekto zaplati . Niekto 

musí da  peniaze na výstavbu škôl, energie, pomôcky, napísanie u ebníc, niekto 

musí zaplati  vyškolenie u ite ov, da  im platy, uhrádza  náklady za ich alšie 

vzdelávanie, nie je to nik anonymný. Sú to všetci, ktorí estne platia svoje dane, 

odvody, podnikajú na Slovensku a vytvárajú zisky. Preto každý, kto si prevedie 

svoju firmu do da ových rajov, ale podniká na Slovensku, s u mi, ktorí získali 

vzdelanie za peniaze slovenských da ových platcov okráda nás všetkých. Za naše 

spolo né peniaze vyškolení odborníci vyzvárajú zisk z ktorého má zaplati  dane 

na fungovanie štátu. Ak to nerobí, je to chytrák, ktorého musí spolo nos  považo-

va  za nemorálnu persónu. 
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Podobne je vysoko nemorálne, ak niektorí udia robia da ové podvody na 

Slovensku, ak neodvádzajú dane, ale ve kou nehanebnos ou sú predražené zákaz-

ky, úplatky, neférové konanie a zlo in. Zlo inci by mali by  celou spolo nos ou 

odsúdení a nie každý de  prepieraní v televíziách, ako zaujímavé osoby. Je to 

spodina spolo nosti, ktorá nie je hodná dobrého slova. 

  Všimli ste si? 

Je to zvláštny paradox – ak nie o v spolo nosti zlyháva, h adajú sa nástroje 

na riešenie problému – v školách.  

 Rastie popularita fašizmu? Treba zvýši  po et hodín dejepisu a zavies  

návštevy koncentra ných táborov! 

 Naši hokejisti dopadli katastrofálne na majstrovstvách sveta? Treba zvy-

šova  po ty detí hrajúcich hokej na základných školách, treba postavi  pre 

deti na školách viac ihrísk. 

 Rastie po et smrte ných úrazov na cestách? Treba zvýši  po et doprav-

ných ihrísk a ich návštevnos  školami. 

 Rastie po et udí, ktorí si berú nekryté pôži ky, o vyvoláva zvýšený po-

et exekúcií? Treba zlepši  výchovu v školách, dáva  dôraz na finan nú 

gramotnos . 

 Rastie riziko vojnových konfliktov, a prílev emigrantov v Európe?  Rastie 

extrémizmus? Treba znova zavies  do vyu ovania predmet Branná výcho-

va a za a  navštevova  pamätníky holokaustu. 

 Verejnos  podlieha výmyslom a dezinformáciám televízií a internetu? 

Treba zavies  mediálnu výchovu do škôl, tá to vyrieši... 

 Je ve a drogovo závislých udí? Treba zlepši  protidrogovú výchovu 

v školách! 

 Spolo nos  má vážne problémy s korupciou? Premiér vyzýva u ite ov, 

aby pomohli – doslova povedal, že od pedagógov o akáva, aby zrozumi-

te ným jazykom žiakom základných a stredných škôl vysvetlili, v om je 

nebezpe enstvo korupcie. 
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 Máme v spolo nosti tri a pol milióna exekúcií. Treba zlepši  logické mys-

lenie detí a ekonomickú zodpovednos  . 

 Treba robi  zbierku na ervený nos, Modrý gombík, žltý narcis? Žiaci – 

nebudete sa u i , pôjdete do ulíc rieši  to, o niekto iný zanedbal... 

 Nedodržiavajú vodi i rýchlos  na cestách? Prídu žiaci s akciou jablko – 

citrón a budú ich spolu so svojimi u ite mi vychováva ... 

Škola je v istom zmysle lie eb a chorôb spolo nosti. Je to nástroj polepšo-

vania stavu miesta, kde žijeme. 

Vz ah spolo nosti k de om 

Naša generácia sa zbláznila. Zabudla sa stara  o vlastnú budúcnos , o svoje 

deti. Nechala ich napospas internetu, médiám, bulváru, show biznisu a obchodní-

kom. Predali sme svoje deti verejnému priestoru, aby sme mali od nich pokoj. 

Denne v rodinách hovoríme s de mi v priemere 7 minút z 1440 minút, ktoré má-

me k dispozícii. Nie všetci, ale ak ide o spriemerovanie, potom sú deti s ktorými 

hovoríme v rodinách ešte menej, alebo dokonca nehovoríme vôbec. Deti sú pre 

mnohých iba akýsi nežiadúci, i ved ajší sprievodný „produkt“ ich sexuálnej 

rozkoše, ktorý im zostal ako spomienka na minulos  s ktorou musia jestvova ... 

Potrebuje dnešná spolo nos  vzdelaných udí? 

V posledných zhruba dvadsiatich rokoch sa na naše územie nahrnulo mnoho 

investorov. Krajina je po vstupe do EU zahltená eurofondami. Máme sa ako 

nikdy. Kapitál však prišiel nie preto, že to bolo pre  nevýhodné. Prišiel, lebo je to 

pre každého podnikate a ve mi výhodné. Nízke platy, relatívne vzdelaná pracov-

ná sila, kultúrna krajina v ktorej sa vláda vynasnažila urobi  pre podnikate ov to 

podstatné, o potrebujú – dala im všetky z avy, aké bolo možné, postavila dia -

nice a sociálny systém nastavila tak, aby sa udia snažili zamestna  „za pár šu-

pov“. udia, ktorým chýbali peniaze sa vrhli na pôži ky a zlodejské automaty. 

Máme najviac zad žených udí v Európe s najvyšším po tom pôži iek, najviac 

udí závislých na automatoch...jestvuje ešte jasnejší dôkaz o tom, ako sme 

rezignovali na význam vzdelania? 
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   udia nepotrebujú v tomto systéme dobré vzdelanie. Robi  vo fabrike 

automatickú prácu na ktorú vás ako opicu zacvi ia za dva týždne si nevyžaduje 

námahu mozgu, maturitu, i inú hodnotu na ktorú sa treba nadrie ...Robotník vo 

fabrike zarába viac, ako vysokoškolský u ite , dvojnásobne, ako u ite  na zák-

ladnej, i strednej škole...novou profesiou sa stalo roznášanie reklamných letákov 

a reklamné agentúry zaplavili všetky reklamné plochy plagátmi  s tým, aby udia 

hlavne nakupovali, lebo výroba ide na plné obrátky a teraz treba mí a . Kto nemá 

o, nech si berie pôži ky, dnes netreba plati , plati  bude treba až potom. Málokto 

myslí na to, kedy bude to „potom“ a i bude z oho plati ...dnes treba mí a ...ke  

nie vlastné tak poži ané. Rastie po et bankrotov, zad ženci prichádzajú o byty, 

domy, majetok...rastie po et žobrákov a zlodejov, rastie kriminalita. Máme pre-

plnené väznice, tretí, i štvrtý najvyšší po et policajtov na po et obyvate ov v Eu-

rópe. Väznice nesta ia. Platy u ite ov stagnujú, lebo musia rás  platy represív-

nych zložiek, teda polície, súdnictva, väzenstva. 

Vzdelanie a životná úrove  

Každoro ne sa po skon ení školského roka opakuje situácia, že úrady práce 

zaznamenávajú prudký nárast nezamestnaných, medzi ktorých pribúdajú erství 

absolventi škôl. K si odmyslíme pár jednotlivcov, ktorí si chcú „oddýchnu “ po 

vy erpávajúcom štúdiu, vä šina absolventov má problém nájs  si zamestnanie. 

Majú vzdelanie, ktoré by im malo teoreticky otvori  dvere do sveta práce a k eko-

nomickej sebesta nosti. Žia , bu  si vybrali nesprávny odbor, alebo im štúdium 

neposkytlo také vedomosti, zru nosti a kompetencie, ktoré by na trhu práce niekto 

potreboval. Školstvo nepripravuje mladých do života. Mnoho u ite ov reálnu 

fabriku, i výrobnú linku videlo len v televízii. Autori u ebných plánov a osnov 

asi podobne. 

Ke  sa absolventov spýtate, aké je hlavné mesto Argentíny, každý povie 

Buenos Aires, ale aj sa chcete dozvedie  ako by si poradili s výrobou produktu, 

ktorý je hlavným výsledkom odboru, ktorý študovali, je problém. Na o im je, že 

vedia hlavné mesto a nevedia robi  to o vyštudovali? Mnohí ani neštudujú, iba 

chodia do budovy, ktorá sa volá škola a v nej sa snažia preži , nie študova , 

ponára  sa do h bok odboru, ktorý si napísali na prihlášku na strednú školu. 
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Nie je ve a takých, ktorí by si uvedomovali, že  ich budúci zárobok sa nebu-

de odvíja  od toho aký papier o absolvovaní školy budú ma , ale o budú vedie  

robi . Dnes sa už nezamestnáva pod a vysved enia, a ak áno, potom sa v krátkom 

ase ukáže, koho firma chce, ale nepotrebuje pre nevedomos . 

Naša škola je málo praktická, je neraz ve mi teoretická, je slabé prepojenie 

toho, o sa žiaci u ia s tým, ako to využijú v praxi. A tak je vlastne pravidlom, že 

aj naši školskí jednotkári sú v praxi neúspešní. Už dávno neplatí, že ten, o sa 

dobre v škole u í sa bude ma  v živote dobre. 

Okrem vedomostí a zru ností je dôležitý charakter a motivácia u i  sa 

Zamestnávatelia zvy ajne h adajú udí s vyhovujúcimi vlastnos ami. udí, 

ktorí sú kooperatívni, schopní rieši  problémy, udí estných, vytrvalých, pocti-

vých. udí, ktorí sú schopní akceptova  firemnú kultúru, regionálne a národné 

princípy. Žiadna škola na svete „neprodukuje“ hotových zamestnancov. Každý, 

kto opúš a školské lavice s diplomom si musí by  vedomý toho, že teraz je zodpo-

vednos  na om, ako bude alej na sebe pracova , ako sa bude zdokona ova . 

Školy by mali ma  vyššiu zodpovednos  za prípravu svojich absolventov aj na 

„post“ školské u enie sa a zdokona ovanie. 

Najdôležitejšia pre žiaka i u ite a je motivácia – u i  sa a u i . Niet dôleži-

tejšej veci. Mali by sme sa sústredi  na to, aby boli deti zvedavé, aby sa rady u ili. 

U itelia musia pracova  na zaujímavých programoch pre žiakov a študentov... 

Verejná mienka o školstve 

V médiách sa hrá okolo školstva a jeho problémov vysoká hra. Názory 

v mienkotvorných novinách a asopisoch, i televíziách sa prezentujú iba cez vy-

braný okruh preverených vyvolených. Málokoho zaujíma, že niektorí z nich majú 

od školstva aleko ako Lasica od Husáka. Ich názory, zvy ajne strihnuté ultra li-

beralizmom, i snahou kritizova  všetkých a všetko sú jediné správne. Názory 

iných, najmä odborníkov, profesorov a docentov pedagogiky, skúsených riadite-

ov, i u ite ov do týchto médií nikto nepustí. Neveríte? Spýtajte sa týchto sku-

to ných odborníkov, kedy ich niekto oslovil a spýtal sa na ich názor. Ak sa v Ra-

kúsku objaví v novinách názor profesora, celý národ pozorne íta, i po úva. 
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U nás to je veru inak. Médiá ovplyv ujú udí, teda národ je cez ne dnes ovplyv-

nený kadekým, kto si uzurpoval právo hovori  do školstva. Zabúdame na 

principiálnu vec – nepozerajme len na to, kto a o napísal, i povedal, ale premýš-

ajme, i má pravdu alebo nie. Ak sa chceme vyjadrova  k odborným témam, 

potom sa sluší a patrí ma  k tomu aj nejaký „gebír“, teda oprávnenie  overené 

praxou, i vedomos ami... 

Ak bude na Slovensku De  vzdelanosti sviatkom, potom bude školstvu 

dobre. 

Vzdelanos  a múdros  sa nenosí, sta í ma  papier o vzdelaní. Skuto né 

vzdelanie a vedomosti na papier však nenakreslíš, operáciu srdca neurobí lekár 

s najkrajším diplomom, ale iba ten, kto je naozaj odborníkom... 

Ke  sa Fínov a Írov pýtali, ako sa im podarilo urobi  posun, že z ekono-

micky slabých sa za 20 – 30 rokov dostali medzi najbohatšie štáty, odpovedali 

rovnako: „jedným z najdôležitejších rozhodnutí bola podpora vzdelávania. Mali 

sme aj alšie dôležité priority, ale prednos  dostalo práve vzdelávanie a budova-

nie kvalifikovaného a zru nostného udského kapitálu“. Na Slovensku sa stále len 

tvárime, že školstvo je priorita. Kedy ste po uli predsedu vlády, ministra financií, 

predsedu parlamentu, prezidenta vystúpi  osobitne s príhovorom k národu a po-

trebe zmeny kvality vzdelania zásadným prejavom? Vraj robíme reformu školst-

va. Ak to nebude priorita vlády, predsedu vlády a ministra financií, žiadne 

reformy sa nekonajú.... 

Štát u ite ov, i policajtov? 

Každý normálny štát musí ma  filozofiu, i víziu svojho života pre obyvate-

ov. Platí to aj o Slovensku. Základná otázka je, i je naša filozofia postavená na 

represii, alebo na kultivácii udí...inak povedané, chceme aby poriadok v štáte 

robili policajti, alebo aby boli udia tak kultivovaní, že budú považova  za nor-

málne a prirodzené nekradnú , správa  sa slušne, poctivo... 

Dnes má Slovensko na po et obyvate ov asi tretí najvyšší po et policajtov. 

Svojich u ite ov platí najhoršie v Európe. Máte teda nastavenú filozofiu tak, že 

policajti budú rieši  všetko a výchova bude „poškrabkom“ domácej politiky. 
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V tomto režime môže vyhlasova  minister školstva úplne zbyto ne, že budeme 

robi  najvä šiu reformu svojho školstva...ni  neurobíme, pokia  neurobíme 

prestavbu základnej filozofie štátu. Školstvo bude alej upada  a bude treba stále 

viac policajtov, kamier, výjazdov, viac väzníc a súdov...Je len na nás, akú cestu si 

vyberieme. 

asová os po ktorej idú naše deti. 

Ak uvažujeme o našom školstve a jeho budúcnosti, mali by sme ma  

neustále na pamäti asovú dimenziu v ktorej sa pohybujeme. Dnešní prváci v zá-

kladnej škole sa budú pripravova  na svoju maturitu, i závere né skúšky na 

stredných školách o trinás , štrnás  rokov, teda zhruba v roku 2030, vysoké školy 

budú kon i  a do praxe pôjdu približne v roku 2035. Ako však bude vyzera  svet 

v roku 2035? Skúsili by ste svojim de om porozpráva  o tom, ako bude vyzera  

svet, ke  pôjdu na trh práce. Ozaj a bude ešte nejaký trh práce? Vieme, že o desa  

rokov zanikne viac ako polovica profesií, ktoré dnes u íme v našich školách, lebo 

trh práce bude vyžadova  celkom iné kompetencie a zru nosti udí. Ako sa máme 

popasova  s touto výzvou?  Do dôchodku pôjdu dnešné prvá ence niekedy okolo 

roku 2075. o teda máme dnes u i  žiakov v našich základných a stredných ško-

lách, aby prežili pekný a úspešný život? Vieme to? 

SWOT analýza slovenského školstva 

Silné stránky: 

 Tradície slovenského školstva 

 Vysoká vzdelanostná úrove  žiakov a študentov 

 Vysoká kvalita tradi nej prípravy u ite ov 

 Možnos  bezplatného vzdelávania 

 Vysoká efektívnos  použitia finan ných prostriedkov vynakladaných na 

školstvo 

 

Slabé stránky: 

 Zastarané metódy a formy práce  u asti u ite ov 

 Encyklopedické po atie vzdelávania 
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 Chýbajúca vízia školy 21. storo ia 

 Neštandardne slabo financované školstvo 

 Chýbajúca materiálna báza vybavenia každého u ite a zariadeniami na 

prácu s IKT, chýbajúca sie  podporných digitálnych materiálov a metodík 

 Množstvo nesystémových zmien v posledných rokoch 

 Klesajúca prestíž významu vzdelania v spolo nosti 

 Zaostávanie v celoplošnom využívaní informa ných technológií na zvýše-

nie atraktívnosti i efektívnosti vzdelávania 

 Jasná stratégia rozvoja školstva, ktorej by každý rozumel a ktorá by ak-

ceptovala moderné trendy vo svete 

 

Príležitosti: 

 Využitie informa ných technológií vo vzdelávaní i vytváraní virtuálnych 

pomôcok a materiálov, prepojenie databáz, knižníc, informa ných a kul-

túrnych zdrojov 

 Široká škála fakúlt pripravujúcich u ite ov, o dáva nádej na rozšírenie 

konkurencie a kvalitnejšej prípravy budúcich u ite ov 

 Šanca na zavedenie nového efektívneho modelu vzdelávania u ite ov 

a zlepšenie motivácie u ite ov k vyššej kvalite práce 

 Tlak zamestnávate ov na kvalitnú prípravu odborníkov pre prax 

 

Hrozby a ohrozenia: 

 Sústre ovanie sa na nepodstatné veci, i druhoradé veci v školstve 

 Odchod kvalitných u ite ov zo školstva, hrozba rozkladu systému 

 Odchod najlepších študentov do zahrani ia 

 Obava, že spolo nos  si neuvedomí dôležitos  k ú ových hodnôt na 

ktorých stoja úspešné spolo nosti – vzdelanie, tvorivos , vysoká morálka, 

spravodlivos . 

 Politizácia školstva pri obsadzovaní dôležitých postov 

 Výrazný pokles spolo enskej prestíže u ite skej profesie  

 Starnutie pedagogických zborov 
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 Nepochopenie významu vzdelania a dôležitosti vysokej odbornosti a kvali-

fikovanosti modernej pracovnej sily 

 Dlhodobo poddimenzované financovanie školstva , nízke mzdy, ako ná-

stroj demotivácie i úpadku školstva a jeho výkonnosti. 
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KOMUNIKÉ 

Ú astníci vedeckej konferencie s názvom „Slovensko v súradniciach asu”, 

ktorá sa uskuto nila d a 7. septembra 2017 v Divadle Jána Palárika v Trnave, 

v úvodných príhovoroch, prednáškach i v diskusii hodnotili klady a zápory dote-

rajšieho vývoja na Slovensku ako z poh adu historického, tak aj z h adiska sú as-

ného stavu našej spolo nosti. Predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor 

Mikuš odovzdal ú astníkom pozdrav od prezidenta Slovenskej republiky J. E. pá-

na Ivana Gašparovi a. Ú astníci vedeckej konferencie vzdali hold osobnostiam 

spojeným s trnavským regiónom, ako bol prvý kodifikátor sloven iny Anton Ber-

nolák a jubilanti Jozef Miloslav Hurban a Andrej Radlinský. Uctili si tiež pamiat-

ku zosnulého biskupa – národovca Mons. Štefana Vrableca.  

Ú astníci konferencie vyslovili uznanie a podporu vláde Slovenskej repub-

liky za ochranu národnoštátnych záujmov i v aku za estný boj o našu budúcnos . 

Zárove  vyzvali vládu a predstavite ov politických strán, aby sa za alo   s otvore-

nou diskusiou o podmienkach nášho lenstva  v EÚ. Nech sa slobodne posúdia 

plusy a mínusy nášho pôsobenia v Európskej únii a nášho za lenenia v novo-

rtajúcej sa federalizovanej Európe. Na túto diskusiu ponúkli mati nú pôdu. 

Náš národ prežil ažké asy útlaku a biedy. Napriek tomu sme zostali náro-

dom hrdým na svoje kres anské a slovanské korene, svoj jazyk, kultúru a zvyky. 

Takým národom chceme zosta  aj v blahobytnej a prosperujúcej Európe. 

V Trnave 7. septembra 2017              

 

 Ing. Marián Tká , PhD Dr.h.c. Ing. Tibor Mikuš, PhD. 
 predseda  predseda 

      Matica slovenská Trnavský samosprávny kraj 
 

 JUDr. Peter Bro ka, LL.M. doc. PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD. 
 primátor generálny biskup 
 mesto Trnava  Evanjelická cirkev augsburského vyznania  
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 J.E. Mons. Mgr. Ján Orosch  prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.  
 trnavský arcibiskup  rektor  
 Trnavská arcidiecéza  Trnavská univerzita v Trnave  
 
 Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof 
 rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
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