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Úvod 
 

Vypracovanie práce na tému filantropia sa stretáva s najväčšími ťaţkosťami uţ hneď 

v úvode. Stanovením formálnej definície filantropie ako „bezodplatného odovzdania statku 

druhému“ sa nevyhneme nebezpečenstvu, ţe nebudeme pripustení povaţovať za filantropov aj také 

mená, ktoré bez výhliadky na odmenu duchovne (a teda v niektorých prípadoch nevyhnutne aj 

materiálne) prispeli k povzneseniu ľudstva bez toho, aby sa počas ţivota zaviazali niekomu 

bezodplatne previesť vlastnícke právo k určitej veci. Dielo, ktoré po sebe zanechal Immanuel Kant 

si nepochybne vyţiadalo viac úsilia a sebadisciplíny ako čin, ktorým šťastný dedič daroval majetok 

obrovskej materiálnej hodnoty. 

Širšie vymedzenie pojmu filantropia takisto nie je bez úskalí. To, prečo veľké 

filantropické činy nie sú časté a prečo sú hodné nášho obdivu spočíva v oblasti, ktorá nie je 

poznateľná vonkajšími zmyslami a preto sa ťaţko vedecky pozoruje. Čin sa stáva filantropickým 

uţ in foro interno, v myšlienkovom a vôľovom hnutí aktéra dobrého skutku. Málokto z nás nazve 

filantropom osobu, ktorá si dobrým skutkom zamýšľa zabezpečiť alebo udrţať priaznivé 

spoločenské postavenie prinášajúce mu nezanedbateľné výhody. Ak ho predsa len tak nazveme, 

robíme to s výhradou. Text nemôţe vysvetlenie pôvodu tejto výhrady obísť. 

Z vnútorného motívu však musí vyplynúť vonkajšia spoločenská funkcia. Filantropom 

nie je ten, kto iba myslí, ale ten, kto aj koná. Ak uţ aj prospešný účinok filantropického činu 

nenastane, je potrebné, aby ho v čase konania bolo moţné rozumne predpokladať. Spoločenská 

funkcia plynie tak z uţívania majetku či poskytnutia sluţby, ako aj z uţívania myšlienky. 

Opis spoločenských foriem a inštitúcií, cez ktoré sa filantropia realizovala počas 

historického vývoja a rozbor inštitúcií, cez ktoré sa realizuje dnes, sú popri jej definícii len 

druhotnými cieľmi práce. Opis utvára prehľad a pomáha osvojiť si definíciu, rozbor pridáva práci 

praktickú uţitočnosť.   
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Definícia filantropie 

Definícia filantropie ako „dobrovoľne aktívne vynaložené úsilie v prospech druhého“ 

bez patričného rozdelenia skúmania jednak na vonkajšie znaky posudzovaných činov a jednak na 

osobnú motiváciu konajúceho, nám môţe ponúknuť základy na to, aby sme za filantropické 

pokladali aj také činy a aktivity ako napríklad štátna podpora sociálne slabšej skupiny 

obyvateľstva, „nadštandardná“ rodičovská starostlivosť, podnikateľská aktivita, ktorej výsledkom 

je uspokojenie potreby spotrebiteľa (t. j. v zásade kaţdé podnikanie) ale aj vyhodenie odpadku do 

koša osobou, ktorej nezáleţí na čistote ţivotného prostredia. Aby sme predišli tejto nepríjemnosti, 

je nutné vyloţiť pojem dobrovoľnosť tak zo sociologického, ako aj z psychologického a morálneho 

hľadiska.  

Pri aplikácii navrhnutej definície je nemenej dôleţitý výklad pojmu „aktívne vynaloţené 

úsilie“ a teda otázka predmetu filantropického činu. Väčšinou sú predmetom filantropických činov 

hmotné statky. Subsumciu statkov pod pojem vynaloţené úsilie vykonáme za pomoci predpokladu, 

podľa ktorej je kaţdý statok výsledkom vynaloţeného úsilia. V tomto bode by sa mala vyriešiť aj 

otázka vlastníctva darovaného statku a dôvodu, na základe ktorého vlastníctvo k statku vzniklo. 

Disponovanie s vecami tvorí však len zlomok úsilia, ktoré povaţujeme v tejto práci za 

filantropické.  

Konečne pri definícii filantropie nemoţno opomenúť ani podobu, akú má ten, v koho 

prospech je čin vykonaný (príjemca, beneficiár, obdarovaný...). Je nepopierateľné, ţe okrem 

konkrétnych jednotlivcov to môţu byť aj skupiny. Príjemcami takzvaných všeobecne prospešných 

činov sú všetci členovia spoločnosti. Mali by sme vyriešiť aj otázku, či príjemcami činov môţu 

byť aj iné ako ľudské bytosti.  

Ak chceme bez pochybností prehlásiť čin za filantropický, musíme stanoviť interpretačné 

poţiadavky pre pojmy dobrovoľnosť činu, predmet činu a podobu príjemcu. 
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Dobrovoľnosť 

Sloboda zo sociologického hľadiska 

Dobrovoľnosť, všeobecnejšie slobodu, v sociologickom význame slova moţno chápať 

ako mnoţinu všetkých skutkov, ktoré nie sú zakázané normatívnym systémom skupiny, ktorý je 

pre konkrétneho člena skupiny platný, alebo aspoň tento člen pri rozhodovaní počíta s moţným 

uplatnením postihu v prípade, ak zákaz poruší. Najjednoduchšie je tento pojem predstaviteľný 

v oblasti univerzálneho normatívneho systému akým je právo – právo platí pre všetkých.  

Vo formálnom zmysle slova je slobodou všetko, čo nie je zakázané platným právom. 

Právo pôsobí ako donucovacia sila aj v prípade, keď jeho adresát nevie o jeho obsahu – neznalosť 

zákona neospravedlňuje. Slobodou je všetko, čo nezakazuje text zverejnený vo forme oficiálnej 

zbierky platného práva. „Práve tlačiareň robí z verejnosti a nie z niekoľkých vyvolených depozitár 

posvätného zákonníka.“
1
  

Z realistického pohľadu je slobodou v právnom zmysle mnoţina všetkých skutkov, 

o ktorých si ľudia myslia alebo dôvodne predpokladajú, ţe nie sú zákázané právom. Čím širšia 

a dôkladnejšia je znalosť práva, tým bliţšie majú k sebe formálny a realistický pohľad na právo 

ako donucovaciu silu. Všetky ostatné normatívne systémy sú platné v závislosti od sútrţnosti 

skupiny, v ktorej sa uplatňujú – pravidlá slušného spoločenského pravidla sú platné pre toho, kto 

chce byť členom skupiny slušných ľudí, pravidlá šachu nie sú platné pre toho, kto sa nechce 

pripojiť k šachistom. Realistický pohľad na slobodu/donucovaciu silu v týchto systémoch je 

výstiţnejší, normy sa dodrţujú tým viac, čím viac sa poznajú a tým menej, čím menšia je 

spolupatričnosť člena k skupine.  

                                                 
1
  Beccaria: Des délits et des peines, s. 87 in: Foucault M.: Dozerať a trestať, Bratislava, 2004, s. 97 
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V oblasti neprávnych normatívnych systémov moţno skončiť so záverom, ţe čin nie je 

dobrovoľný (filantropický), ak pred jeho vykonaním jeho pôvodca vedel, ţe ho prikazuje
2
 

normatívny systém skupiny, ktorej členom je alebo chce byť. Ak je esenciálnou súčasťou danej 

skupiny vykonávanie filantropickej činnosti
3
, pôvodcom (aktérom) filantropického činu je daná 

skupina ako celok a nie jej jednotlivý konkrétny člen, prostredníctvom ktorého bol čin reálne 

vykonaný. Ak však obsah daného činu prekračuje to, čo sa od člena v skupine ţiadalo alebo 

očakávalo, moţno za pôvodcu označiť individuálne určeného aktéra. Toho istého moţno za 

pôvodcu činu označiť aj vtedy, ak sa dobrovoľne v prospech druhého vzdal svojho života, bez 

ohľadu na to, či mu to nejaká norma prikazuje.  

V oblasti právneho poriadku volíme formálny prístup. Právny poriadok je platný pre 

všetkých členov skupiny a vymedzenie skupiny v tomto prípade nie je závislé od osobných prianí
4
. 

Filantropickým nemôţe byť ţiadny čin, ktorého vykonanie prikazuje platný  (oficiálne zverejnený) 

právny poriadok.       

Záverom treba podotknúť, ţe ani v prípade, keby v skupine neexistoval ţiadny platný 

normatívny systém, existovalo by pravidlo, ktoré by obmedzovalo sociologickú slobodu 

jednotlivého člena skupiny. Ide o pravidlo vyplývajúce z „kolektívneho pudu sebazáchovy“, ktoré 

prikazuje kaţdému zachovávať podmienky nevyhnutne potrebné pre existenciu skupiny, ktorej je 

členom. Charakter pravidla naznačuje, ţe bude existovať predovšetkým v takých druhoch skupín, 

v ktorých je členstvo zaloţené bez účasti pritakajúcej vôle konkrétneho jednotlivca – existujú 

                                                 
2
  O tom, ţe sloboda okrem platných zákazov môţe byť obmedzená aj príkazmi niet pochýb. Kaţdý zákaz 

konať prikazuje nekonať a kaţdý príkaz konať zakazuje nekonať.  
3
  Aplikáciou našej definície filantropie na organizáciu sa dostaneme k záveru, ţe organizácia môţe byť 

filantropická iba vtedy, ak poskytuje pomoc tým, ktorí nie sú jej členovia.  
4
  Vymedzenie skupiny, pre ktorú platí určitý právny poriadok je od vôle jednotlivca závislé len vtedy, ak 

jednotlivec dokáţe svojím vlastným konaním zmeniť jurisdikciu štátu (cestovaním z jedného štátu do druhého štátu, 

získaním druhého štátneho občianstva…). Bez ohľadu na to ostáva zachované, ţe pre konkrétneho jednotlivca vţdy 

platí určitý právny poriadok. Keby sa jednotlivec nachádzal hoci aj na území , ktoré nepodlieha jurisdikcii ţiadneho 

existujúceho štátu a súčasne by nemal ţiadne štátne občianstvo,  stále by bol obmedzený zákazmi, ktoré mu ako 

jednotlivcovi ukladá medzinárodné právo verejné (trestanie zločinov proti ľudskosti…) 
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druhy skupín, ktorých členstvo musia mať všetci. Ide napríklad o rodiny, rody, kmene, národy, 

rasy a napokon o ľudský druh ako taký.  Vzhľadom na to je kaţdý povinný zachovávať 

nevyhnutné existenčné podmienky svojej rodiny, kmeňa príp. národa a ľudského druhu vo 

všeobecnosti, aj keby to nevyţadovali normy platné v danej skupine. Čin tohto druhu preto 

nemôţe byť dobrovoľný.  

O zatriedení tohto pravidla do sociologických obmedzení slobodnej vôle sa dá 

polemizovať. Kolektívny pud sebazáchovy má nesporne pôvod v psychike jednotlivca. Na rozdiel 

od individuálneho pudu sebazáchovy, ktorý sa prejavuje predovšetkým pocitovo, tento sa 

vyjadruje najmä abstraktne a to tým viac, čím všeobecnejšia je skupina. Preto povinnosť ţiviť 

vlastných potomkov pôsobí na človeka naliehavejšie ako povinnosť zachovávať ţivotné prostredie 

pre budúce generácie. Ide o konanie, v ktorom je prospech obdarovaného spätý s prospechom 

darcu. Povaha pravidla sa vyjasní v priebehu skúmania otázky zachovávania dedičstva ľudstva 

a otázky vzťahu medzi darcom a obdarovaným. .  

 

Sloboda z právno-psychologického hľadiska 

Kaţdý čin, bez ohľadu na to či je zakázaný právnym poriadkom alebo nie, moţno 

vykonať slobodne alebo neslobodne. Z týchto právo uznáva za slobodné tie činy, za ktoré moţno 

pripísať zodpovednosť, teda tie, ktoré so sebou nesú právne následky. V kaţdom odvetví práva sa 

pri posudzovaní, či bol čin vykonaný slobodne skúma jednak vedomostná a jednak vôľová stránka 

činu. Toto triedenie správne vychádza z analýzy predpokladov existencie ľudského skutku. 

Predovšetkým rozlišuje činy, ktoré vykonala rozumná bytosť a tie ostatné.  

V prvom rade ako nerozumné bytosti nenesú za svoje činy zodpovednosť zvieratá – 

prípadnú škodu, ktorá vzniká pri ich konflikte s človekom a jeho vecami moţno pripísať na 

zodpovednosť vyššej moci (vis maior) alebo človeku, ktorý bol podľa práva povinný zviera stráţiť 
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a ovládať ho. Takisto za svoje činy spravidla nezodpovedá ani nezletilá osoba: „Poznať dobré 

a zlé, vycítiť príčinu ľudských povinností nie je vecou dieťaťa.“
5
 

Oproti zvieraťu a dieťaťu rozumný človek predtým neţ vykoná čin má vo svojej 

predstave predpokladané následky, ktoré z neho plynú (vedomostná zloţka). Ak sú následky 

vykonaného činu zhodné s touto predstavou, ide o čin vykonaný úmyselne
6
. Niet pochýb o tom, ţe 

v pojme úmysel je obsiahnutá aj vôľová zloţka – osoba chce, aby nastali predstavované následky 

činu. Z povahy veci však vyplýva, ţe dôkaz úmyslu prítomnosťou vôľovej zloţky je moţný iba 

formou priznania. Ak k priznaniu osoby nedošlo, vôľová zloţka úmyslu sa prezumuje – vzhľadom 

na všetky okolnosti prípadu daná osoba následky svojho činu musela chcieť – musela vedieť 

o podmienenosti následkov svojim konaním.   

Ak z predstavy následkov činu vyplýva iba ich moţnosť a tieto sa neskôr stanú, ide o čin 

vykonaný z nedbanlivosti. Aj v tomto prípade  sa však od rozumného človeka ţiada, aby vo svojej 

predstave zohľadnil určitú skupinu poznatkov. Podľa toho, nakoľko je ich znalosť potrebná pre 

obvyklý ţivot spoločnosti moţno určiť, či ide o nedbanlivosť vedomú alebo nevedomú, prípadne 

hrubú. 

V oblasti vôľovej sa poţiadavky práva spravujú pravidlom, podľa ktorého nemoţno 

uloţiť subjektu takú povinnosť, ktorá je pre priemerného človeka nesplniteľná. Nesplniteľnosť 

skutku spočíva jednak v obmedzených danostiach človeka (predovšetkým v jeho fyziologickej 

stavbe tela) a jednak v nevyhnutnej prítomnosti  a sile tých najprirodzenejších pudov (pud 

sebazáchovy a pohlavný pud). Preto od priemerného človeka nemoţno ţiadať napríklad 

zachovávanie celibátu, prísneho pôstu, strpenie neoprávneného útoku alebo nebezpečenstva 

spôsobeného vyššou mocou. Typickým vyjadrením tejto zásady je ustanovenie krajnej núdze 

                                                 
5
  Rousseau, J. J.: Emil alebo O výchove, Bratislava, 2002, s. 81 

6
  Rýmsky štatút Medzinárodného trestného súdu uvázda, ţe mať úmysel vo vzťahu k následkom činu 

znamená, ţe osoba zamýšľa spôsobiť tieto následky alebo ţe si je vedomá, ţe tieto následky nastanú za beţného chodu 

okolností. – článok 30, ods. 2, písm. b).  
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a nutnej obrany ako okolnosti vylučujúcej protiprávnosť. Laicky povedané: kaţdý právny poriadok 

dovoľuje človeku, aby ublíţil druhému, v prípade ak tým odvracia škodu, ktorá mu hrozí alebo 

ktorú trpí a ktorá nemá oporu v práve
7
.   

V nepenálnej oblasti práva sa kladie dôraz na to, aby čin nebol vykonaný v omyle a pod 

fyzickým násilím alebo vyhráţkou.  

Záverom moţno konštatovať, ţe z právno-psychologického hľadiska je filantropickým 

činom iba taký čin, ktorý bol vykonaný úmyselne, okrem činov, ktoré boli vykonané s úmyslom 

obísť strpenie škody.  

 

Sloboda z filozoficko-morálneho hľadiska 

Väčšina ľudí našej kultúry ţije a doţije s predstavou, ţe po celý svoj ţivot, vyjmúc 

prípady zjavného nátlaku z druhej strany, konali slobodne. Toto presvedčenie vychádza 

z jenoduchého poňatia: Konám tak, ako chcem konať a vţdy mám moţnosť konať inak. Hranice 

mojej slobdy sú obmedzené len objektívnou nevykonateľnosťou skutku – nemôţem len to, v čom 

ma obmedzujú danosti môjho tela a prírodné zákony. S touto koncepciou sa obhajoba hociktorého 

systému, ktorý ukladá človeku povinnosti stáva oveľa jednoduchšou – ak v kaţdej situácii konáme 

slobodne, sme si za kaţdý svoj skutok zodpovední. To je dôvod, prečo prvá dvojica ľudí spadla 

z raja na zem odsúdená znášať boţí trest. Po novoobjavenej schopnosti voliť si vlastný spôsob 

ţivota, po nadobudnutí schopnosti poznať, čo je dobré a čo zlé, musela prísť zákonite úzkosť 

                                                 
7
  Hobbes, zástanca absolutistickej štátnej moci, tvrdí, ţe v prípade hrozby škody na ţivote alebo zdraví, má 

poddaný  právo neposlúchnuť príkaz suveréna a to aj za predpokladu, ţe bol udelený podľa práva: “…ak suverén 

prikáţe poddanému, hoci spravodlivo odsúdenému, aby sa zabil, zranil alebo zmrzačil, alebo aby nekládol odpor tým, 

ktorí naňho útočia, alebo aby sa zdrţal poţívania jedla, dýchania vzduchu alebo uţívania lieku alebo hociakej inej 

látky, bez ktorej by nemohol ţiť, tento poddaný stále má právo neposlúchnuť.” Leviathan, Londýn a Glasgow, 1972, s. 

209   
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z toho, ako si počínať s touto mocou a obava o neistú budúcnosť, ktorej sú všetky zvieratá 

zbavené.
8
    

Naproti teórii slobodnej vôle stojí teória, podľa ktorej za rovnakého stavu vecí sa človek 

s tým istým charakterom rozhodne vţdy rovnako. Prípady podobné predošlým, v ktorých človek 

volí zjavne odlišne ako predtým, nesvedčia o jeho slobode vôle ale o zmene stavu veci, ku ktorému 

dochádza predovšetkým naberaním poznania zo skúsenosti z predošlého prípadu. „Bytosť 

hociakého druhu bude vţdy reagovať podľa svojej osobitej povahy a pod vplyvom vyskytujúcich 

sa príčin.“
9
 Zákon kauzality je aplikovateľný na všetky javy reality a v oblasti rozhodovania sa 

o čine má podobu zákona motivácie – kaţdý čin (následok) má svoj motív (príčinu), ktorého 

konštitúciu nevie rozhodujúci sa subjekt ovplyvniť. Rozdielnosť činov nie je spôsobená slobodou 

vôle ale rozdielnosťou charakterov (subjektívna nutnosť) a okolností, ktoré k vykonaniu činu 

viedli (motívy – objektívna nutnosť). Operari sequitur esse – konáš podľa toho, aký si.  

Keďţe poznanie ľudského charakteru nemoţno určiť a priori, ale vţdy len na základe 

skúsenosti (na základe toho, ako daný charakter konal), nemoţno dopredu vypočítať ani tabuľku 

jeho budúcich činov. Zákon motivácie neurčuje obsah budúcich činov, tak ako by ho veľmi radi 

videli niektorí autori, zväčša utilitaristi a anarchisti. Napríklad P. A. Kropotkin píše: „...všetky 

skutky človeka, dobré alebo zlé, uţitočné alebo škodlivé pochádzajú z jediného motívu: 

vyhľadávanie radosti.“ a kladie na roveň motív, ktorý viedol niekoho k bezpráviu s motívom, ktorý 

                                                 
8
  pozri Kant I.: K večnému mieru, kapitola “Domnelý začiatok ľudských dejín” Bratislava, 1996 

9
  Schopenhauer, A.:Prize Essay on the Freedom of the Will, Cambridge, 1999, s. 51. Autor obhajuje tézu 

vcelku presvedčivo: “Predstavme si muţa na ulici, ktorý si hovorí: “Je šesť hodín, práca sa mi skončila. Teraz sa 

môţem ísť prejsť, alebo ísť do klubu. Môţem sa aj vyšplhať na veţu a pozrieť si západ slnka, môţem ísť aj do divadla, 

taktieţ môţem navštíviť toho alebo tamtoho priateľa, v skutočnosti môţem aj utiecť poza mestskú bránu do širokého 

sveta a nikdy sa nevrátiť. Toto všetko úplne závisí odo mňa, mám absolútnu slobodu, no predsa neurobím nič z toho 

ale rovnako slobodne pôjdem domov k svojej ţene.” Toto je presne také isté, ako keby voda mohla povedať: “Môţem 

sformovať vysoké vlny (ako v mori počas búrky), môţem sa rútiť dolu kopcom (ako v riečišti nejakej bystrinky), 

môţem padať dolu peniaca sa a striekajúca (ako z vodopádu), môţem slobodne povstať sťa výtrysk do vzduchu (ako 

vo fontáne), napokon môţem sa dokonca vypariť a zmiznúť (pri 100 stupňom Celzia), no predsa len neurobím nič z 

toho a radšej slobodne zostanem pokojná a čistá v zrkadliacom sa rybníku.” s. 36 a 37 
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viedol k filantropii.
10

 Tomuto „prírodnému zákonu“ však odporuje prípad, hoci zriedkavý no 

predsa len vyskytujúci sa, kedy sa človek bez rozmyslu, bez vidiny budúcej spokojnosti so samým 

sebou či vidiny spoločenského uznania vrhá do jazera, aby zachránil topiaceho sa. Popretie 

slobody vôle znamená, ţe daný charakter za daného stavu okolností by do jazera skočil vţdy a nie 

to, ţe „kvapôčka jeho vlastného tuku má pre neho nutne väčšiu cenu neţ sto tisíc jeho blíţnych.“  

Popretie slobodnej vôle takisto nevedie k záveru, ţe uplatňovanie zodpovednosti za 

vlastné skutky je bezdôvodné. Človek síce nenesie zodpovednosť za motívy, ktoré ho k činu viedli, 

nesie však zodpovednosť za svoj vlastný charakter, pretoţe vie, ţe za existujúcich okolnosti, 

z ktorých vzišiel vplyv determinujúcich motívov bolo moţné vykonať úplne odlišný skutok a to 

práve vtedy, ak by mal iný charakter.
11

  

Z uvedeného vyplýva, ţe z pohľadu filozofického nie je slobodne vykonaný ţiadny čin. 

To, ţe sme odsúdení ţiť v zajatí vlastného chcenia však nestotoţňujeme s nutnosťou ţiť v okovách 

vlastného egoizmu.
12

 Hoci je egoizmus pravidlom, nie je zákonom. Morálnu hodnotu majú tie 

činy, ktoré nie sú prejavmi egoizmu a to bez ohľadu na to, či si ich vykonanie ţiada platný 

normatívny systém
13

.  Neegoistickými činmi sú tie činy, ktorých motívom je prospech alebo dobro 

iného neţ aktéra. Táto poţiadavka nevylučuje, ţe jedným z následkov činu bude aj prospech 

aktéra, kladie však dôraz na to, aby tento prospech nebol rozhodujúcim faktorom na jeho 

vykonanie (pravidlo koexistencie prospechov).  

                                                 
10

  Kropotkin, P. A.: Spisy I., ČSFA, Prostějov, 1998, s. 11 
11

  Schopenhauer, A.: Tamţe, s. 83-88, autor vychádza z Kantovej syntézy nevyhnutnosti empirického 

charakteru so slobodou inteligibilného charakteru, ktorú moţno nájsť v Kritike čistého rozumu, s. 340-342, Praha, 

2001 
12

  Fuller, L. L. : “Je nemoţné tvrdiť, ţe všetko ľudské snaţenie smeruje k pôţitku, ak nie sme ochotní rozšíriť 

pojem pôţitku aţ do bodu, kde sa, rovnako ako uţitočnosť v ekonómii, stáva prázdnou nádobu pre akúkoľvek ľudskú 

potrebu či snahu.” Morálka práva, Praha, 1998 s. 24 
13

  Pri príkaze “nezabiješ” moţno čin nevykonať z úmyslu egoistického, ktorý vychádza z predstavy aplikácie 

sankcie, ale aj z úmyslu morálneho, ktorý vychádza z predstavy činom spôsobenej škody.  
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Toto poňatie cnosti, morálne hodnotného činu resp. filantropického činu kontrastuje 

s učením o rozumnom egoizme, ktoré popísal Tocqueville v knihe O demokracii v Amerike
14

. 

Učenie prehlasuje, ţe obetovať sa v prospech svojich bliţných je potrebné z dôvodu, ţe to prináša 

prospech samotnému aktérovi. Autor píše, ţe morálka, ktorá hlása konať dobro bez nároku na 

odmenu je príznačná pre staré aristokratické reţimy a predstava nezištného odriekania a obety 

moderných moralistov skôr znepokojuje ako utvrdzuje v ich presvedčení. Rozumný egoizmus síce 

nikoho nenaučí cnosti a vznešenosti, za to však vychováva veľa poriadnych, striedmych, 

umiernených ľudí ochotných pomôcť. Hlavným cieľom učenia nie je objasniť pôvod morálnych 

činov, ale spraviť morálne činy populárne
15

, ide teda o ukáţkový príklad toho, ako si 

pragmatizmus v americkej filozofii háji svoju pozíciu. Čin vykonaný pod vplyvom rozumného 

egoizmu, nie je slobodný (nemá morálnu hodnotu), pretoţe jeho motív sa upína na prospech osoby 

aktéra a bez neho by nebol vykonaný. Takýto motív poníma obdarovaného, resp. beneficiára nie 

ako cieľ ale ako prostriedok k naplneniu vlastnej sebarealizácie a jeho prospech je len vedľajším 

účinkom. Uţitočnosť učenia o rozumnom egoizme nemoţno popierať, no táto nie je konečným 

cieľom  nášho bádania. 

S načrtnutým problémom úzko súvisí dilema, či moţno za filantropiu pokladať činnosť, 

ktorú daná osoba vykonáva ako svoje ţivobytie, t. j. ţe jej z danej činnosti plynú príjmy, ktoré ona 

vyuţíva na uspokojovanie svojich ţivotných potrieb. Úmysel vykonať čin v prospech druhého nie 

je vylúčený ani v tomto prípade. Podľa pravidla koexistencie prospechov však musí byť prospech 

druhého rozhodujúcim faktorom, čo znamená, ţe v prípade odmeny za vykonanie činu v prospech 

druhého, bude tento čin filantropický, iba ak: 

                                                 
14

  Tocqueville, A.: O demokracii v Amerike, Bratislava, 2006, s. 758 a nasledujúce 
15

  “Neverím, ţe vlastný prospech je výhradnou motiváciou veriacich, ale verím, ţe osobný prospech je 

základným prostriedkom, ktorým náboţenstvá ovládajú ľudí, a nespochybňujem fakt, ţe práve vďaka tomu sa 

rozširujú a získavajú popularitu.” Tocqueville, s. 764 
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- daná osoba je reálne schopná nájsť si iné ţivobytie porovnateľného druhu, ktoré nemá 

charakter filantropie, za to však plynú z neho väčšie príjmy ako zo súčasnej činnosti, 

- príjmy plynúce z činnosti sú pouţité na financovanie uspokojovania ţivotných potrieb do 

úrovne celospoločenského priemeru. 

Analogicky moţno aplikovať toto pravidlo aj na podnikateľské subjekty, ktoré 

vykonávajú činnosť v prospech druhých, no nie v rámci predmetu svojho podnikania, t. j. ţe touto 

činnosťou nezamýšľajú dosiahnuť zisk. Odmenou v tomto prípade moţno chápať zlepšenie 

postavenia podniku v rámci jeho public relations alebo udrţanie jeho podielu na trhu. Táto 

„odmena“ však pri vykonávaní filantropickej činnosti nesmie byť rozhodujúcim faktorom, teda je 

moţné dosiahnuť ju aj inak,  nefilantropickou činnosťou, a to za vynaloţenia menšieho mnoţstva 

prostriedkov a súčasne akékoľvek príjmy, ktoré sa takouto činnosťou získajú musia byť pouţité 

iba na zabezpečenie vitálnych funkcií podniku, ktoré je v danom podnikateľskom odvetví beţné 

(nemôţe ísť teda o rozdelenie zisku medzi vlastníkov).  

Ako vidieť, aj v prípade fyzickej osoby, aj v prípade podnikateľa, ide predovšetkým 

o porušenie princípu maximálnej hospodárnosti v záujme dosiahnutia prospechu druhého. Rozdiel 

vo vynaloţení úsilia v dôsledku zachovania/porušenia tohto princípu je práve to aktívne 

vynaloţené úsilie.  

 Sloboda z filozoficko-morálneho hľadiska je tak terminus technicus, nevyjadruje 

absolútnu nepodmienenosť skutku, vyjadruje jeho podmienenosť zaloţenú na neegoistickom 

základe. Z tohto pohľadu je filantropickým iba ten čin, ktorý bol motivovaný prospechom alebo 

dobrom iného neţ darcu.  
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Predmet činu 

Predmetom činu je obsah ľudského správania. V oblasti filantropických činov je uţitočné 

vychádzať zo základnej formuly všetkej ľudskej morálky. Tá je jednak určená negatívne 

povinnosťou nikomu nespôsobiť škodu, ktorá bola zreteľne vyjadrená uţ v rímskom práve: Iuris 

praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere
16

 a jednak 

pozitívne stanovením povinnosti pomáhať svojmu bliţnému, ktorú vo väčšom a viditeľne začalo 

presadzovať kresťanstvo
17

. Ako univerzálny a základný postulát všetkej morálky moţno teda 

pouţiť vetu Neminem laede, imo omnes, quantum potes, juva: Nikomu neubliţuj, naproti tomu 

kaţdému pomáhaj čo najviac ako môţeš
18

. 

Negatívnu morálnu povinnosť moţno stotoţniť s „morálkou povinnosti“, pozitívna sa 

pribliţuje k pojmu „morálka ašpirácie“, tak ako tieto dva druhy morálok charakterizoval Lon L. 

Fuller
19

: Pravidlá morálky povinnosti predpisujú to, čo je nevyhnutné pre spoločenský ţivot 

a morálka ašpirácie je vyjadrením všeobecnej predstavy dokonalosti, ku ktorej by sme mali 

smerovať. Dodrţovanie morálky povinnosti („Neubliţuj!“) nikdy nevedie k vykonaniu 

filantropického činu, nakoľko táto morálka je predmetom právnych noriem. Preto môţe byť 

predmetom filantropického činu len norma z oblasti morálky ašpirácie – aktívne vynaloţené 

úsilie.
20

 Pojem „aktivity“ znamená, ţe filantropický čin nemá charakter zdržania sa niečoho, ale ţe 

ide o iniciatívne konanie, na ktorého realizáciu je potrebné vynaloţiť úsilie. Podstata veci 

nevylučuje, aby konkrétny filantropický čin mal povahu vzdania sa práva (strpenie niečoho – 

                                                 
16

  “Základné právne pravidlá sú: čestne ţiť, iných nepoškodiť, kaţdému dať, čo mu patrí.” Ulpianus D 1,1,10, 

1-2 
17

  Nemoţno však tomu rozumieť tak, akoby tu pred kresťanstvom nebolo ţiadnej skutočnej pomoci blíţnemu. 

Napríklad jedna z najstarších kníh na svete Bhagavad-gíta uţ 3000 rokov pred Novým zákonom predpisuje pravidelné 

nesebecké vykonávanie obetí – Kapitola 4, verše 24 aţ 34 – pod pojem ktorých moţno zahrnúť aj filantropiu.  
18

  Schopenhauer, A. : On the Basis of Morality, Oxford, 1995, s. 147 
19

  Fuller, L. L.: Morálka práva, Praha, 1998, kapitola „Dve morálky“, podobné rozlíšenie morálky nám ponúka 

napríklad aj Nietzsche vo svojej predstve „otrockej“ a „panskej“ morálky: Mimo dobro a zlo, Praha, 1996, s. 170 
20

  Mimo rodinnoprávnych vzťahov právny poriadok len zcela výnimočne prikazuje aktívnu pomoc druhému. 

Ide o prípad trestného činu neposkytnutia pomoci (§177 a 178 Trestného zákonníka). 
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úsilie prejavené pasivitou), podmienka aktívneho konania však vyţaduje, aby získanie 

predmetného práva bolo spojené buď s vynaloţením úsilia, alebo aby išlo o také právo, ktorého 

výkon tvorí neoddeliteľnú podmienku plnohodnotného ţivota
21

. Tak je filantropom ten, kto 

bezodplatne poskytne ubytovanie druhému (vzdanie sa práva na nedotknuteľnosť obydlia, 

obmedzenie práva na súkromie a práva na uţívanie veci), ak bola predmetná nehnuteľnosť získaná 

vlastnou prácou, alebo sa osoba o ňu stará a uhrádza plnenia poskytované s ubytovaním. 

Filantropom na druhej strane nebude dieťa, ktoré poskytne nocľah tulákovi v prázdnom dome 

svojich rodičov a to aj v prípade, ak by malo plnú spôsobilosť na právne úkony. Aktívne 

vynaloženým úsilím je teda práca, prevod alebo obmedzenie práva, ktoré bolo prácou získané 

alebo vzdanie sa práva na život alebo zdravie.   

Od samotného aktu vykonania filantropického činu treba odlíšiť sprievodné akty, akým je 

akt jeho prejavenia a akty zabezpečenia jeho účelu. Aktívne vynaloţeným úsilím nie je prejav 

vôle, ktorým aktér dal najavo, ţe hodlá daný čin urobiť, ak má takýto prejav konsenzuálny 

charakter (ústny prejav, spísanie zmluvy...). Takýmto úsilím nie je ani akt zabezpečovací, ktorý 

spočíva v stanovení poţiadaviek vyuţitia poskytovaného prospechu tak, aby sa maximalizoval 

jeho úţitok. Niet pochýb o tom, ţe darca má právo sa rozhodnúť, akým spôsobom má byť dar 

vyuţitý, výkon tohto práva však nie je filantropiou.   

Z hľadiska vecného zamerania aktívne vynaloţeného úsilia, moţno filantropické činy 

rozdeliť na nasledujúce základné druhy: 

- morálne, 

- vedecké, 

- politické, 

                                                 
21

  Ide iba o právo na ţivot a právo na zdravie. Kaţdé úsilie prejavené pasívne musí objektívne vykazovať 

nutnosť vynaloţiť určitú energiu. Z tohto dôvodu sem moţno zaradiť len práva vyplývajúce z pudu sebazáchovy, 

nakoľko ten pociťujú všetci.    
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- ekonomické. 

Morálna filantropia 

Charakter morálnych filantropických činov spočíva v aktívnej snahe o duchovnú obrodu 

druhých, v presviedčaní o potrebnosti dobrých skutkov, v bezodplatnom poskytovaní uţitočných 

rád a podobne. V podstate ide o rečnícke umenie so špecifickým cieľom. Morálny filantrop vidí 

hlavný účel v tom, aby kaţdý človek rozvíjal svoj ţivotodarný potenciál a tým prispel 

k všeobecnému zachovávaniu morálky ašpirácie. Typickým príkladom tohto druhu filantropickej 

činnosti je náboţenské kázanie. Osobou vykonávajúcou filantropiu v tomto prípade je tá-ktorá 

náboţenská organizácia. Konkrétny kazateľ sa stane filantropom vtedy, ak pozdvihne svoju 

kazateľskú činnosť nad úroveň, ktorá sa od neho v danej organizácii očakáva. Môţe ísť o zvýšené 

úsilie pri príprave kázne, o neobyčajnú rečnícku virtuozitu alebo o neočakávaný účinok kázne na 

počúvajúcich. Prísne dodrţiavanie náboţenských predpisov a ceremónií však samo o sebe nemusí 

byť morálnou filantropiou: „Cnosť, ktorá prchá do stien kláštora, nikdy neprenikne tak blízko 

k Bohu ako cnosť činorodá.“ Na podrobnejšie triedenie morálnych filantropických činov nám 

môţe poslúţiť systematika nemeckého filozofa G. Klausa, ktorý sa venoval skúmaniu pôsobenia 

slov na správanie ľudí. Morálna filantropia sa tak prejavuje: a) bezprostredným podnecovaním 

človeka, t. j. priame nabádanie na istú činnosť alebo zdrţanie sa činnosti, b) informovaním 

o niečom, čo samo o sebe podnecuje ku konaniu, c) vyjadrením pozitívneho alebo negatívneho 

hodnotenia pôsobiaceho na konanie, d) systematizovaním a organizovaním odpovedí prijímateľa 

(napríklad pri spovedi al. psychologickej terapii).
22

  

                                                 
22

  Klaus, G.: Die Macht des Wortes, Berlin, 1972 in: Poršnev, B. F.: O začiatkoch ľudských dejín, Bratislava, 

1979, s. 185 
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Účinnosť činu je tým vyššia, čím vyššia je autorita aktéra. Ak vznikne prijímateľovi 

škoda v dôsledku poslúchnutia rady, o filantropický čin nepôjde, ak ju aktér mohol odôvodnene 

očakávať, pričom ten sa vzhľadom na svoje postavenie musí správať nanajvýš opatrne.  

 

Vedecká filantropia 

Pri charakteristike vedeckej filantropickej činnosti treba vychádzať z rozboru pojmu 

„dedičstvo ľudstva“. To moţno rozdeliť na dve hlavné zloţky – materiálne dedičstvo a duchovné 

dedičstvo. Materiálnym dedičstvom ľudstva je ţivotné prostredie, ktoré človek zdedil ako 

ţivočísny druh (nie ako člen konkrétnej generácie ľudí). Hodnota tohto dedičstva teda vţdy 

zodpovedá stavu prostredia nezasiahnutého škodlivými vplyvmi pochádzajúcimi z ľudskej 

činnosti. Duchovným dedičstvom ľudstva sú poznatky týkajúce sa pôvodu
23

 a spôsobov vyuţitia 

materiálneho dedičstva v stave, v akom ich zdedila konkrétna ľudská generácia. Toto dedičstvo 

teda spravidla narastá z generácie na generáciu a je moţné ho uchovať len prostredníctvom slov. 

Aj napriek tomu, ţe príjemca dedičstva je určený nekonkrétne, t. j. raz z druhu, raz z generácie, je 

kaţdý člen druhu/generácie povinný dedičstvo zachovávať
24

. Ten, kto však dedičstvo nielenţe 

zachováva ale aj zveľaďuje a rozširuje, ten uţ nekoná svoju povinnosť, ale iniciatívne aktívne koná 

v prospech druhého, t. j. vykonáva filantropickú činnosť. Vedeckou filantropickou činnosťou je 

zveľaďovanie a rozširovanie poznatkov o pôvode a spôsoboch vyuţitia ţivotného prostredia. 

Typickými osobami vykonávajúcimi vedeckú filantropickú činnosť sú univerzity, vedecké 

akadémie a výskumné ústavy. Kokrétny pracovník inštitúcie sa stane filantropom vtedy, keď 

vykoná viac, ako sa od neho ţiada alebo očakáva.

                                                 
23

  Sokrates v Platónovom dialógu Charmides sa pýta: „Či nemyslíš, ţe je to akýmsi spoločným dobrom takmer 

pre všetkých ľudí, aby sa objasnila pravá podstata kaţdej veci?“ Charm 166 D. Filantropiou v tomto duchu môţe byť 

teda aj objavenie poznatku, ktorý nemá váţnejšie praktické vyuţitie.  
24

  Z povedaného vyplýva, ţe v súčasnej dobe sme povinní ţivotné prostredie nielen udrţiavať v stave v akom 

je, ale aj naprávať škody, ktoré na ňom vznikli v dôsledku ľudskej činnosti. Takéto naprávanie nie je zveľaďovaním.  
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Politická filantropia 

Politickou filantropickou činnosťou moţno rozumieť boj za ľudské práva. Pri výklade 

slova „boj“ treba mať na pamäti výklad pojmu „dobrovoľnosť“ a na jeden z jeho záverov, podľa 

ktorého filantropiou nikdy nebude to, čo prikazuje alebo zakazuje štátna moc. Boj sa teda musí 

diať len zákonom dovoleným spôsobom. Ľudskými práva sú tie práva, ktorých výpočet uvádza 

Všeobecné deklárácia OSN o ľudských právach. Výsledkom boja za ľudské práva nie je len 

formálno-právne zakotvenie práv v právnom poriadku štátu ale aj ich reálne dodrţiavanie 

v spoločenskej praxi. Najbeţnejším prostriedkom boja tvoria rôzne presvedčovacie kampane, 

z nich špecifickú skupinu tvoria činy spojené so vzdaním sa práva na ţivot alebo zdravie – verejná 

protestná samovraţda a protestná hladovka. Typickým prostriedkom boja za dodrţovanie ľudských 

práv v praxi je kontrola, predovšetkým monitoring. Aktérmi pôsobiacimi v tejto oblasti môţu byť 

tak jednotlivci ako aj rôzne neziskové organizácie. Jednoznačne treba zamietnuť stanovisko, podľa 

ktorého by bol v dôsledku zabezpečenia garancie ľudských práv filantropom aj štát. V tomto 

prípade totiţto nie je splnená podmienka dobrovoľnosti, s ktorou je v rozpore skutočnosť, ţe 

dodrţiavanie niektorých ľudských práv vyţaduje obecné medzinárodné právo
25

 ako aj skutočnosť, 

ţe stanovenie ľudských práv nerobí štát v prospech druhých, ale v prospech „seba“ – teda svojich 

občanov. Právni teoretici nepoznajú rozumnejšie ospravedlnenie existencie štátu ako je práve jeho 

povinnosť garantovať ľudské práva. Filantropia štátu nie je moţná uţ len preto, ţe štátne orgány 

nekonajú dobrovoľne, ale na základe a v medziach zákona. Navyše solidarita vykonávaná 

prostredníctvom štátu (t. j. hrozbou násilia) je contradictio in adjecto, slovami Frédérica Bastiata 

ide o legálne vykonávanú lúpeţ , keď zákon berie jedným a dáva druhým to, čo im nepatrí.
26

 

 

                                                 
25

  Medzinárodné obyčajové právo stanovuje napríklad zákaz mučenia alebo otroctva a to pre kaţdý existujúci 

štát bez ohľadu na to, či súhlasil s viazanosťou takýchto zákazov alebo nie. Pozri ius cogens v učebniciach 

medzinárodného práva.  
26

  Bastiat, F.: O zákonoch, Bratislava, 2002, s. 55 a nasl.  
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Ekonomická filantropia 

Pod ekonomickou filantropiou rozumieme bezodplatné poskytnutie statku alebo sluţby, 

ktoré má svoju ekonomickú hodnotu, t. j. dokáţe uspokojiť ľudskú potrebu. Pod filantropiou sa 

najbeţnejšie rozumie práve vzťah darovací. V súvislosti s darovaním moţno vymedziť predmet 

filantropického činu aj v užšom zmysle – ide o konkrétnu vec v právnom zmysle slova. Naša 

definícia však povaţuje za filantropiu len tie darovania, ktoré sú aktívne vynaloţeným úsilím. 

V dôsledku toho, ak niekto nájde opustenú vec, ktorá má ekonomickú hodnotu a tú neskôr 

niekomu daruje, nepôjde o čin filantropický, pretoţe jediné úsilie, ktoré bolo k činu potrebné 

spočíva v prejavení vôle čin spraviť, čo je, ako sme spomenuli vyššie, len aktom sprievodným. Na 

druhej strane, ak by však bolo na celkový prevod veci potrebné vynaloţiť úsilie spojené 

s prepravou, opravou, príp. inou starostlivosťou o vec, o filantropický čin pôjde. Analogicky 

moţno posúdiť všetky prípady darovania vecí, ktorých vlastníctvo darca nezískal vlastnou prácou 

(z dovolených spôsobov nadobudnutia ide najmä o výhru a dedičstvo). Úvaha, podľa ktorej vlastná 

práca je výlučným titulom k nadobudnutiu vlastníctva  nie je len teoretickým moralizovaním. 

Americký prezident Quincy Adams v prvej polovici 19. storočia hájil práva európskych osadníkov 

takto: „Niektorí moralisti spochybnili právo Európanov usadzovať sa v krajinách pôvodného 

amerického obyvateľstva. Predloţili však túto otázku zrelej úvahe? Vo vzťahu k najväčšej časti 

zeme spočíva vlastnícke právo Indiánov na pochybnom základe. Prirodzené právo by im ovšem 

zaistilo ich obrábané polia, ich obytné stavby, dostatok zeme pre ich výţivu a všetko, čo by si nad 

to jeden kaţdý obstaral svojou osobnou prácou. Ale aké právo má lovec na široký les, ktorým 

náhodne prechádza, keď prenasleduje svoju korisť?“
27

 Práca ako legitímny prostriedok 

                                                 
27

  Quarterly Review, r. 1840, č. 130 in: Schopenhauer A.: Svět jako vúle a představa, sv. 2, Pelhřimov, 1998, s. 

439. Pozoruhodnú úvahu uvádza Schopenhauer aj na nasledujúcej strane: zákon trestá pytliactvo aj krádeţ pribliţne 

rovnakými trestami, no aj napriek tomu občianska česť, ktorá sa krádeţou neodvolateľne stráca, pytliactvom vlastne 

nie je dotknutá: „...divočina nie je ţiadnym predmetom práce, teda nie je tieţ predmetom morálne platného 

vlastníctva.“  
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nadobnutnutia vlastníctva k veci sa uznáva aj medzi divochmi: „Keď niektorý z divochov zasvätil 

svoju prácu postaveniu chatrče, nikto nemôţe popierať jeho vlastníctvo.“
28

 A vôbec nie náhodou si 

J. J. Rousseau na to, aby malému Emilovi vysvetlil pojem vlastníctva pomohol poukázaním na 

prácu, ktorá k vlastníctvu smeruje: „...a keď mu vysvetľujem pojem „tvoje“, pripomeniem mu, ţe 

do toho vloţilo svoj čas, svoju prácu, svoju námahu a napokon celú svoju osobu...“
29

 

V rámci toho, ţe aktívne vynaložené úsilie bolo definované aj ako vzdanie sa práva na 

ţivot alebo zdravie, a to z toho dôvodu, ţe úsilie prejavené pasívne je v tomto prípade objektívne 

dokázateľné, moţno uvaţovať o tom, ţe darovanie veci získanej z dedičstva alebo výhrou bude 

filantropiou aj v tom prípade, ak je darcom osoba odkázaná na prácu druhých.  

Dôvodom zdôraznenia práce ako titulu nadobudnutia vlastníctva je presvedčenie, ţe 

k filantropickému činu pojmovo patrí pocit skutočného obetovania sa. Ide o reálne v čase sa 

vyskytujúce „pálenie vlastnej ţivotnej energie“ a nie o abstraktnú hru s číslami, ktorá síce 

prispieva k alokácii zdrojov podľa potreby, no nevyţaduje prakticky ani len pohnutie prstu 

(obrazne povedané, nakoľko darovaciu zmluvu uzavretú ako konsenzuálny kontrakt treba 

podpísať).   

                                                 
28

  Bastiat, F.: O zákonoch, Bratislava, 2002, s. 26. Autor ďalej uvaţuje: „Ak práca učinila privlastniteľnými, 

asimilovateľnými látky, ktoré predtým také neboli, tak potom skutočne nechápem, ako by mohol niekto tvrdiť, ţe 

privlastnenie sa má uskutočniť ku prospechu niekoho iného neţ toho, kto vykonal danú prácu.“ 
29

  Rousseau, J. J.: Emil alebo O výchove, Bratislava, 2002, s. 93 
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Podoba príjemcu 

 

„Prospech druhého“ implikuje existenciu osoby odlišnej od pôvodcu činu, o ktorej 

moţno odôvodnene prehlásiť, ţe z vykonaného činu jej plynú výhody – uľahčujú alebo skvalitňujú 

jej existenciu. Existujú prípady, kedy vieme bezpečne určiť, ţe z daného činu plynú výhody pre 

druhého, hoci tento „druhý“ nie je konkrétne individualizovaný. Človek je tvor spoločenský, na to, 

aby preţil, musí ţiť v skupine a počas historického vývoja sa ustálila prax, podľa ktorej moţno 

jednať so skupinou ako s celkom. Ak má filantropický čin formu právneho úkonu
30

, právne účinky 

môţu smerovať k hociktorej osobe, ktorá má právnu subjektivitu. Teda okrem prirodzenej ľudskej 

osoby aj k osobe právnickej, ktorá je najčastejšie zdruţením (inštitucionalizovanou skupinou) 

prirodzených osôb. 

V oblasti politických filantropických činov môţe byť prospech druhého určený vzhľadom 

na hociakú prirodzenú spoločenskú skupinu. Ak ide o boj za ustanovenie a realizáciu ľudského 

práva pre všetkých, ide o „všeobecne prospešný“ čin, ak ide o boj za realizáciu ľudského práva 

konkrétnou spoločenskou skupinou, ide o čin prospešný parciálne pre túto skupinu. Spoľahlivé 

ukazovatele, na základe ktorých by bolo moţné určiť jednotlivú skupinu moţno nájsť 

v predpisoch, ktoré zakazujú porušiť princíp rovnakého zaobchádzania a ktoré regulujú vzťahy 

vzniknuté z porušenia tohto princípu. Napríklad Ústava SR zakazuje diskrimináciu na základe 

pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboţenstva, politického alebo iného zmýšľania, 

národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, na základe 

majetku, rodu alebo iného postavenia. Zločin genocídy je definovaný pomocou špecifického 

škodného úmyslu (mens rea), ktorý je zameraný na národnú, etnickú, rasovú alebo náboţenskú 

skupinu.
31

 Ţiadateľ o azyl musí preukázať, ţe mal vo svojej vlasti opodstatnené obavy 

                                                 
30

  Forma právneho úkonu je typická pre filantropické činy ekonomického charakteru. 
31

  článok 6 Rýmskeho štatútu 
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z prenasledovania z rasových, náboţenských, národnostných, sociálno-skupinových a politických 

dôvodov a pod. Reálna moţnosť plnohodnotne uţívať ľudské právo je vţdy k prospechu toho, 

komu toto právo patrí. 

Príjemcom vedeckých filantropických činov, ako vyplýva uţ z definície, je celé ľudstvo. 

Vychádzame z tézy, ţe základným predpokladom zachovávania noriem morálky ašpirácie je 

rozvoj intelektuálneho dedičstva. Aby mohol jednotlivec naplno vyuţiť svoj potenciál, potrebuje 

poznať moţnosti a spôsoby jeho realizácie. K tým sa dostane práve skrz poznanie pôvodu 

a spôsobou vyuţita ţivotného prostredia. Hlbšie poznanie zvyšuje efektivitu vyuţitia ţivotnej 

energie a tým aj zvyšuje vlastný potenciál. Prospechom nie je dovŕšené získanie znalosti vedcom, 

ale moţnosť jednoduchým spôsobom novú znalosť získať niekým druhým. Vedec takto ušetruje 

druhým cestu, po ktorej musel prejsť on a ponúka priamo hotové výsledky. Na to, aby sa vedecká 

činnosť mohla stať prospešnou, musí jednoznačne dôjsť k zverejneniu príp. k sprístupneniu jej 

plodov.
32

 Filantropom však nemôţe byť ten, kto vykonáva vedeckú činnosť s úmyslom sprístupniť 

jej výsledky osobe, u ktorej moţno dôvodne predpokladať, ţe dané výsledky činnosti pouţije 

v rozpore s morálkou povinnosti. 

Morálne filantropické činy sú prospešné pre toho, kto si dobrovoľne vypočuje predmetné 

rečnenie. Kázania a rady ako návody k naplneniu morálky ašpirácie poskytujú uţitočné informácie 

o tom, ako vyuţiť vlastný potenciál k dobru všetkých, nepriamo sú teda prospešné pre všetkých. 

V súvislosti s charakteristikou príjemcu filantropického činu je nevyhnutné stanoviť 

určité poţiadavky aj na intenzitu vzťahu medzi aktérom a príjemcom. Filantropickým nemôţe byť 

čin, v ktorom je predmetný vzťah príliš intenzívny. Nemoţno pokladať za filantropiu výţivu 

vlastných detí a to ani keby táto nebola prikazovaná právnym poriadkom. Vzťah medzi aktérom 

                                                 
32

  Na otázku „Myslíte si, ţe kultúrne dedičstvo v drţbe najväčších múzeií by malo byť vrátené späť do krajín, 

odkiaľ pochádzajú?“ odpovedal riaditeľ Britského múzea Neil MacGregor, ţe kľúčovým problémom určite nie je 

vlastníctvo, ale prístupnosť: „Ako zabezpečíme, aby si kultúrne výdobytky ľudstva mohlo pozrieť čo najväčšie moţné 

mnoţstvo ľudí?“ pozri: „The key issue is access“ – Intervieš with Neil MacGregor, http://portal.unesco.org/en/ev.php 
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a príjemcom je intenzívny, keď stav, ktorý je nepriaznivý pre príjemcu a ktorého odstránenie je 

účelom filantropického činu, moţno odôvodnene pokladať za stav nepriaznivý aj pre samotného 

aktéra. Ide o vzťahy vyplývajúce z prejavenia kolektívneho pudu sebazáchovy, o zachovanie 

nevyhnutných existenčných podmienok skupiny, ktorej je aktér členom.  

Záverom treba vyriešiť otázku, či príjemcom filantropického činu môţe byť len človek, 

alebo ním môţe byť aj bytosť nerozumná – zviera. Skutočnosť, ţe zvieratá ľuďom nie sú rovné, ţe 

človek je ich pánom a môţe ich vyuţívať na dosahovanie svojich cieľov nie je dostatočným 

dôvodom na to, aby sme zvieratá vylúčili z uplatňovania tých najelementárnejších pravidiel 

morálky povinnosti. Vzhľadom na to je v kaţdej morálne vyspelej spoločnosti zakázané 

bezdôvodné spôsobovanie bolesti všetkému, čo preukázateľne dokáţe bolesť pociťovať. Zatiaľ čo 

zákaz mučenia je pre ľudí platný bez ohľadu na cieľ, ktorý sa má mučením dosiahnuť, zákaz 

týrania je pre zvieratá platný vtedy, keď sa ním nesleduje ţiadny preukázateľne prospešný účel, 

prípadne keď sa týranie javí ako neprimerané k cieľu, ktorý sleduje. Rovnako niet dôvodu 

pochybovať o tom, ţe človek dokáţe nezištne pomôcť aj zvieratám. Skutočnosť, ţe zvieratá 

nedokáţu pociťovať utrpenie do takej miery ako človek neznamená, ţe činy vykonané v prospech 

zvierat budú zákonite vţdy menej morálne hodnotné ako činy vykonané v prospech ľudí. „Hanba 

morálke... ...čo nedokáţe rozpoznať večnú podstatu  existujúcu v kaţdej ţijúcej bytosti a ţiariacu 

dopredu s tajomným významom zo všetkých očí, ktoré vidia slnko!“
33

 Organizácia bojujúca za 

zákaz pouţívania zvierat na testovanie kozmetických prípravkov môţe v konečnom dôsledku 

ušetriť svetu viac utrpenia ako organizácia bojujúca za lepšiu ústnu hygienu malých detí.  

                                                 
33

  Schopenhauer, A.: On the Basis of Morality, s. 96   Osobitne utrpenie zvierat dáva do pozornosti aj 

Nietzsche, keď zdôrazňuje, ţe zvieratá nemajú kapacitu pochopiť zmysel svojho utrpenia: „...veď je nanajvýš 

poburujúce vidieť nezmyselné utrpenie.“ Nečasové úvahy, zv. 2, Praha, 1992, s. 43 
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V najvšeobecnejšej forme môţe byť príjemcom filantropického činu všetko, čo dokáţe 

pociťovať bolesť. Najvlastnejšou odpoveďou filantropa na otázku prečo pomáha: „...pretoţe to, 

čomu pomáham ţije.“ 

Zhrnutie 

Dobrovoľne aktívne vynaloţené úsilie v prospech druhého je úmyselné spotrebovanie 

vlastnej ţivotnej energie, ktoré súčasne: 

- nie je nevyhnutne potrebné na zachovanie existencie spoločnosti, príp. inej preferovanej 

skupiny, 

- nie je prikázané platným právom, 

- nie je predmetom vedenia pôvodcu činu o normatívnom systéme skupiny, ktorej členom 

je alebo chce byť (ak je predmetom takéhoto vedenia, tak len také spotrebovanie ţivotnej energie, 

ktoré je nad rámec toho, čo sa ţiada alebo očakáva), 

- nie je vykonané s úmyslom obísť strpenie vlastnej škody, 

- nie je vykonané z iného egoistického motívu, pričom pri obojstrannom prospechu je 

rozhodujúce, či takéto spotrebovanie vedome porušilo princíp maximálnej hospodárnosti (ak áno, 

ide o filantropiu), 

- nie je podmienené intenzitou vzťahu medzi pôvodcom činu a jeho prijímateľom. 

Ak úmyselné spotrebovanie vlastnej ţivotnej energie má podobu vzdania sa práva na 

ţivot, o filantropiu pôjde vţdy, ak toto vzdanie sa vyplýva z neegoistického motívu a to bez 

ohľadu na skúmanie sociologických podmienok. 
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História filantropie 

Prvotnopospolná spoločnosť 

Ľudská spoločnosť, a teda aj človek ako špecifický prírodný druh začína existovať aţ 

v období prechodu k neolitu. Pred vznikom spoločnosti mohli existovať len stáda, pričom jeho 

členovia, predchodcovia dnešného človeka, konali iba na základe prírodného pudového 

automatizmu. Kaţdý telesný pohyb bol prejavom inštinktu. Vlastníctvo v stáde neexistuje, 

nakoľko niet predstavy vzťahu „ja – vec“. Veci v drţbe členov stáda neboli veci, tak ako tomuto 

pojmu rozumieme dnes. Tieto veci boli predĺţeniami biologického tela, objektívnymi 

podmienkami jeho ďalšej reprodukcie, neorganická časť jeho subjektivity. Veci do drţby sa 

nezískavali prácou ale jednoduchým prisvojením si.  

Skúmanie obdobia prvotnopospolnej spoločnosti je charakteristické nedostatkom 

prameňov. Vedecké tézy sa opierajú jednak o archeologické vykopávky a následné rekonštrukcie 

dobových bytostí a predmetov, jednak o skúmanie spôsobu ţivota primitívnych ľudských kmeňov, 

ktoré ţijú v súčasnosti. Skôr ako nájsť a opísať konkrétne druhy filantropických činov alebo 

tendencií, môţeme stanoviť podmienky, za splnenia ktorých moţno hovoriť o činoch 

filantropického charakteru. 

Pramene nám ponúkajú materiál na zhodnotenie ekonomickej filantropie. 

V prvotnopospolnej spoločnosti vládne reţim kolektívneho vlastníckeho práva. Veci v drţbe 

hociktorého z členov patria všetkým ostatným: „... norma ekonomického správania kaţdého 

jednotlivca vnútri tohto rámca spočívala práve v najrozličnejšom „mrhaní“ plodmi práce: 

kolektivizmus prvotnej ekonomiky nespočíval v rozostavení poľovníkov pri hone, v pravidlách 

delenia úlovku a pod., ale v najrozmanitejšom hostení a vzájomnom obdarúvaní sa, hoci podľa 

zauţívaných, beţných zvyklostí. Obdarúvanie, hostenie, odovzdávanie – to bola základná forma 
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pohybu produktov v archaických spoločnostiach.“
34

 O darovaní medzi členmi skupiny 

z formálneho hľadiska však nemôţe byť reč, pretoţe nemôţeme darovať niečo, čo nevlastníme. 

Darovanie medzi jednotlivými skupinami je skôr nereálne, nakoľko podstata kolektívneho 

vlastníctva smerom navonok (platiaca pre nečlenov skupiny) vystupuje ako súbor zákazov – brať, 

odnášať, konzumovať, dokonca vidieť (napr. nazerať do obydlia). Ruský psychológ Poršnev 

uvádza, ţe práve spôsob distribúcie statkov v skupine zapríčinil to, ţe ľudstvo v tedajšej dobe 

existovalo vo veľkom počte malých skupín. Tak sa totiţ zamedzovalo scudzovaniu statkov 

zvonka.
35

  

 Vlastnícka solidarita však nepramení z presvedčenia rovnosti kaţdého s kaţdým, ale 

z prírodnej nevyhnutnosti, v dôsledku zachovávania kolektívneho pudu sebazáchovy. Mrhanie 

bolo objektívnym mechanizmom interindividuálneho pôsobenia na správanie. Lovec sa vzdáva 

svojej koristi, aby takto u iného potlačil biologicky uţitočné informácie a nahradil ich podnetmi 

prospešnými sebe. Ekonomická filantropia v prvotnopospolnej spoločnosti je teda moţná iba 

v prípade, ak v súvislosti so zaobstaraním určitého statku pre skupinu jej člen sa dobrovoľne vzdá 

svojho ţivota.  

O vedeckej a morálnej filantropii moţno uvaţovať v rámci fenoménu šamanstva. Šamani 

sú špecialisti v istých odboroch, sú to vykonávači kultových obradov, liečitelia, medicinmani, 

veštci, proroci, prostredníci medzi svetom ľudí a svetom duchov. Kandidát šamanstva musel prejsť 

prípravným obdobím, v ktorom mal získať potrebnú nadprirodzenú moc. Počas tohto obdobia sa 

pôstil, ţil odriekavým ţivotom, učil sa spoznávať magické rastliny a ţivočíchy, praktizoval zloţité 

cviky a tance. O filantropii v tejto oblasti moţno hovoriť v závislosti od kombinácie 

spoločenských zvykov vládnucich v tej-ktorej skupine. Kombináciu umoţňujúcu filantropiu 

                                                 
34

  Poršnev, B. F.: O začiatkoch ľudských dejín, Bratislava, 1979, s. 390  
35

  Tamţe, s. 400 
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pútavo a presvedčivo vykreslil Hermann Hesse vo fiktívnom ţivotopice šamana - Privoláča 

daţďa.
36

 Kandidát privolávača daţďa nebol dopredu určený na základe vonkajších znamení, ale na 

základe rozhodnutia samotného uchádzača a to tým, ţe sa neprestajne a dlhodobo zdrţiaval 

v prítomnosti súčasného privolávača, aby ho pozoroval. Ten sa postupom času rozhodol, či 

uchádzača príjme do sluţby alebo nie – vôľa stať sa privolávačom bola teda dobrovoľná. Úsilie 

v prospech druhého nebadať vo vykonávaní tradičných čarodejníckych rituálov, ktoré moţno 

porovnať k práci obyčajného člena skupiny, ale v zodpovednosti za výsledok rituálu. Ak sa po 

dlhšiu dobu nepodarilo privolať dáţď, musel sa privolávač vzdať svojho ţivota. Netreba namietať 

objektívnu nepodmienenosť prírodných javov šamanskými zaklínadlami, rozhodujúcim je dobové 

myslenie. Šamani teda nemuseli byť príţivníci ţijúci z práce druhých, tak ako ich videli 

marxistickí autori. O váţnosti ich práci svedčí váţnosť ich postavenia a veľkosť obety, ktorú boli 

ochotní podstúpiť v prípade vlastného neúspechu.  

O politickej filantropii moţno uvaţovať v rámci analýzy fenoménu zásady talionu, kde sa 

nám núka hypotéza, podľa ktorej talion je primitívnym prostriedkom ochrany základných 

ľudských práv, najmä práva jednotlivca na ţivot a vlastníckeho práva kolektívu. Najznámejším 

vyjadrením zásady talionu je „Oko za oko, zub za zub.“ Ide teda o legitímne spôsobenie škody 

druhému s úmyslom odčiniť škodu, ktorú tento druhý spôsobil v minulosti. Vzhľadom na túto 

definíciu je však talion priamo protikladný k akejkoľvek filantropii, pretoţe úmyslom aktéra nie je 

prospech ale škoda druhého, nech uţ je konečný a vzdialený výsledok činu hociaký. Talion je vţdy 

pomstou a úmysel vykonávateľa pomsty vţdy vychádza z minulosti. Ak aj v prehistorických 

dobách nahrádza úlohu práva, samotným právom nie je, nakoľko právo vţdy pôsobí do 

budúcnosti. Tento základný rozdiel medzi pomstou a trestom je ľuďom známy uţ takmer dva a pol 

tisícročia: „Kto však chce trestať s rozumom, ten sa nepomstí za minulé previnenie – lebo by 

                                                 
36

  Hesse, H.: Hra so sklenými perlami, Bratislava, 2002, s. 369 a nasl. 
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nemohol spôsobiť, aby sa odstalo to, čo sa stalo – ale trestá kvôli budúcnosti, aby sa tento istý 

človek znovu neprevinil a takisto aj druhý, ktorý videl, ako bol tento potrestaný.“
37

 

 

                                                 
37

  Platón: Dialógy, 1. zväzok, Bratislava, 1990, s. 143, dialóg Protagoras 324 B 

 Teóriu odstrašovania v západnej kultúre začali raziť tragici Aischylos, Sofokles a lyrik Pindaros – viď. 

Špaňárovu poznámku k citovanej pasáţi 324 B, s. 861 
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Starovek 

Antická spoločnosť 

V starovekých Aténach a Ríme sú spoločenské podmienky pre filantropiu oveľa 

priaznivejšie. Preto sa filantropické činy neobmedzujú len na svoju najvyhranenejšiu formu, 

obetovanie vlastného ţivota.  V oblasti ekonomickej je tomu tak preto, ţe distribúciu statkov 

netvorí uţ iba uspokojovanie existenčne dôleţitých potrieb spoločnosti. Spoločnosť vyrobí viac 

ako nevyhnutne potrebuje, preto vzniká nadbytok, ktorý sa distribuje medzi členov spoločnosti tak, 

ţe nie je prejavom kolektívneho pudu sebazáchovy. Proti odplatnému scudzovaciemu úkonu vţdy 

stojí jeho bezodplatná alternatíva. V oblasti vedeckej môţu dobré skutky prekvitať, zaloţiť svoju 

dlhoročnú a presvedčivú účinnosť práve preto, ţe človek vynašiel písmo, pomocou ktorého vie 

zapísať kaţdú svoju myšlienku a uchovať ju pre ľudstvo. Pátrania sa neobmedzujú len na 

zlepšovanie výrobných postupov, zachovaná literatúra nám dokazuje, ţe grécky svet sa čudoval 

všetkému. Vo svojom nutkaní všetko zdôvodňovať nevynechal ani oblasť morálky, čo vytvára 

priestor pre rozvoj morálnej filantropie. Spoločensky ţiadúce správanie uţ nie je v reči vyjadrené 

len prostredníctvom príkazov, ktoré vţdy implikujú nútenie. Ak sa majú však dobré činy diať 

z vlastnej vôle, potrebujú rovnako presvedčivo vyjadrený motív. Tu vzniká prvoradá úloha kaţdej 

metafyziky, či uţ je vyjadrená vo filozofickom alebo náboţenskom učení. Rovnako sa 

z prvotnopospolnej nevyhnutnosti vymanilo aj právo. To uţ nemá formu primitívnej pomsty, právo 

pôsobí do budúcnosti a zastrašuje jeho potencionálnych porušiteľov. Za filantropické budeme 

hodnotiť všetky snahy deklarovať právo a výhody ţivota v štátnom spoločenstve za štandard, ktorý 

chráni kaţdého rovnako. Pri hodnotení antickej spoločnosti nemoţno obísť kontroverznú otázku 

otroctva. Slobodní občania v antickom svete ţili z práce podrobených spoločenských skupín. 

Nedovolili uţívať výdobytky svojej kultúry kaţdému rovnako. Zo súčasného pohľadu nedokázali 

dodrţiavať elementárne poţiadavky morálky povinnosti. Vo svetle dobového pohľadu na otroka 
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ako na hovoriaci nástroj sa kaţdý antický morálny cit znehodnocuje. Dá sa ich postoj voči otrokom 

nejako ospravedlniť?  Môţe byť filantropom osoba, ktorá nerešpektuje základné ľudské práva 

druhého? 

 

Ekonomická filantropia 

S uvedomením si pojmu „výmena“ automaticky prichádza aj jeho rozdelenie na výmenu 

odplatnú a bezodplatnú. Platón pouţívajúci zákon špecifikácie rozdeľujúci pojmy na rovnocenné 

druhy pri rozoberaní pojmu výmena prišiel k rovnakému výsledku.
38

 Pojem výmena je v právnej 

teórii pokrytá viacerými zmluvnými typmi, pričom aj tu si rozdelenie zmlúv na odplatné 

a bezodplatné zachováva svoju dôleţitosť. Skupina bezodplatných zmlúv v antickom Ríme bola 

rôznorodejšia.
39

 Niektoré zmluvné typy v dnešnej dobe povaţované za charakteristicky odplatné 

boli v časoch starovekého Ríma bezodplatné. Napríklad pri pôţičke nemal jej poskytovateľ nárok 

na úroky, nakoľko sa jej poskytnutie chápalo ako priateľská pomoc. Podobne sa chápala aj zmluva 

o úschove a príkazná zmluva, ktorá mala v tej dobe oveľa väčšie uplatnenie ako dnes, pretoţe 

bezodplatná činnosť, ak o ňu poţiadal priateľ, sa chápala ako mravná povinnosť. V opačnom 

postavení oproti bezodplatnej službe stálo bezodplatné poskytnutie veci (darovanie), pretoţe darca 

sa v niektorých prípadoch staval do podozrenia z úplatkárstva. Podobne sa k darom staval aj 

Montesquieu: „V republike ľudia darmi opovrhujú, pretoţe cnosť ich nepotrebuje. V monarchii je 

česť silnejšou pohnútkou ako dary. Ale v despotickom štáte, kde niet ani cti, ani cnosti, môţe 

povzbudiť človeka k činnosti len nádej na pohodlný a príjemný ţivot.“
40

 

                                                 
38

  219 D: „...výmena, ktorá sa deje na základe dobrovoľnosti darmi, nájmom alebo kúpou....“  

 223 C „Pri výmennom umení by sme mali hovoriť o dvoch druhoch, z ktorých jeden je darovanie a druhý je 

obchod.“ 
39

  Pozri učebnicu Blaho, Haramia, Ţidlická: Základy rímskeho práva, Bratislava, 1997, str. 247 nasledujúce 

výroky o zmluvných typoch sa opierajú o údaje na s. 316, 325, 375, 376, 392 
40

  Montesquieu, Ch. S.: Duch zákonov, Bratislava, 1989, s. 152 
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Z uvedeného moţno vyvodiť záver, ţe ekonomická filantropia v zmysle našej definície 

v antickom svete neprekvitala. Ak niekto nezištne pomáhal druhému tak, ţe mu poskytol určitú 

ekonomickú sluţbu, robil tak jednak motivovaný dobovou morálkou (odmietnutie priateľskej 

sluţby kazilo dobrú povesť v spoločnosti) a jednak úzkym osobným vzťahom s tým, kto o pomoc 

poţiadal (bezodplatné vzťahy vznikali medzi priateľmi). Samotný rezervovaný postoj voči 

darovaniu prezrádza, ţe pohnútka nezištne pomôcť druhému prevodom vlastníctva k veci bola 

dobovému mysleniu skôr cudzia. Prevod vlastníctva na druhého teda u väčšiny implikoval 

prospech prevodcu, prevod vykonaný z iného motívu bol len ťaţko predstaviteľný. Zväčša ide 

o motívy rašiace z kolektívneho pudu sebazáchovy, ako napríklad starosť o pozostalých 

príbuzných vojakov padlých v boji.
41

 Kolektívne záujmy pri poskytovaní pomoci viditeľne 

zohľadňuje Platón v odseku venovanom problematike ţobrania: „Nie kaţdý, kto trpí hladom alebo 

podobným nedostatkom, si zasluhuje súcit, ale ten, kto je rozumný, alebo má inú ľudskú prednosť, 

úplnú alebo čiastočnú, a pritom ho stíha nejaký zlý osud.“
42

 Egoistický motív darovania navyše 

moţno vidieť aj v tom, ţe deti v Aténach mali zákonitú povinnosť podporovať svojich rodičov 

v starobe a chorobe len vtedy, keď sa im títo postarali o riadnu výchovu.
43

  

 

Vedecká a morálna filantropia 

Jedným z dôvodov, prečo sa v tejto práci nezaoberáme len ekonomickou filatropiou je 

predsudok dnešnej doby – prikladať hlavný význam práve ekonomickým kategóriam. Z tohto 

pohľadu je určitá historická doba tým „filantropickejšia“, čím viac ekonomických hodnôt sa 

bezodplatne scudzilo na jedného obyvateľa planéty. Táto optika však skúma len povrch stanovenej 

                                                 
41

  Platón v paródii na Periklovu pohrebnú reč: „...my vlastnými i verejnými prostriedkami budeme vás, keď 

zostarnete, ţiviť, kdekoľvek sa hocikto z nás stretne s ktorýmkoľek z rodiny tých padlých.“ 248 E  V rekonštrukcii 

aténskeho štátneho rozpočtu sa nachádza výdavková kapitola „penzie a príspevky invalidom a vojnovvým sirotám“ 

Buttinová, A. M.: Řecko, Praha, 2002, s. 68 
42

  936 B „Zákon o ţobraní“ 
43

  Platón: Dialógy I, s. 872 (prekladateľova poznámka k pasáţi 50 D) 
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témy a zuţuje jej priestor predovšetkým na dobu, v ktorej je historicky najvyššia produktivita 

práce, čiţe na dobu súčasnú. Takýmto zúţením témy nevyhnutne čelíme nebezpečenstvu, ţe 

súčasnú dobu budeme skúmať izolovane – s vyuţitím fikcie, ţe súčasný ekonomický pokrok je 

nezávislý na práci, ktorej hodnota sa nedá vyjadriť v peniazoch. To, ţe nevieme peňaţne vyjadriť 

hodnotu úsilia starovekých Grékov, ktorú vynaloţili v prospech druhého ešte neznamená, ţe dobu 

antickú budeme pokladať za menej filantropickú neţ tú dnešnú. Obzvlášť, keď si všimneme reálny 

(nikým v tej dobe však zamýšľaný) úţitok, ktorú antika priniesla ľudstvu ako celok.  

Na prvom mieste treba zdôrazniť konkrétne formulovanú predstavu, ţe ľudské poznanie 

prináša všeobecný prospech. Ide o učarovanie z toho, ako brilantne môţu byť nahradené 

dogmatické mytologické scény rozumovou (pojmovou) reflexiou javov. Je to uvedomenie si 

vlastnej poznávacej sily a z toho vyplývajúci pocit moci, ţe je moţné voľne sa rozhodnúť.  

Kľúčovým je kritická metóda uvaţovania ilustrovaná v správaní historického Sokrata. 

Len zaujatý čitateľ môţe interpretovať sokratovský boj proti domnelej múdrosti súčasníkov za čin 

motivovaný egoisticky. Ak je človek ochotný za hľadanie pravdy poloţiť vlastný ţivot tak 

noblesným spôsobom, akým to urobil Sokrates, moţno o egoistickom motíve hovoriť len 

s predsudkom, ţe najkrajšie ľudské činy sa vţdy dejú najmä z neobyčajne silnej ctibaţnosti, čo je 

tvrdenie, ktorého pravdivosť je nedokázateľná.
44

 Objavenie vedeckej metódy skúmania reality 

(tvrdená hypotéza platí dovtedy, kým sa nepreukáţe platnosť jej negácie) je teda prvým dôleţitým 

prínosom, ktorý nám priniesla antika a dala tak umoţniť vzniku meradla, podľa ktorého môţeme 

určité konanie posúdiť ako čin vedeckej filantropie.  

Rozčarovanie z objavenia vedeckej metódy zapríčinilo, ţe sa začalo hájiť nasledujúce 

stanovisko: Ak sa dajú rozumovo zdôvodniť prírodné javy, určite sa dá zdôvodniť aj zdrţanie sa 

                                                 
44

  Otázka, či Sokrates poloţil ţivot za hľadanie pravdy alebo za ideu právneho štátu a občianskej poslušnosti je 

závislá od toho, či zvaţujeme Sokratovo správanie na súdnom procese (kedy obhajoval hľadanie pravdy) alebo jeho 

správanie deň pred popravou v rozhovore s priateľom Kritónom (kedy obhajoval občiansku poslušnosť). Dôsledkom 

nekopromisného postoja, aj v prvom, aj v druhom prípade, bol jeho tragický koniec.  
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páchania zlých skutkov a konanie dobrých skutkov. Ak človek načúva svojmu rozumu, určite 

načúvne aj dôvodom morálky. Konanie ľudského dobra je teda plne závislé na poznaní. Človek ak 

koná zlo, robí tak určite z nevedomosti. Ľudská cnosť je naučiteľnou namiesto toho, aby bola 

vrodenou kvalitou. So vznikom tohto presvedčenia vznikla filantropia morálna. Aţ teraz sa môţe 

namiesto príkazov pouţívať aj dohováranie. Sloboda v sociologickom zmysle sa môţe valne 

rozširovať. 

Úsilie o sprístupnenie filozofickej múdrosti vidieť vo vytvorení vzdelávacích inštitúcii. 

Platón si zaloţil svoju Akadémiu v severnej časti Atén, kde sa so svojimi ţiakmi venoval najmä 

matematickému bádaniu. Škola bola vzorom pre zakladanie podobných inštitúcii, pre stredoveké 

kláštory či univerzity. Nová vlna zakladania vedeckých centier v období renesancie nadviazala 

práve na tradíciu Platónovej školy. Akádemia mala konkurenta v podobe školy, ktorú zaloţil 

rečník Isokrates a ktorá na rozdiel od Platónovho príklonu k teórii učila skôr praktickým veciam 

uţitočným pre rečníkov a politikov.
45

 Platónov ţiak Aristoteles vo svojom zrelom veku zakladá 

vlastnú školu Lykeion, známu vysokou organizáciou vedeckej práce a hodnú napodobovania 

v nasledujúcich storočiach.
46

  

 

Politická filantropia 

Najzákladnejším rozdielom medzi demokraciou dnešnou a demokraciou antickou je ten, 

ţe k tej dnešnej neoddeliteľne patrí ochrana ľudských práv. V antike ľudské práva neexistovali. Ak 

medzi štátom a jednotlivcom existoval vzťah, v ktorom by sme našli prvky ochrany subjektívneho 

práva, pôjde o práva Grékov (Rímanov). Ak skupiny negrékov (nerímanov) poţívali ochranu 

nejakých práv, nedialo sa tak na základe ich ľudskej prirodzenosti, ale na základe vôle ich vládcov, 

                                                 
45

  Rádl, E.: Dějiny filosofie - starověk a středověk, Praha, 1998, s. 158, 159 
46

  pozri Krsková, A.: Štát a právo v európskom myslení, Bratislava, 2002, s. 38 
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ktorá vţdy rozlišovala medzi vládnucou a ovládanou vrstvou a ktorá sa k ústupkom voči 

ovládaným uchyľovala len vtedy, keď jej to bolo k prospechu. 

Nadradenosť vládnucej vrstvy nás zvádza k myšlienke, ţe všetok prospech pre druhého 

vyplývajúci z antickej morálnej a vedeckej filantropie bol len duchaplnou starostlivosťou 

o nevyhnutné záujmy vlastného kolektívu. Akú hodnotu má dôvod nekonať bezprávie, ak je platný 

iba pre členov vlastnej skupiny? Rozpaky z priznania fundamentálnej rovnosti všetkých ľudí sú 

prejavom výhrad k zodpovednosti ako druhej strany novonadobudnutej slobody. Rezervované 

prijatie tejto zodpovednosti však nie je prívlastkom antického sveta ako celku. Karl Popper nám to 

presvedčivo dokazuje poukázaním na „generáciu zlatého veku“ obhajujúcu princípy demokracie 

a rovnosti všetkých ľudí. Napríklad sofista Antifón formuloval poţiadavky rovnosti všetkých ľudí 

nasledovne: „Tých, ktorí pochádzajú zo vznešených otcov máme v úcte a váţnosti, ale tých, ktorí 

sú nízkeho pôvodu nie. To sú barbarské zvyky, pretoţe sme od prírody všetci obdarení rovnakým 

základom vo všetkých smeroch, či sme Grékovia, či barbari... pretoţe všetci dýchame vzduch 

ústami a nosom.“
47

 Ďalšími členmi „generácie zlatého veku“ boli napríklad Lykofrón, Perikles, 

Gorgias, Protagoras, Antisthenés a ďalší. Popper vo svojej knihe prichádza k záveru, ţe 

v starovekých Aténach bolo otroctvo na pokraji zrútenia.
48

 

Končíme so záverom, ţe Gréci postavili základy aj výstavbe ochrany ľudských práv. 

Úspešné dokončenie diela (všeobecné rešpektovanie ľudských práv obyvateľstvom i štátnymi 

orgánmi) však prenechali generáciam nasledujúcim.  

 

                                                 
47

  Popper, K.: Otevřená společnost a její nepřátelé, zv. 1, Praha, 1994, s. 70 
48

  Tamţe, s. 203 (autorová pozn. č. 18), s. 288 (pozn. 18) 
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Politická filantropia v starovekom oriente 

Prvé oficiálne
 
zakotvenie princípov, na ktorých dnes stoja ľudské práva moţno nájsť v 

Perzskej ríšy v 6. storočí pred naším letopočtom za vlády Kýrosa Veľkého. Po dobytí Babylonskej 

ríše v roku 539 pr. n. letopočtom vydal perzský panovník “Kýrosov valec” – zákonník vytesaný do 

kameňa v podobe valca. Zákonník zrušil otroctvo, takţe všetky kráľovské paláce v Perzii 

postavené od toho času boli výsledkom práce platených robotníkov. Ďalej zákonník  zaručoval 

náboţenskú slobodu, ochraňoval právo na osobnú slobodu a bezpečnosť, slobodu pohybu a 

vlastníctva a niektoré ekonomické a sociálne práva.
49

 Zmienku o kráľovi Kýrosovi nájdeme aj v 

Biblii, v Druhej knihe kronickej (36, 22,23) a v Ezdrášovi (1, 1-11): “Kto je medzi vami zo 

všetkého Jeho ľudu, nech bude s ním jeho Boh a nech ide do Jeruzalema v Júdsku a nech buduje 

dom Hospodina… Kaţdého, kto zostal na ktoromkoľvek mieste, kde sa zdrţuje ako cudzinec, nech 

tamojší ľudia podporia striebrom a zlatom, imaním a dobytkom, aj dobrovoľnou obeťou na Boţí 

dom, ktorý je v Jeruzaleme.“ 

Hoci boli orientálne ríše vţdy vykresľované
 
ako despocie na čele s panovníkom s 

neobmedzenou mocou a s prirodzenou náchyľnosťou túto moc zneuţívať, nie vţdy tomu tak bolo. 

Veľmi príkro vykreslil despotu napr. Montesquieu, podľa ktorého je takýto panovník “prirodzene 

lenivý, nevedomý a poţívačný” a princípom, ktorým spravuje svoj štát je strach.
50

 

Montesquieuovej mienke protirečí príklad Maurjovskej ríše za vlády kráľa Ašóka v 3. storočí pr. n. 

l., ktorá sa rozprestierala na území dnešnej Indie. Ašóka, zhrozený násilím, ktoré sa dialo pod jeho 

vedením v ťaţení proti provincii Kalinga, sa dal na budhistickú vieru s odhodlaním realizovať jej 

náuky v štátnickej praxi. Vo svojom vládnutí presadzoval politiku nenásilia, po celej krajine dal 

vybudovať skalnaté stĺpy, prostredníctvom ktorých sa za záväzné normy správania snaţil presadiť 

                                                 
49

  www.wikipedia.org, heslo “Human Rights” odstavec “History of human rights – Persian Empire” 
50

  Montesquieu, Ch. d. S.: Duch zákonov, Bratislava, 1989, s. 122, 128 

http://www.wikipedia.org/
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konanie dobrých skutkov, štedrosť, poslušnosť, pravdivosť, úctu k učiteľom, láskavosť voči 

otrokom a sluhom, vyhýbanie sa hádkam a pod. Súčasťou jeho politiky bola tolerancia k všetkým 

myšlienkovým prúdom, ale aj podporovanie verejnoprospešných aktivít – budovanie útulkov pre 

pocestných, nemocníc pre ľudí aj zvieratá, zavlaţovacieho systému pre poľnohospodárov, 

vysádzanie liečivých bylín tam, kde bola o ne núdza. Ašókova politika nebola len prejavom jeho 

náboţenského presvedčenia, ale aj jedným z hlavných prostriedkov integrácie jeho obrovskej 

mnohonárodnostnej ríše.
51

 Hoci výhody, ktoré z jeho vlády plynuli pre obyčajného poddaného 

nemôţeme nazývať ľudskými právami (pretoţe nepatrili otrokom a neboli súdne vynútiteľné), 

predsa moţno za nimi odhaliť princípy, na ktorých doktrína ľudských práv stojí – Ašókova politika 

stojí na uctievaní hodnoty ţivota bez ohľadu na to, komu tento ţivot patrí (otrok síce nepoţíval 

rovnaké postavenie, no nebol však „hovoriacim nástrojom“ tak, ako tomu bolo v Ríme). 

Spomenutých orientálnych vládcov pokladáme za politických filantropov, protoţe 

navzdory vlastnému postaveniu despotu a v rozpore s vtedajšou štátnickou tradíciou sa dobrovoľne 

rozhodli pre ochranu a blaho človeka. Tým neposlúţili len vtedajším súčasníkom, ale slúţia aj 

nám. Ich príklad totiţ pouţijeme v argumentácii proti kritikovi ľudských práv, ktorý sa snaţí 

poprieť ich univerzalizmus. V roku 1981 iránsky zápstupca pre OSN Said Rajaie-Khorassani 

tlmočil stanovisko jeho krajiny ohľadne Všeobecnej deklerácie ľudských práv tak, ţe ju označil za 

“sekulárne chápanie ţidovsko-kresťanskej tradície”. My tvrdíme, ţe Všeobecná deklerácia je 

moderným vyjadrením toho, čo sledovali Kýros a Ašóka dávno predtým, neţ sa po svete začalo 

šíriť kresťanstvo.  

 

                                                 
51

  Strnad, Filipský, Holman, Vavroušková: Dějiny Indie, Praha, 2003, s. 69 - 76 
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Stredovek a novovek 

Historickým výkladom pojmu filantropie sa zaoberáme predovšetkým, aby sme 

demonštrovali jej vznik v empirickom svete a identifikovali jej hlavné dobové formy. Prítomnosť 

existenčných podmienok vedeckej, morálnej a politickej filantropie sme si ukázali uţ v antike. 

Ďalšie doby ich mohli len potvrdiť a formovať do konkrétnej podoby, príp. poskytnúť základy 

a začať formovať ekonomickú filantropiu. Úloha kaţdej nasledujúcej doby je spravidla 

náročnejšia, pretoţe nesie zodpovednosť za udrţiavanie dedičstva predkov.  

Európsky stredovek je kresťanský. Kresťanstvo nám potvrdilo filantropiu v jeho 

najdôleţitejšej maxime: Miluj svojho blíţneho. Milovať svojho blíţneho ďaleko presahuje zákaz 

konať bezprávie. „Miluj!“ nám vysvetlil Jeţiš Kristus ako „Miluj nesebecky!“, čo znamená 

„Bezhranične pomáhaj a podporuj!“. „Blíţnym“ nie je len osoba blízka, ale kaţdá, čo potrebuje 

pomoc. Idea rovnosti však cez tlak mocenských záumov prerazila aţ storočia po vzniku 

kresťanstva. Ľudstvo si hodnotu vzájomného rešpektovania sa muselo tvrdo otestovať, pretoţe na 

konečnú správnosť stanoviska mu nestačia boţie zjavenia mesiášov ani presvedčivosť 

abstraktných formulácii osvietencov, ale treba sa mu dovolať skúsenosti. Vyhlásenie Všeobecnej 

deklerácie ľudských práv bolo inšpirované aţ udalosťami 2. svetovej vojny.  

 

Prínos kresťanstva 

„Miluj svojho blíţneho!“ posúva pojem filantropie k jemu súčasnému významu, ktorý 

sme sa pokúsili definovať v prvej časti práce. Miluj! Je príkaz znášať milovanému tie najväčšie 

dobrá, preto obsahu pojmu filantropia búra všetky hranice. Filantropiou je všetko, čo vedome 

podporuje ţivot blíţneho. Všetci sme si rovnako blízki, znášame to isté bremeno, máme rovnakého 

sudcu. „Všetko utrpenie okolo nás je i naším utrpením. Kristus trpel pre ľudstvo, ale ľudstvo musí 

trpieť pre Krista. Nemáme všetci jedno telo, zato máme jeden rast, a ten nás sprevádza všetkými 
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bolesťami v tej či onej podobe...“
52

 Podoba príjemcu lásky k blíţnemu je človek vo všeobecnosti, 

filantrop je milovník ľudstva.  

 

Základy pre ekonomickú filantropiu 

„A to mnoţstvo veriacich bolo jedno srdce a jedna duša: a nikto z toho, čo mal, nič 

nepokladal za svoje, ale všetko im bolo spoločné... medzi nimi totiţ nikto nebol núdzny, lebo 

všetci, ktorí mali polia alebo domy, predávali ich a čo utŕţili, prinášali, skladali apoštolom 

k nohám a kaţdému nadelili, koľko potreboval.“ (Sk 4, 32, 34, 35)  Citácia so Skutkov 

apoštolských nám prezrádza, aká bola prax vzájomného obdarovávania sa medzi veriacimi krátko 

po smrti Kristovej. Do praxe komunizmu („...všetko im bolo spoločné...“) bol zapojený kaţdý, kto 

vstúpil do spoločenstva veriacich. Dobročinný charakter vzdania sa vlastného majetku moţno 

vyvodiť z prerozdeľovacieho princípu, ktorý nebol postavený na zásluhách ale na potrebách. Aj tu 

však treba mať na pamäti vnútornú motiváciu konajúceho, t. j. či svojím činom sledoval len 

priblíţiť sa k svojej spáse, alebo sa usiloval o zmiernenie mizérie svojich bratov. Horlivosť 

pomáhať, za ţivota apoštolov vlastná kaţdému veriacemu, začala časom chladnúť. Čím viac sa 

kresťanstvo šírilo, tým viac jeho vyznávači upúšťali od jeho pôvodnej prísnosti. O tom, ţe do 

cirkvi nevstupovali ľudia len pre svoj prospech svedčí skutočnosť, ţe niektorí z nich ideu pôvodnej 

dokonalosti brali váţne aj v časoch upadajúcich mravov. Tí „opúšťali mestá a spoločnosť tých, 

ktorí povaţovali uvoľnenejší spôsob ţivota za prípustný pre seba i pre Boţiu cirkev a usadili sa na 

predmestiach a odľahlejších miestach a začali tam sami pre seba ţiť podľa pravidiel, ktoré podľa 

ich pamäte zaviedli apoštoli pre celé telo cirkvi“.
53

 Títo muţi postavili základy kláštornej kultúre, 

                                                 
52

  Kafka, F.: Aforismy, Praha, 1998, s. 23, 24 
53

  Miccoli, G.: Mniši, in: Středověký člověk a jeho svět, Praha, 1999, s. 41 
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pre ktorú bolo vykonávanie dobročinných aktivít charakteristické aţ do neskorého stredoveku, 

kedy kresťanské kláštory vystriedali kresťanské misie.  

 

Rozvoj ekonomickej filantropie 

Redistribúcia statkov od tých, čo vlastnili k tým, čo potrebovali sa diala hlavne 

prostredníctvom kláštorov. Predstavitelia svetskej vrchnosti ale aj obyčajní roľníci skladali 

v kláštore svoje obete a tie kláštor jednak pouţil na svoju správu a jednak rozdelil medzi 

chudobných. Kláštor teda plnil funkciu prostredníka – motivoval k donačnej činnosti, spravoval 

a staral sa o dary a priťahoval k sebe tých, čo boli na dobročinnosť odkázaní. Kláštor aktívne 

vynaloţené úsilie v prospech druhého nevynakladal v podobe tvorby nových statkov, ale len 

v podobe plnenia úlohy organizátora celej akcie. Na druhej strane, skutočného pôvodcu daru za 

filantropa označiť nemôţeme. Jeho vzťah ku kláštoru označujeme ako do ut des – dám, aby si dal. 

Rolník ponúkal svoju obeť preto, aby mu svätí muţi zaistili svojimi modlitbami úrodu, priaznivé 

počasie a zdravie ľudí a dobytka. Šľachtici skladali obete hlavne na konci ţivotnej cesty, kedy si 

chceli mníšskymi modlitbami zaistiť priazeň Boha. Záruku šťastného nadpozemského ţivota im 

okrem modlitieb mal priniesť aj mníšsky hábit, ktorý si na seba obliekali v predtuche smrti. V 13. 

storočí cirkev celý proces zefektívnila zavedením doktríny, podľa ktorej sa hriešnik mohol dostať 

do neba po pretrpení múk v očistci. Pre skrátenie pobytu v tomto novom záhrobnom svete sa 

odporúčalo skladať dary a pomáhať chudobným. Rodičia okrem majetku častokrát ponúkali 

kláštoru aj vlastné dieťa. Majetok v tomto prípade slúţi na zabezpečenie jeho ţivobytia, hlavným 

motívom rodičov bolo zabezpečiť si v „svätom kolégiu“ priateľskú prítomnosť a výsadné 

sprostredkovanie modlitieb. 

Zneuţitiu poskytnutých darov na sebecké účely mal zabrániť prísny asketický spôsob 

ţivota mníchov. Skutočnosť, ţe mnísi ţili v dobrovoľnej chudobe síce neznamená, ţe ţili bez 
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prostriedkov a akejkoľvek ochrany, nahromadené statky sa však pouţívali prísne účelovo v súlade 

s kláštornou disciplínou, ktorá pohŕdala ţivotom v prepychu a svetskými radovánkami. Tomáš 

Akvinský poznamenáva: “Tí, ktorí tieto duchovné činnosti prevádzkujú ako verejnú sluţbu, 

právom prijímajú od veriacich za svoju prácu potraviny, pretoţe konajú všeobecne uţitočné 

dielo.”
54

 Ako v kaţdej inštitúcii, aj v kláštore sa však našli tí, ktorí svoje poslanie a povinnosti 

nebrali váţne. Toto riziko je vţdy v priamej úmere jednak s počtom ľudí včlenených do 

inštitucionálnych štruktúr a jednak s dobou trvania inštitúcie. Sťaţnosti na uvoľnené mravy 

mníchov a mníšiek neboli typické len pre obdobie reformácie, moţno ich vystopovať uţ v dobe 

pred 14. storočím, kedy sa vydávali predpisy na zamedzenie výskytu smilstva klerikov. Známe sú 

aj disciplinárne pokusy smerujúce proti opilstvu.
55

 Takéto správanie jednotlivcov však neneguje 

filantropický charakter inštitúcie aţ dovtedy, kým sa nestane obvyklým alebo tolerovaným jej 

zriaďovateľom. V momente, keď sa zdalo byť kláštorné zriadenie definitívne nefunkčné 

a neodpovedajúce sociálnym potrebám doby, cirkevná charita sa transformovala do podoby 

misijnej činnosti tak, ako ju poznáme dnes. Kľúčovú úlohu v tomto protireformačnom hnutí zohral 

rád jezuitov, ktorý poskytoval svoje charitatívne sluţby ľuďom po celom svete. 

Hoci bolo poskytovanie pomoci chudobným charakteristické pre kláštroy a misie, 

nemoţno zastávať stanovisko, ţe tieto drţali v charitatívnej oblasti monopol. S rozvojom miest sa 

rozvíjali aj mestské dobročinné spolky, ktoré pomáhali chudobným v meste. Bez ohľadu na to však 

statky mohol dobrovoľne darovať hocikto hocikomu aj bez pričinenia prostredníka.  Známy je 

príklad uhorskej princeznej Alţbety, ktorá viedla kráľovský ţivot v prepychu len zdanlivo, pretoţe 

sa zúčastňovala hostín bez toho, aby na nich jedla, schovávala zvyšky a rozdávala ich chudobným, 

odmietala sa dotknúť potravín z oblastí, kde existovala nespravodlivá vláda a opúšťala svoje 

                                                 
54

  In Brocchieriová, M. F. B.: Intelektuál, in: Středověký člověk a jeho svět, Praha, 1999, s. 167 
55

  Mackenney, R.: Evropa 16. století, Praha, 2001, s. 151 
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vlastné deti, aby zdielala ţivotné podmienky chorých a malomocných, pre ktorých vynaloţila 

všetko svoje bohatstvo a ktorým aţ do svojej smrti slúţila.
56

  

 

Udržanie a rozvoj iných foriem filantropie 

Kláštor v rannom stredoveku je exkluzívnym miestom vzdelanosti. Zatiaľ, čo iní sú 

povinní pracovať na poli (laboratores), alebo profesionálne bojovať (bellatores), úlohou 

stredovekého duchovenstva je predovšetkým modliť sa (oratores). Mnísi sú drţiteľmi magickej 

moci, sprostredkúvajú komunikáciu medzi Bohom a smrteľníkmi, načo je potrebné neustále 

štúdium náboţenských textov. Mnísi majú zvyčajne povinnosť naučiť sa čítať, pretoţe „rehoľa 

západnej tradície stanovuje väčšinou dve aţ tri hodiny pre duchovné čítanie a je nevyhnutným 

predpokladom pre meditatio, ústne opakovanie biblických textov naučených nazpamäť“.
57

 Tak si 

musel kaţdý kláštor vydrţiavať knihovňu, školu a scriptorium, čím sa stal kultúrne 

privilegovaným miestom opatrujúcim významné texty svojich predkov a vštepujúcim náboţenskú 

vzdelanosť v mene spásy sveta. Špecifikum vedeckej filantropie vtedajšej doby spočíva v jej 

úzkom zameraní na veci nadpozemské. Ani takéto obmedzenie nás však neoprávňuje tvrdiť, ţe 

mníšske štúdium bolo samoúčelné a slúţilo len osobnej kontemplácii študujúceho. Mních sa totiţto 

neučil len pre seba, jednak jeho štúdium je dôleţitým predpokladom kázania – realizácie morálnej 

filantropie, jednak jeho modlitby smerovali k záchrane všetkých trpiacich.
58

 V kontraste k dejinám 

tvoreným nezmyselným sledom násilia, biedy a katastrôf je kláštor skutočne vnímaný ako jediná 

                                                 
56

  Středověký člověk a jeho svět, Praha, 1999, s. 55, 56, 118, 237, 276 
57

  Tamţe, s. 43 
58

  Tým sa mních západoeurópskeho typu odlišuje od mnícha orientálneho typu, ktorý sa usiloval výlučne 

o svoju spásu, čo dával najavo tým, ţe sa neprestajne izoloval od spoločnosti, buď útekom do púšte (v Egypte) alebo 

útekom na vysoko postavený stĺp (v Sýrii), pozri Collins, R.: Evropa raného středověku 300 – 1000, Praha, 2005, s. 97 

- 100 
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inštitúcia schopná poskytnúť tomuto svetu a jeho dejinám zmysel a nádej, pretoţe iba on odpovedá 

na výzvu Kristovu.
59

 

Morálna filantropia je pre kresťanstvo typická. Kaţdý duchovný vodca tohto náboţenstva 

pôsobí na svoje publikum prostredníctvom kázania dobrých skutkov. Pokiaľ sa dnes cirkev 

v ostatných oblastiach vykonávania dobročinných aktivít delí o miesto s inými inštitúciami, 

navádzanie ľudí k dobrým skutkom pomocou slova ostáva jej doménou. Tradícia kázania sa 

v stredoveku neobmedzila len na kostoly a iné sväté miesta. Kazatelia, ktorí zasvätili svoj ţivot 

hlásaniu slova Boţieho putovali naprieč celým západným svetom. Putovali od mesta k mestu 

v najväčšej chudobe, ich kázania pripomínali skôr veľkolepé dobre zorganizované predstavenia, 

politické mítingy. Kázali obyčajne pod šírym nebom z drevennej tribúny postavenej pre túto 

príleţitosť a sprevádzali ich spovedníci, ktorí mali právomoc udeľovať rozhrešenia. Kazateľ sa 

vţdy usiloval o to, aby si poslucháči uvedomovali svoje hriechy, pričom vyţadoval, aby bol 

úspech v tejto veci hmatateľne preukázaný. Na konci kázania často prebehlo auto da fé spojené so 

spaľovaním hazardných hier a ţenských ozdôb na hranici. V ozvene jeho duchaplnej reči vznikali 

nemocnice pre chorých, ale hlavne inštitúcie, ktorých cieľom bol boj proti úţere.
60

 Vplyv 

kazateľskej a pastoračnej činnosti cirkvi mal však oveľa ďalekosiahlejšie následky a v niektorých 

momentoch moţno hovoriť o tom, ţe spoluutváral dnešnú podobu západnej civilizácie. Tak 

napríklad koncom 11. storočia mala myšlienka, ţe na uzavretie manţelstva je potrebný slobodný 

súhlas obidvoch manţelov takmer revolučný charakter. Prax násilného privlastňovania si ţien 

únosom čelila koncepcii, podľa ktorej sú si muţ a ţena rovnocennými partnermi. Táto koncepcia 

                                                 
59

  Tamţe, s. 52 
60

  Vauchez, A.: Světec, in: Středověký člověk a jeho svět, Praha, 1999, s. 278, 279 
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dnes za svoje všeobecné a bezvýhradné spoločenské prijatie vďačí storočiam pastoračného 

pôsobenia na veriacich.
61

 

Stopy politickej filantropie, čiţe hnutia za ochranu ľudských práv moţno badať v úsilí 

predstaviteľov duchovenstva chrániť obyvateľstvo pred zvôľou kráľa a jeho úradníkov. Prelát na 

jeho ochranu neváha svetským pánom pohroziť Boţím trestom, kostol poskytuje utečencom právo 

azylu, svätci pomáhajú najmä väzňom, ktorí často ţili ako otroci – v úmysle vykúpiť ich zo zajatia 

rozpredávali drahocené cirkevné potreby a snaţili sa o ich resocializáciu.
62

 Biskupovia niektorých 

diecézií boli iniciátormi hnutia pax a treuga Dei (mier, prímerie Boţie), ktorého cieľom bolo 

zabrániť rozsiahlym násilnostiam hatiacim rozvoj hospodárskeho ţivota. Svätyne, nemocnice, 

trhoviská, brody a cesty podliehali pod zvláštnu ochranu, podľa ktorej kaţdému, kto sa v týchto 

miestach dopustil násilnosti hrozila exkomunikácia. Toto opatrenie malo slúţiť na ochranu osôb, 

ktoré boli pre bezbrannosť označované ako pauperes.
63

   

Kresťanstvo ponúkalo základné ideologické impulzy k boju za rovnosť a slobodu.  

Typickým prehlásením slabšej strany konfliktu medzi svetskou vrchnosťou a roľníkmi bolo: 

„Ţiadame, aby všetci poddaní boli oslobodení, pretoţe Boh všetkých ľudí oslobodil, keď za nich 

prelial svoju vzácnu krv.“
64

 Treba mať však na pamäti, ţe stredovekí kresťania, či uţ laici alebo 

predstavitelia duchovenstva, sa nepreniesli ponad základné rozdelenie ľudstva na veriacich 

a pohanov. Preto akékoľvek pozitívne impulzy smerujúce k zdôvodneniu rovnosti a slobody 

všetkých ľudí v praxi znamenali rovnosť a slobodu len pre kresťanov. K pohanom sa stredoveký 

človek staval nepriateľsky. Opát z Clairvaux dôvodí, ţe odstrániť zo sveta ozbrojeného pohana je 

                                                 
61

  Klapisch-Zuberová, Ch.: Ţeny a rodina, in: Středověký člověk a jeho svět, Praha, 1999, s. 247, 248 Na 

druhej strane treba podotknúť, ţe morálne pôsobenie cirkvi nemuselo mať vţdy len pozitívne účinky. Za jeden 

z faktorov, ktorý sa pričinil o nárast miery súdneho stíhania čarodejníc v 17. storočí bol aj „pocit viny a hriešnosti, 

ktorý duchovní tak starostlivo vštepovali svojim farníkom“. Pozri: Munck, T.: Evropa 17. století, Praha, 2002, s. 292 
62

  Vauchez, A.: Světec, in: Středověký člověk a jeho svět, Praha, 1999, s. 268 
63

  Cardini, F.: Válečník a rytíř, in: Středověký člověk a jeho svět, Praha, 1999, s. 72 
64

  Cherubini, G.: Rolník a zemědělství, in: Středověký člověk a jeho svět, Praha, 1999, s. 119 
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nevyhnutným opatrením na ochranu kresťanov: „Skôr ako o odstránenie nepriateľa ako ľudskej 

bytosti má templár dbať na odstraňovanie zla vo všetkých jeho podobách, a pohan nepochybne do 

určitej miery nositeľom zla je. Jeho smrť je teda skôr odstránením zla (malicidium) neţ zabitím 

človeka (homicidium).
65
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  Cardini, F.: Válečník a rytíř, s. 81 
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Laická forma obrody 

Keď si na sklonku 12. storočia skupina profesorov a študentov v Paríţi a Bologni dali 

vzájomný prísľub účasti v prísaţnom spolku (conjuratio) na to, aby spoločne čelili nepriaznivým 

pomerom doby (študenti – cudzinci mali probémy s bývaním a strety s miestnym obyvateľstvom, 

problémy s predsudkami miestnych súdov a kolektívnou zodpovednosťou ako i s vnútornými 

trenicami), poloţili tak základy novej stredovekej inštitúcii – univerzite. Po tom, čo v 6. storočí 

zaniklo verejné antické školstvo a vzdelávací systém sa opieral takmer výlučne o sieť cirkevných 

škôl zriadených pri kláštoroch a katedrálach moţno zaloţenie prvých univerzít pokladať za 

významný krok na ceste k udrţaniu a šíreniu kultúry a vzdelanosti v západnom svete. Zakladajúca 

listina univerzity v Kolíne na Rýnom z roku 1388 stanovuje zmysel svojho poslania takto: 

„Odháňať mračná nevedomosti, zaţehnávať tmu omylu, stavať činy a diela do svetla pravdy, 

velebiť meno Boţie a katolícku vieru…, byť k prospechu spoločenstvu i jednotlivcom a 

rozmnoţovať dobro človeka.“
66

 Charakteristickým a odlišujúcim znakom univerzít bola jednak ich 

autonómia, ktorá spočívala v právach a privilégiach učiteľov a študentov chrániacich ich pred 

miestnou mocou a jednak ich univerzalizmus opierajúci sa o univerzálne pramene vtedajšieho 

vedenia (antické vedy a kresťanské Zjavenie) a o spoločný vyučovací jazyk (latinčina) a zaručujúci 

študentom, ţe výučba na hociktorej z univerzít stála na rovnakých „autoritách“ a ţe platnosť ich 

získanej akademickej hodnosti sa nemusela nijako územne obmedzovať. Hlavnými prínosmi 

univerzity sú: zdokonalenie vzdelávacích metód, včlenenie nových disciplín do študijného 

programu (najmä právo a lekárstvo) a udrţiavanie bohatých univerzitných archívov.  

Neskoršie hnutie humanistov malo síce rezervovaný postoj k inštitucionálnemu 

vzdelávaniu, ktoré vďačilo svojmu rozvoju najmä potrebám úradníckej štátu, no jeho záujem 

o intelektuálnu obrodu človeka bol o to silnejší. Potrebu zmeniť vţité modely správania ilustruje 
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Erazmova výčitka: „Dobročinnosť nespočíva v častom navštevovaní kostolov a v hromadnom 

klananí sa sochám svätcov vo svetle sviečok či v opakovaní predpísaných modlitieb. Nič z tohto 

Boh nepotrebuje. Pavol hlása, ţe dobročinnosť tkvie vo výchove svojho blíţneho, v snahe spojiť 

všetkých ľudí v telo jediné, aby sa tak stali všetci jedným v Kristu, v láske človeka k blíţnemu 

svojmu ako k sebe samému. Dobročinnosť má pre Pavla veľa tvárí: dobrotivý je ten, kto napomína 

zblúdilého, poučuje neznalého, zdviháva padlého, utešuje zúfalého, dáva potrebnému.“
67

 

Kultúrnym potrebám doby nenahraditeľne poslúţil Gutenbergov vynález tlačiarenského lisu, ktorý 

sa behom polstoročia rozšíril takmer do 200 európskych miest. Hoci bolo 16. storočie všeobecne 

dobou cenovej inflácie, reálne ceny kníh prudko klesali a to aj napriek vysokému dopytu.
68

  

V 17. storočí podiel gramotnosti v najvyspelejšícfh mestách európy dosahoval nad 

polovicu muţskej populácie. V školách sa objavujú rôzne návrhy na upustenie od číreho 

memorovania v prospech spontánnejších a praktickejších postupov. Etabluje sa medzinárodné 

spoločenstvo učencov, ktorí spolu komunikujú beţnou latinčinou. Francúzsky učenec Peiresc mal 

mimoriadny okruh 500 podobne zmýšľajúcich dopisovateľov po celej Európe a dokonca aţ 

v enkáve Góa v Prednej Indii, čím sa priblíţil k Baconovej predstave hromadnej vedeckej práce 

ako práce včiel, ktoré vyrábajú med z kvetov podľa koordinovaného plánu. Na inštitucionálnej 

báze vznikajú nové akadémie (Rím, Florencia, Londýn), pričom najznámejšou sa stáva anglická 

Kráľovská akadémia so značnou medzinárodnou prestíţou fóra pre výmenu názorov.
69

 Jedným 

z najvýznamnejších projektov vedeckej filantropie v 18. storočí bola Encyklopédia. Diderot o tejto 

práci napísal, ţe napomáha ľuďom k lepšej informovanosti a  pomáha im nájsť ctnostnejší 

a šťastnejší ţivot. Osvietenci verili, ţe kvalitnejšia výuka pozdvihne ľudské snaţenie, ţe rozum 

dokáţe osvietiť ţivotnú cestu. Vzdelanie malo smerovať k zdokonaleniu praktických zručností 

                                                 
67

  Erazmus: Rukoväť kresťanského rytiera, in: Mackenney, R.: Evropa 16. století, Praha, 2001, s. 135 
68

  počas Lutherovho ţivota sa predalo viaţ neţ milión výtlačkov jeho prekladu Nového zákona, pozri 

Mackenney, s. 147 
69

  Munck, T.: Evropa 17. století, Praha, 2002, s. 305, 306, 314 
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(písanie, čítanie, počítanie, výučba morálky a telesné cvičenia), nemalo však narušiť sociálny 

zmier.
70

 

V 19. storočí prechádzalo stredné a vysoké školstvo mnohými reformami, ktoré 

smerovali predovšetkým k jeho sekularizácii. V porovnaní s hospodársky najrozvinutejším 

Anglickom bolo na kontinente oveľa viac zapísaných študentov, čo moţno pripísať tomu, ţe na 

rozdiel od Anglicka bolo vyššie vzdelanie na kontinente v podstate jedinou cestou 

k spoločenskému vzostupu. V prvej polovici storočia nastal rozmach produkcie tlačovín, napriek 

tomu bol však vydavateľský systém vydaný napospas hospodárskym a politickým krízam 

a vydávateľ kníh vzhľadom na moţné podnikateľské riziko sa povaţoval za dobrodruha. 

Vtedajšími bestsellermi boli diela klasikov, slovníky, náboţenské tlačoviny a učebnice, prirúčky 

a romány na pokračovanie. Prostriedkom na šírenie literatúry okrem priamej kúpy boli verejné 

čitárne a pojazdné knihovne. Cenzúra, či uţ priama alebo nepriama (daň z tlače) nebola nijako 

neobvyklou praxou a s rastom revolučného napätia rástla aj tendencia štátu prenasledovať 

intelektuálov. Viditeľný kultúrny rozmach prerušený sledom revolúcií v polovici storočia započal 

aţ v 60. rokoch. Hospodárske zmeny  nastolili všeobecnú poţiadavku vzdelania, ktorá prešla do 

trendu postupného zavádzania povinnej školskej dochádzky pre základný stupeň. Krajiny severnej 

a západnej Európy ku koncu storočia boli takmer úplne gramotné, inkde sa gramotnosť rozširovala 

a tým rástla aj obec potencionálnych záujemcov o produkciu tlačovín. Vznik masového trhu na 

jednej strane poslúţil spisovateľom a novinárom k ekonomickému osamostatneniu sa a k väčšej 

nezávislosti od štátnych štruktúr, na druhej strane im  však začal diktovať podmienky dopyt 

čitateľov. Pre vydavateľov je hodnota písaného textu priamo závislá na miere jeho popularity, 

masové rozšírenie tlačovín ide teda ruka v ruke so všeobecným poklesom ich kvality. Uchádzač 

o spisovateľské povolanie v románe Georga Gissinga cynicky vykresľuje nové pravidlá panujúce 
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v literárnom svete: „Dnes je literatúra obchodnou záleţitosťou. Ak ponecháme stranou tých 

géniov, ktorí sú schopní preraziť sami od seba, musíme konštatovať, ţe spisovateľ, ktorý má 

úspech, je obozretný obchodník. Myslí predovšetkým a v prvom rade na trh, keď slabne dopyt po 

jednom druhu potravín, nemešká a ponúkne niečo nové a lákavé...“
71

 Intelektuálne snaţenie 

jednotlivcov v 19. storočí a neskoršie teda treba hodnotiť veľmi opatrne a so zreteľom, ţe väčšinou 

boli k vedeckej a spisovateľskej aktivite motivovaní vidinou spoločenského uplatnenia, či uţ 

v štátnych štruktúrach alebo na voľnom trhu tlačovín.  

 

Príspevok mestskej kultúry 

Ţivot v meste vytvára členitejšie a pevnejšie sociálne štruktúry, pocit spolupatričnosti 

stredovekého mešťana sa neupína len na mesto, v ktorom ţije, ale aj na štvrť, susedstvo 

a mnoţstvo spolkov či bratstiev, ktoré vznikli ţivelne ako inštitucionálna podoba skupín 

zdruţujúcich ľudí ţijúcich na jednom mieste alebo ľudí s rovnakým záujmom a ktoré ho 

sprevádzajú aţ po dobu modernú.  

Prví, kto reaguje na zavolanie o pomoc či divokejšiu manţelskú hádku sú susedia, vţdy 

ochotní zachraňovať a uzmierovať. Kaţdá štvrť má svojho vodcu, patricija, či rovno bratstvo 

(comitiva), ktorého členovia si vzájomne pomáhajú, dohliadajú jeden na druhého a niekedy sa aj 

trestajú. Ak má sused to nešťastie, ţe ho bratstvo odmietlo, príde o všetkú kolektívnu podporu 

a plody dobročinnosti, ktoré nie sú bezvýznamné. Spoločná pokladnica pomáha spolubratom 

v hmotnej núdzi, poskytovať im poţičky a zaistiť lôţko v nemocnici. Bratstvo zasahuje v prospech 

svojich členov na úradných miestach tak účinne, ţe podpora chudobných a starých obyvateľov 

mesta prechádza pod mestskú správu, ktorá hrá kľúčovú úlohu v organizácii sociálneho 
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zabezpečenia aţ do 19. storočia.
72

 Najznámejším druhom bratstva zdruţujúcim na základe záujmu 

– profesie – boli cechy. Ich hlavnou úlohou bolo zabezpečenie členom vzdelanie a sociálnu 

ochranu v prípade choroby. V súvislosti so stredovekým zdruţovacím právom sa v literatúre 

moţno stretnúť aj s pojmom gilda, ktorý označuje volné zdruţenie zaloţené na obojstrannej 

prísahe pomáhať si a podporovať sa v najširšom slova zmysle.
73

 

Označiť bratstvo za filantropickú organizáciu je sporné, pretoţe pomoc realizovaná jeho 

prostredníctvom je podmienená intenzitou vzťahu medzi jeho členmi – spolubratmi. Tento vzťah 

je konkrétny, členovia zvyčajne jeden druhého osobne poznajú a kaţdodenne sa stretávajú. 

Pomáhať bratovi je vo vnútri spoločenstva normou, či uţ ţivelne vzniknutou zo spoločenskej 

praxe alebo dopredu vymienenou pri zakladaní spolku. Preto filantropom sa môţe jednotlivec stať, 

ak v rámci bratskej dobročinnosti vynaloţí toľko úsilia, koľko od neho vzhľadom na konkrétne 

pomery nikto neţiadal, ani neočakával. Zároveň treba zdôrazniť, ţe pomoc vo vačšine spolkov sa 

poskytuje iba ich členom. Napriek tomu sa však zakladali aj spolky, ktorých hlavným cieľom bolo 

pomáhať druhým. Foucault vyratúva úlohy náboţenských skupín a dobročinných zdruţení, ktoré 

sa rozširovali v mestách od čias protireformácie: „...ich úlohy boli náboţenské (obracanie na vieru 

a moralizovanie), ekonomické (poskytovanie pomoci a podnecovanie k práci) a politické (boj proti 

nespokojnosti a poburovaniu). Hádam ako príklad stačí uviesť predpisy charitatívnych zdruţení 

paríţskej farnosti...: „Pracujú na odstraňovaní miest nerestí a zmätkov, herní, verejných škandálov, 

rúhania, bezboţností a ďalších neporiadkov, o ktorých sa dozvedia.“ Ich úlohou je aj individuálne 

navštevovať chudobných a veci, na ktoré sa pritom majú informovať, spresňujú predpisy.“ Medzi 

uvedenými vecami autor vyratúva stabilitu ubytovania, znalosť modlitieb, ovládanie remesla, 

                                                 
72
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Okrem agendy bratstiev mestá napríklad zabezpečovali stavbu verejných skladov obylia a sporadicky organizovali 
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  pozri: Oexle, O. G.: Gildy, in: Encyklopedie středověku, Praha, 2002, s. 171 a nasl.  
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morálku, manţelské a príbuzenské veci, susedské spolunaţívanie, starostlivosť o deti....
74

 

Typickým francúzskym filantropickým hnutím v 19. storočí boli spoločnosti na kontrolu 

a zlepšenie fungovania väzníc a jednotlivci vydávajúci publikácie na obranu uväznených 

dlţníkov.
75

 

 

Vznik kupeckej morálky 

Jedným z hlavných zdrojov príjmov dobročinných organizácií boli kupci. Spočiatku 

spochybňovaná profesia obchodníka získava behom storočí na váţnosti, aţ sa napokon z nej 

sformuje spoločenská vrstva, ktorá zohrala kľúčovú úlohu pri zrode moderného sveta. Rovnako 

ako poddaní a šľachtici, aj kupcov pri darovaní svojich statkov vedú skôr egoistické motívy. Pre 

prívrţencov tradičnej morálky predstavovali peniaze diablov nástroj a ich hromadenie bolo 

hriechom, ktorý bol neprekonateľnou prekáţkou na ceste za vlastnou spásou. Z tohto dôvodu 

mnoho kupcov za vykonávanie svojho povolania pociťovalo vinu, ktorú sa snaţilo vykúpiť 

rozdávaním vlastného majetku medzi chudobnými. Známy je príklad kupca Homobonusa 

z Cremony, ktorý po celý ţivot neprestal pomáhať chudobným, no aj naďalej sa ţivil kupectvom.  

„Testamenty mnohých obchodníkov, ktorí odkazovali značnú časť svojho majetku v prospech 

chudobných, nám sprostredkúvajú pocity strachu pred záhrobnými trestami a muky svedomia.“
76

 

V 13. storočí však zaznamenávame zásadný obrat, keď v kupcovom svedomí uţ 

nevidíme strach z Boţieho trestu ale presvedčenie, ţe jeho bohatstvo je súčasťou dokonale 

premysleného Boţieho plánu. Bohatstvo je totiţ nerozlučnou súčasťou dopredu predurčenej 

sociálnej funkcie kupca, je nielen spravodlivé, ale stáva sa aj prostriedkom umoţňujúcim rozvoj, 

praktizovanie cnosti a získanie spásy. Ak kupec časť svojho majetku rozdá medzi chudobných, 
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potom samotné nadobúdanie tohto majetku nie je hriechom, ale vyplnením Boţieho zámeru. 

O tom, ţe kupec spravidla nerozdával zo súcitu svedčí aj fakt, ţe v jeho účtovnej evidencii sa 

objavili zvláštne „Boţie účty“, kde si zapisoval všetky čiastky, ktoré daroval chudobným 

a dobročinným zariadeniam, aby si zaistil svoju dušu pred posmrtným utrpením. „K Stvoriteľovi 

sa správali ako k členovi obchodnej spoločnosti a výška jeho podielu závisela na veľkosti zisku, 

ktorý spoločnosť získala.“
77

 Takýto postoj, hoci nepopierame jeho spoločenskú prospešnosť, 

nemôţeme označiť za postoj filantropa.  

 

Zánik morálky dobrovoľnej chudoby 

Ţobranie v stredoveku bolo legitímnym ţivobytím. Ţobráci boli vnímaní ako zrkadlenie 

ideálu dobrovoľnej chudoby, boli to ľudia, ktorí mali bliţšie ku Kristovi. Svätosť chudoby 

podčiarkol svätý František, ktorý pri odchode z domu zanechal aj svoj vlastný odev. Ţobráci, ľudia 

na okraji spoločnosti, plnili v stredoveku významnú spoločenskú funkciu – pre vtedajšiu 

spoločnosť boli nevyhnutní, pretoţe poskytovali moţnosť preukázať milosrdenstvo. „Bohatí ľudia 

sú stvorení k spáse chudobných a chudobní k spáse bohatých.“
78

 Tak v dobách mieru a dobrej 

úrody vytvárali spoločenskú rovnováhu.  

Koncom stredoveku vznikla nová vrstva chudobných a to v dôsledku negatívnych javov 

akými boli vojny, úpadok výroby a epidémie. Táto vrstva bola podstatne širšia a bola s ňou 

spojená predstava ohrozenia existujúceho poriadku: jej členovia, častokrát opodstatnene, boli 

stotoţňovaní s tulákmi, zlodejmi, prostitútkami a lúpeţníkmi. Dobročinné aktivity sa začali 

vyhradzovať len pre tie osoby, ktoré upadli do chudoby v dôsledku nepriazne osudu (osirelí, starí, 

slepí, chorí a invalidní), ostatným sa pomoc odopierala, pretoţe sa malo za to, ţe upadli do 
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Geremek, B.: Člověk na okraji ve středověku, in: Středověký člověk a jeho svět, Praha, 1999, s. 309 
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chudoby v dôsledku vlastnej lenivosti. Vzťah k chudobným sa od teraz formuje na základe ich 

predpokladaného vzťahu k práci. Pre tých, čo môţu pracovať, ale nepracujú, je chudoba 

spravodlivým Boţím trestom. Problémy s nezamestnanosťou, ktoré mali štrukturálnu alebo 

cyklickú povahu sa nebrali v úvahu. Byť chudobným sa stáva hanbou. Najväčšia charitatívna 

inštitúcia v Aix-en Provence vţdy na konci roku ceremoniálne pálila všetky záznamy 

o vyplatených dávkach, aby tým zabránila idetifikácii a stigmatizácii ich príjemcov.
79

  

Starostlivosť o chudobných plní v čoraz väčšej miere funkciu sociálnej kontroly. Voči 

neinvalidným ţobrákom sa táto kontrola prejavuje ako štátna represia, ktorú by sme z dnešného 

pohľadu mohli označiť za perzekúciu z dôvodu príslušnosti k sociálnej skupine. V zákone z roku 

1531 vláda Henricha VIII. bez rozpakov poloţila rovnítko medzi chudobu a lenivosť: „...ak je 

nejaký muţ či ţena zdravý, telesne zdatný a schopný práce a nemá pôdu ani pána a neprevádzkuje 

zákonný obchod, remeslo či umenie, ktorým by si zarábal na ţivobytie..., nech podľa zákona 

konštáblovia a všetci královi úradníci, zástupci a predstavitelia kaţdého mesta, farnosti i dediny 

uväznia menovaných tulákov či lenivé osoby a predvedú ich ku ktorémukoľvek zmierovaciemu 

súdu... a kaţdý z týchto sudcov nech sa postará, aby ktorúkoľvek z týchto lenivých osôb takto 

k nemu predvedených vzali do najbliţšieho mesta alebo iného miesta..., a tam ju nahú priviazali ku 

koču a mlátili ju prútmi počas celej cesty týmto mestom alebo iným miestom, aţ sa jej telo sfarbí 

krvou. Po tomto treste a bičovaní, nech sa takto potrestaná osoba zaviaţe prísahou, ţe ihneď a bez 

meškania sa navráti tam, kde sa narodila alebo kde naposledy pobudla pred týmto trestom po dobu 

troch rokov a tam sa bude venovať práci, ako sa na riadneho človeka patrí.“
80

 Nemocnice uţ nie sú 

inštitúcie, kde sa liečia a zaopatrujú chorí a starí. Čoraz viac majú naprávať mravné nedostatky 

internovaných, majú vychovávať chudobných k občianstvu, disciplíne a uţitočným pracovným 
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návykom.
81

 Vytvára sa prepracovaná sieť dobročinných inštitúcii, ktorej úlohou je ochrániť 

spoločenskú spodinu pred absolútnou degradáciou. „Naše dobročinné zariadenia sú obdivuhodne 

zladeným súborom, ktorý sa stará, aby bedár od narodenia aţ po hrob nezostal ani chvíľu bez 

pomoci. Sledujte tohto nešťastníka: po narodení ho vidíte medzi najdúchmi, potom prejde do jaslí 

a odtiaľ do detského útulku, ako šesťročný odtiaľ odchádza do základnej školy a neskôr ide do 

školy pre dospelých. Ak nemôţe pracovať, zaregistruje sa na dobročinnom úrade svojho obvodu, 

ak ochorie, môţe si vybrať medzi dvanástimi nemocnicami... Keď napokon paríţsky bedár 

dosiahne koniec svojej kariéry, sedem starobincov ho prichýli v starobe a ich zdravý reţim mu 

neraz natoľko predĺţi neuţitočné dni, ţe preţije bohatých.“
82

 Predrevolučný Paríţ bol známy 

svojou politikou násilných internácií ţobrákov. V polovici 18. storočia bolo v tomto meste účinné 

kráľovské nariadenie, podľa ktorého za zaistenie ţobráka bola poskytnutá odmena. Podľa práva 

ţobráci nedobrovoľne končili v chudobincoch alebo v nemocniciach (hôpital général), 

v skutočnosti však niektorí z nich končili vo Francúzskej Guayane a podľa niektorých správ sa 

zaistili aj ľudia, ktorí nespĺňali kritéria nariadenia.
83
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Postupný prechod sociálnej agendy na štátnu správu 

Starostlivosť o chudobných a bezvládnych bola v prvom rade na pleciach členov rodiny. 

Ak z určitého dôvodu rodina zlyhala, jej úloha prešla na farnosť, v mestách na bratstvá a iné 

spolky, neskôr na mestskú správu. Charita a sociálne zabezpečenie mali výrazne lokálny charakter, 

ich úroveň sa líšila z mesta na mesto a hoci jednou z podmienok ich poskytnutia bolo domovské 

právo bedára, toto nijako nezabránilo vysokej urovni mobility osôb odkázaných na pomoc 

druhých. Ak sa stalo určité miesto chýrnym pre svoje aktivity v oblasti charity, s najväčšou 

pravdepodobnosťou muselo následne čeliť vlne práceneschopných prisťahovalcov. Nič to však 

nemení na fakte, ţe ani v najpriaznivejších dobách nepresiahli súkromné príspevky na účelovo 

viazané dobročinné aktivity pol percenta národného dôchodku a významnejšej pomoci sa dostalo 

len hŕstke núdznych.
84

 Španielský humanista Juan Luis Vives sa dovoláva štátnych zásahov 

v prospech chudobných takto: „ Prečo tomu nie je tak, ţe ako je v štáte opravované čokoľvek, čo je 

vystavené ničivému pôsobeniu času a osudu – napríklad hradby, priekopy, valy, kanály, inštitúcie, 

zvyky i zákony -, malo by byť beţné pomáhať pri plnení prvoradej povinnosti obdarovať toho, kto 

utrpel najrôznejšiu škodu?“
85

 Znie trochu prekvapujúco, keď povieme, ţe štát, ktorý ako prvý 

poloţil základy právu sociálneho zabezpečenia je Anglicko. 

V Anglicku sa príspevky na chudobných postupne zavádzali v 16. storočí a najneskôr do 

roku 1552 boli povinné. Štát brojil proti náhodnému rozdávaniu almoţien a zavádzal rôzne 

opatrenia, aby kaţdá obec zodpovedala za svojich chudobných. Kodifikácia základov práva 

sociálneho zabezpečenia prebehla na sklonku medzi 16. a 17. storočím. Pri stanovení výšky dávky 

sa obvykle vychádzalo z hodnoty majetku v obci a prostriedkov ich obyvateľov, pričom takto 

vybrané prostriedky mnohonásobne prevýšili výťaţky z dobročinných zbierok a darov. Zákon 
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zaviedol všeobecný štandard pre poskytovanie starostlivosti, všetci núdzni dostali podľa situácie 

prídel potravín, šatstva a peňazí, ako aj úľavy na nájomnom a príspevky na deti. Ustanovila sa prax 

tzv. „povolenia na ţobranie“, na ktoré mal nárok iba ten, kto bol v chudobe bez vlastnej viny, inak 

sa ţobranie bez povolenia hodnotilo ako priestupok. Pre telesne zdatných bez práce sa zriadila 

trestnica. Stále chudobince sa začali zriaďovať aţ na konci storočia. Keďţe zákon ako podmienku 

poskytnutia pomoci stanovoval trvalý pobyt v príslušnej obci (tá mohla ţiadateľa z iného kraja 

odmietnuť), úprava obmedzovala pohyb pracovnej sily a na základe zákona z roku 1662 museli 

presídlení robotntíci so sebou mať osvedčenie z rodnej obce, ktoré im v prípade potreby 

zaručovalo nárok na podporu. Finančné zabezpečenie a distribúcia pomoci sa postupne presúva 

z farností na miestnych dozorcov, z ktorých sa stávajú verejní činitelia.
86

 

Bohaté benátské Scuole Grandi sa v 16. storočí ujali rozsiahlej organizovanej 

dobročinnosti, vrátane práce v nemocniciach, obstarávania liekov i vyplácania vena chudobným 

dievčatám. Štát presadzoval dôslednú správu súkromných fondov pomocov obecných inštitúcii 

a rád. Benátska republika si však uvedomovala nutnosť štátneho zásahu do pomoci pre 

chudobných a v dobách kríz, prvýkrát v rokoch 1528 a 1576, vymáhala povinné príspevky na 

chudobných.
87

 

Z francúzskych pokusov vyniká hôpital général (inštitúcia, ktorej hlavnou funkciou bol 

chudobinec, na rozdiel od tradičných nemocníc a hospicov). Financovaný je zčasti zo súkromných 

zdrojov, zčasti z určitých zvláštnych výsad a výnosov (napr. vínne dane). Paríţskemu hôpital 

général bola uloţená povinnosť internovať všetkých ţobrákov, pričom mal moţno ukladať tvrdé 

tresty všetkým, ktorí mohli pracovať a aj napriek tomu ostávali bez práce. Hôpital v 90. rokoch 

taktieţ zaisťoval verejnoprospešné práce pre najmenej 3000 neinvalidných ţobrákov. Štát sa 
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 5

9 

spoliehal, ţe inštitúcia zaštítena kráľovskou priazňou a privilégiami priláka dostatok darov, aby 

mohla fungovať bez štátnej podpory, no aj napriek ochotnému ošetrujúcemu personálu, ktorý bol 

obvykle k dispozícii za nízke náklady z radov rýchlo sa šíriacich ţenských náboţenských rádov, 

tento prístup koruny sa ukázal ako nedostatočný. Počas Francúzskej revolúcie vznikli výbory na 

reorganizáciu systému sociálneho zabezpečenia. Propagovala sa v nich myšlienka, ţe chudoba je 

záleţitosťou celej krajiny a jedným z riešení bol plán štátnych starobných dôchodkov pre starších 

chudobných. Problémy na medzinárodnej scéne a s reakciou proti revolúcii však túto problematiku 

posunuli do úzadia.
88

 

Vyhláška o mestskej chudobe v Dánsku z roku 1683 volala po registrácii všetkých 

ţiadateľov o sociálnu dávku, po vyhostení cudzincov, vytváraní pracovných príleţitostí 

a menovaní úradných vyberačov. Účinnejší systém podpory financovaný povinnými príspevkami 

bol zavedený aţ koncom 18. storočia.
89

 V Českom kráľovstve sa do roku 1785 starala 

o chudobných církev. Potom prešla táto povinnosť na vrchnosť a od roku 1854 na obce. Postupne 

vznikajú ústavy pre chudobných, ktoré majú charakter verejnoprávnych inštitúcii, pričom ich 

správcovia boli počas obdobia výkonu svojho úradu prehlásení za verejných činiteľov.
90

 

 

Analýza postupného prechodu 

Pre lepšie pochopenie transferu sociálnej agendy na štát si rozdelíme celú spoločnosť na 

sektory – mnoţiny druhovo rovnakých spoločenských zoskupení s rôznou mierou organizovanosti 

a rôznymi primárnymi cieľmi. V spoločnosti existujú štyri sektory a to v nasledujúcom poradí: 

štát, podnikatelia, neziskové organizácie a rodina.
91

  Štát ako prvý sektor je charakteristický 
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vysokou mierou organizovanosti, suverénnou mocou vykonateľnou nad zvyšnými troma sektormi. 

Jeho úloha je predovšetkým protekcionistická – má chrániť osoby nachádzajúce sa na jeho území 

pred neoprávnenými útokmi a pred inými nebezpečenstvami tak, ako si to vyţiadajú jeho 

medzinárodné záväzky a spoločenská objednávka pravidelne aktualizovaná v demokratických 

voľbách. Podnikatelia ako druhý sektor sa organizujú v štátom dovolených formách vţdy za 

účelom dosiahnutia zisku. Podnikateľská aktivita sa dáva do pohybu na základe individuálneho 

dopytu kaţdodenne aktualizujúceho sa na trhu. Tretí sektor je mnoţina organizácii zaloţených na 

dosiahnutie štátom uznaných všeobecne prospešných cieľov, ktoré sa vytyčujú na základe 

slobodného rozhodnutia ich zakladateľov s prihliadnutím na aktuálne spoločenské potreby 

a moţnosti financovania. Rodina je najmenej formálnym zoskupením. Vzniká na základe súhlasu 

dvoch ţivotných partnerov s cieľom získať špecifické spoločenské uznanie a s perspektívou 

vychovávať deti. 

Starostlivosť, poskytnutie pomoci, či akékoľvek iné úsilie smerujúce v prospech 

jednotlivca môţe vychádzať zo všetkých štyroch sektorov. Historicky zohráva prvoradú úlohu 

rodina – jednotlivec sa rodí do určitého spoločenstva príbuzných, ktorí sa počas jeho bezbrannosti 

a práceneschopnosti o neho starajú. Táto úloha zčasti prirodzene prechádza na najbliţšie okolie. 

Jednotlivec sa stáva členom obce, bratstva, cechu, gildy, pričom členstvo v týchto organizáciach je 

zaloţené na recipročnom vzťahu. Jednotlivec ponúka svoju prácu, znalosti, majetok, organizácia 

na oplátku tlmí jeho obavu z moţných prítomných a budúcich nebezpečenstiev, pretoţe mu 

poskytuje organizovanú ochranu zaloţenú na solidarite všetkých jej členov. Preto aktuálnosť 

zdruţovania sa umocňuje v dobách kríz, keď sú oslabené štátne štruktúry. Ak sa chce jednotlivec 

oslobodiť z rodinných, rodových či profesných povinností, spravidla to nedokáţe inak, ako 

súčasným vstupom do nového spolku. Avšak zo všetkých moţných spolkov poskytujúcich 
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sociálne zabezpečenie sú filantropické len tie, ktoré vykonávajú dobročinnosť v prospech ľudí, 

ktorí nie sú jej členmi.  

Sledovaním historického vývinu zisťujeme, ţe do sociálnej agendy postupne zasahuje aj 

štát. Ak aj výjdeme z preţitého predpokladu, ţe štátnu moc netvorí vôľa jeho občanov, ale vôľa 

kráľa, kráľovské rozhodnutie zasiahnuť v prospech chudobných moţno za filantropické pokladať 

len veľmi ťaţko. V kaţdom štáte sa problém chudoby začal riešiť, aţ keď tvoril reálne 

nebezpečenstvo narušenia verejného poriadku. Panovník nemusel čítať Machiavelliho nato, aby 

prišiel k záveru, ţe zo štátnej pokladne bude rozdávať medzi ľud len vtedy, ak to upevní alebo 

rozšíri jeho moc. Ľudovít XIV. roku 1662, v dobe akútneho nedostatku potravín, nariadil nákladné 

nákupy obylia z cudziny nie preto, ţe súcitil s hladujúcimi, ale preto, aby zahnal hrozbu 

občianskych nepokojov. Rozdávanie zvláštnych prídelov, tzv. „chlieb od kráľa“, bol chladnokrvne 

vypočítaným krokom, ako posilniť vieru v láskavého panovníka.
92

 V dobe ústavnoprávnej garancie 

sociálnych práv povaţujeme zabezpečenie sociálneho štandartu občanov za prejav ich vôle 

vzájomne si pomáhať skrz štátne orgány a ním zriadené verejnoprávne inštitúcie. Postupný 

prechod sociálnej agendy z rodiny, cez tretí sektor, obce aţ na štát nachádza svoje zavŕšenie v 

ideológii sociálneho štátu. Odhliadnuc od ekonomickej náročnosti tohto projektu ostáva váţnou 

otázkou, nakoľko celospoločenská garancia určitého sociálneho štandartu zľahčuje pocit 

zodpovednosti prirodzených skupín, akými sú rodina či obecná komunita, za osud svojich členov a 

tým nabúrava ich súdrţnosť. 
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Konštitucionálne presadzovanie ľudských práv 

Ústavnoprávna listina zakotvujúca ľudské práva sa prvýkrát v histórii objavila v roku 

1689 v podobe Listiny práv (Bill of Rights), ktorá bola zavŕšením boja anglického parlamentu 

proti svojvoľnému panovaniu Stuartovcov. Listina chránila nielen záujmy burţoázie, pretoţe 

niektoré jej ustanovenia stanovili ochranu, na ktorej vykonávaní mali záujem všetci občania: 

kaucia za prepustenie na slobodu nesmie byť neprimeraná, nemoţno ukladať neprimerané pokuty, 

rovnako ani krutý či neobvyklý trest, zostavenie a rozpustenie poroty musí byť náleţité, kaţdé 

uloţenie alebo prísľub uloţenia pokuty či trestu straty osobných práv pred odsúdením je v rozpore 

s právom a neplatné.
93

 V modernej právnej terminológii ide o špecifické ustanovenia chrániace 

právo na osobnú slobodu, vlastnícke právo, právo nebyť mučený či podrobený krutému, 

neľudskému alebo poniţujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu, právo na zákonného sudcu 

a ustanovenie zakotvujúce prezumciu neviny.   

Americká Deklerácia nezávislosti z roku 1776 vyjadrila ideu ľudských práv oveľa 

otvorenejšie: „...všetci ľudia sú si stvorení rovní, sú obdarení ich stvoriteľom určitými 

nescudziteľnými právami, medzi ktoré patrí ţivot, sloboda a nasledovanie šťastia. Na ochranu 

týchto práv sú medzi ľuďmi ustanovené vlády, ktoré odvodzujú svoju spravodlivú moc zo súhlasu 

ovládaných.“ Výpočet chránených práv bol však nedostatočný a pojmovo neostrý. Deklerácia práv 

štátu Virginia, ktorá bola prijatá o niečo skôr bola v tomto smere presnejšia a stala sa inšpiráciou 

ústavodarcov, ktorí schválili americkú Listinu práv v roku 1791. O skutočnom konštituovaní 

ľudských práv v Spojených štátoch však moţno hovoriť aţ okamihom zrušenia otroctva, ku 

ktorému došlo v roku 1865. Koncom 18. storočia dochádza k vyhláseniu ľudských práv aj na 

starom kontinente. Francúzska Deklerácia práv človeka a občana je pôsobivým katalógom 

ľudských práv, ktoré však novonastolený reţim nezabudol masovo porušovať. 
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Vlna konštitúcií ľudských práv v 18. storočí započala presadzovať presvedčenie, podľa 

ktorého je kaţdé politické zoskupenie stvorené na to, aby chránilo prirodzené práva tých, ktorí ho 

tvoria. Od tohto momentu sú ľudské práva chránené nie z milosti, ale z povinnosti panovníka. Tak 

mohol podmienku dobrovnoľnosti pri aktívne vynaloţenom úsilí presadzovať ľudské práva splniť 

len ten panovník, ktorý sa za výkon svojej moci nikomu nezodpovedal, historický príklad sme 

uviedli v osobe panovníka Kýrosa a Ašóku. Na druhej strane osoby, ktoré vynakladali úsilie na to, 

aby sa ochrana ľudských práv stala povinnosťou štátu mohli byť filantropmi len vtedy, ak boli 

motivovaní ideou ľudských práv, a nie konkrétnymi osobnými výhodami, ktoré by z ustanovenia 

takejto povinnosti pre nich plynuli. Pravdepodobnejšie to boli teda intelektuáli presadzujúci 

hodnotu ľudskej bytosti ako takú, neţ predstavitelia burţoázie presadzujúci najmä vlastnícku 

slobodu a participáciu na veciach verejných. Príkladom môţe byť John Locke s jeho úsilím 

zhmotneným v knihe Dve pojednania o vláde. 
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Vek moderný 

Moderný vek je charakteristický postupným presadzovaním alebo dominantným 

postavením západnej tradície vo všetkých kultúrach sveta. Tá je príťaţlivá pre zvyšok sveta svojou 

mierou ekonomickej prosperity a politickej slobody, čo sú veličiny podmienené úrovňou  vedecko-

technického pokroku a pokroku v spoločenských vedách. Významným dôsledkom pokroku je 

stieranie hraníc medzi jednotlivými štátmi a kultúrami. Vysoká úroveň dopravy a komunikačných 

sietí smeruje k predtým nevídanemu rozmachu medzinárodného obchodu. Tak ako technické 

inovácie odstránili jeho prírodné bariéry, tak zmeny v politickom myslení odstraňujú jeho bariéry 

politické. Vládci pochopili, ţe sila štátnej moci nespočíva vo vedení vojnových výprav ale v dobre 

fungujúcej ekonomike zaloţenej na medzinárodnej deľbe práce. Globálny vzrast ekonomickej 

produkcie následne zviditeľnil negatívne ľudské vplyvy na ţivotné prostredie. Moderná doba je 

charakteristická vzájomnou závislosťou všetkých krajín ako v oblasti ekonomickej, tak v oblasti 

politickej a environmentálnej. Ideál absolútnej nezávislosti presadzovaný či v súkromnom alebo 

v spoločenskom ţivote je prejavom určitej nevyzretosti. Naopak starostlivosť nielen o seba, svoju 

rodinu, obec, mesto či štát, ale aj o osudy ľudí na druhom konci sveta je prejavom vyzretosti. 

Ostávame pri slovách Martina Luthera Kinga, ktorý hovorí, ţe hocikde vykonaná nespravodlivosť 

je kdekoľvek hrozbou pre spravodlivosť a ţe všetko čo sa dotýka jedného priamo, sa dotýka 

všetkých ostatných nepriamo.
94

 

 

Pomoc tretiemu svetu 

 Ešte dnes prebiehajú diskusie, či je súčasná pozícia západnej kultúry dedičstvom éry 

kolonializmu (t.j. výsledkom pouţitia bezkonkurenčnej vojenskej sily), alebo či treba po koreňoch 

                                                 
94

  Martin Luther King Jr., Letter from Birmingham Jail, April 16, 1963 in: www.wikipedia.org, heslo 

“Interdependence” 

http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King_Jr.
http://en.wikipedia.org/wiki/Letter_from_Birmingham_Jail
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=April_16%2C_1963&action=edit
http://www.wikipedia.org/
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jej úspechu pátrať hlbšie. Totiţ ak si časť svetovej populácie myslí, ţe vyspelé krajiny vďačia za 

svoje bohastvo lacno nakúpeným surovinám z chudobných krajín (predtým dováţaných z kolónií 

prakticky bez poskytnutia protihodnoty), potom pokladajú pomoc chudobným častiam sveta za 

morálnu povinnosť, ktorú chápu ako odškodnenie, t. j. nápravu s cieľom uviesť nespravodlivý stav 

vecí do stavu spravodlivého. Následne na to, ak je pomoc chudobným krajinám normou morálky 

povinnosti platnou pre vyspelé krajiny, potom ţiadny prejav pomoci vychádzajúci z tejto časti 

sveta nemôţe byť dobrovoľný. Za popularitu názoru, podľa ktorého je Západ zodpovedný za biedu 

tretieho sveta vďačíme propagande Sovietskeho zväzu vychádzajúcej z Leninových spisov, v 

ktorých sa konštatuje, ţe imperializmus je prirodzeným rozšírením kapitalizmu v globálnom 

kontexte. Fakt, ţe ţivotná úroveň proletariátu v kapitalistických krajinách neklesala Lenin 

vysvetľuje práve vykorisťovaním kolonizovaných národov.
95

 Mieru zodpovednosti Západu však 

musíme vidieť v neskreslenom svetle. Aron Raymond upozorňuje, ţe bohatstvo jedných je od 

chudoby druhých neoddeliteľné len vtedy, keď bol jeho objem viac-menej stály a svoj zdroj i 

samotný obsah mal v pôde, vzácnych kovoch a obchodných ziskoch. „Odo dňa, keď sa podstatou 

ekonomiky stal pokrok, keď sa prameňom bohatstva stala práca a na jej kvalite závislý objem 

statkov, ktorými to a to spoločenstvo disponuje, uţ tomu tak nie je. Keď výroba určitého 

spoločenstva rok od roku stúpa, nie je to uţ na úkor tých druhých, ale vďaka vyššej produktivite 

jeho pracujúcich.” 
96

 Dostávame sa k záveru, ţe sociologická podmienka dobrovoľnosti pomoci 

krajinám tretieho sveta je splnená. Ak vyspelý svet pomáha, nerobí to pod ťarchou povinnosti, ale 

pod ťarchou ašpirácie. Detailnejšie posúdenie pomoci si však vyţaduje rozdeliť subjekt 

poskytovateľa na štátny a neštátny.  

  

                                                 
95

  Raymond, A.: Historie 20. století, Praha, 1999, s. 612 
96

  Raymond, A., s. 575 
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Cezhraničná štátna pomoc 

V súvislosti s moţnou filantropiou vykonávanou štátnou mocou sme konštatovali, ţe táto 

nie je moţná, pretoţe štátna moc vţdy poskytne ľuďom len to, čo im najskôr zoberie v podobne 

daní a poplatkov a ďalej, ţe štátna moc má povinnosť chrániť a starať sa o svojich občanov, takţe 

pomoc vykonávaná v jej mene nie je dobrovoľná. Na druhej strane sme tvrdili, ţe spolok či 

organizácia ľudí môţe byť filantropická iba vtedy, ak vynakladá úsilie v prospech tých, ktorí nie sú 

jej členmi. Logicky tak vzniká otázka, či môţe štátna moc vykonať filantropický čin, ak je jeho 

cieľom ochrana alebo pozdvihnutie ţivotnej úrovne ľudí, ktorí nie sú jeho občanmi, príp. ktorí sa 

ani nenachádzajú na jeho štátnom území. Takáto štátna pomoc sa rozšírila najmä po druhej 

svetovej vojne a aj v súčasnosti je predmetom pozornosti najmä v súvislosti s riešením chudoby 

krajín tretieho sveta.  

Aj v tomto prípade budeme vychádzať z toho, čo bolo povedané vyššie - štát nesie 

zodpovednosť za to, ako bude so štátnymi prostriedkami hospodáriť, a to jednak právnu (môţe 

s nimi disponovať iba tak, ako mu to dovoľuje alebo prikazuje zákon) a jednak politickú (v 

demokracii sa prejavuje moţnosťou straty hlasov svojich voličov, v totalite sa prejavuje moţnou 

stratou sympatií, odopretím poslušnosti, príp. aj vznikom masovej vzbury). Pri utváraní štátnej 

vôle nemoţno vychádzať z vnútorných motívov konkrétneho štátneho činiteľa, ale len z motívov, 

ktoré verejne prezentuje ľudu, pretoţe démos je ten, od ktorého pochádza všetká štátna vôľa. Tak 

môţeme motívy štátnej akcie hľadať buď v dôvodových správach legislatívneho zboru, na 

tlačových konferenciách alebo verejných vystúpeniach štátnikov. Samozrejme tie treba vykladať 

vţdy v kontexte uskutočnených dôsledkov akcie a pravdepodobnosti, s akou tieto dôsledky 

zvyčajne nastávajú. Takto môţeme analyzovať najznámejšie prípady cezhraničnej štátnej pomoci 

v 20. storočí.  
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Štátny program „lend-lease“, pod ktorým poskytli Spojené štáty americké v rokoch 1941 

aţ 1945 svojim spojencom a Sovietskemu zväzu pomoc v podobe vojenského materiálu, bol 

motivovaný predovšetkým egoistickými zámermi.  Lend-lease Act dovoľoval prezidentovi 

poskytnúť pomoc iba tým vládam, ktorých obranu prezident povaţoval za schopnú prispieť k 

obrane Spojených štátov. Franklin Roosevelt musel program obhajovať pred daňovými 

poplatníkmi prirovnaním k situácii, keď sused poţičiava susedovi striekačku na to, aby mu tak 

pomohol uhasiť poţiar jeho domu.
97

 Rovnako realizácia Marshallovho plánu skôr ako zo súcitu 

vychádzala zo snahy obnoviť hospodársku a politickú integráciu Európy s cieľom odraziť očividnú 

komunistickú hrozbu, pričom dôleţitým faktorom pri rozhodovaní bol aj fakt, ţe finančne 

ozdravená Európa znamenala pre americké výrobky obrovské odbytisko.
98

 Celkový obraz 

o motívoch zahraničnej pomoci poskytnutej Spojenými štátmi si môţeme urobiť z nasledujúcej 

štatistiky: Celková pomoc cudzím krajinám za obdobie od 1. júla 1945 do 30. júna 1967 dosahuje 

117 miliárd dolárov: 39 % išlo rozvinutým krajinám predstavujúcim 19 % z celkovej populácie, 

krajiny na obvode sovietskej zóny (Grécko, Irán, Turecko, Vietnam, Formosa, Korea, Filipíny, 

Thajsko, Španielsko, Portugalsko), povaţované za vojensky dôleţité alebo politicky ohrozené 

a poskytujúce základne alebo vojsko, dostali 31 % na 11 % populácie, rozvojové krajiny dostali 30 

% na 70 % populácie.
99

 Tento príklad nás teda poučuje o tom, ţe štátna pomoc poskytnutá tretím 

krajiním je vykonávaná predovšetkým vo vlastnom záujme. Keďţe politik nedisponuje s vlastními 

zdrojmi, ale so zdrojmi daňových poplatník, je v jeho vlastnom záujme, aby svoj zámer pomôcť 

odôvodnil verejnosti aj inak ako potrebou súcitu, či účasti na ľudskom utrpení. Pre väčšinu 

populácie je typické skôr egoistické správanie a politik, ktorý takejto populácii vládne musí svoje 

zámery odôvodniť tak, aby jeho volič videl, ţe štátnymi prostriedkami neplytvá nadarmo.  

                                                 
97

  www.wikipedia.org, heslo: „Lend-lease“, odstavec „Political background“ a „Quotations“ 
98

  Wegs, J. R., Ladrech, R.: Evropa po roce 1945, Praha, 2002, s. 74 
99

  Magdoff, H.: L´Áge de l´ imperialisme, s. 118, in: Raymond, A.: Historie 20. století, Praha, 1999, s. 589 

http://www.wikipedia.org/
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V súčasnosti kaţdá vyspelá krajina, ktorá poskytuje rozvojovú pomoc má vytvorenú 

politiku, ktorá sa označuje ako Oficiálna rozvojová pomoc (Official Development Assistance – 

ODA
100

). Obsahom politiky je určenie rozpočtu pomoci, základného mechanizmu implementácie a 

výber krajín, ktorým sa pomoc poskytne. Vláda si na realizáciu svojej rozvojovej politiky môţe 

zriadiť rozvojovú agentúru, do kompetencie ktorej zvyčajne patrí spravovanie rozpočtových 

prostriedkov a vyhlasovanie grantových kôl pre národné organizácie tretieho sektora. Na 

Slovensku od začiatku tohto roku plní túto funkciu Slovenská agentúra pre medzinárodnú 

rozvojovú spoluprácu. Rozvojová pomoc našej krajiny v roku 2006 činí sumu 1,64 miliardy, čo je 

0,1 % z jej HDP
101

. 

Po druhej svetovej vojne sa štátna pomoc z veľkej časti začala realizovať skrz zakladanie 

a podporovanie medzinárodných vládnych organizácií. Najznámejšou z nich je Organizácia 

spojených národov, ktorej hlavnými cieľmi sú: predchádzanie vojnám, ochrana ľudských práv, 

vytvorenie účinného mechanizmu medzinárodného práva, podpora sociálneho a ekonomického 

rastu, zvyšovanie ţivotnej úrovne svetovej populácie a boj proti nákazlivým chorobám. 

Organizácia podniká koordinované kroky na boj proti neznesiteľným ţivotným podmienkam a 

chudobe. OSN poskytuje jedlo, pitnú vodu, úkryt a iné humanitárne sluţby populáciam trpiacim 

hladom (Svetový potravinový program pomáha nasýtiť 100 miliónov ľudí ročne v 80 krajinách 

sveta) a núteným presídlencom v dôsledku vojen a prírodných katastrôf. Najväčšími 

prispievateľmi do rozpočtu organizácie v roku 2006 boli Spojené štáty (22 %), Japonsko (19,5 %) 

                                                 
100

  ODA pozostáva z finančných tokov plynúcich do rozvojových krajín a multilaterálnych inštitúcií 

poskytnutých oficiálnymi úradmi, zahŕňajúcimi štátne a miestne vlády, alebo ich výkonnými orgánmi a ktorých kaţdá 

transakcia spĺňa nasledujúci test: a) hlavným cieľom jej poskytnutia je podpora ekonomického rozvoja alebo 

prosperity rozvojových krajín a b) jej character je koncesionálny a obsahuje grant aspoň vo výške 25 % pozri: Führer, 

H.: The Story of Official Development Assistance, Paris, 1996, s. 24  
101

  Informácia o oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej SR v roku 2006, pozri: www.slovakaid.sk, pre 

porovnanie číselných údajov s inými krajinami pozri poznámku č. 105 

http://www.slovakaid.sk/
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a Nemecko (8,7 %).
102

 Špeciálnou neziskovou organizáciou pridruţenou k OSN so zameraním na 

podporu hospodárskeho rozvoja je Svetová banka, ktorej činnosť spočíva v poskytovaní 

nizkoúročných alebo bezúročných pôţičiek a grantov krajinám s obmedzeným alebo ţiadnym 

prístupom na svetové kapitálové trhy. Banka sa snaţí riešiť chudobu prostredníctvom rozvoja – 

zapájaním obyvateľov chudobnej krajiny do ekonomického procesu. Úspech svojej misie vidí 

Banka v podpore štyroch kľúčových faktorov: posilňovanie vlád a vzdelávanie vládnych 

úradníkov, implementácia právneho a súdneho systému, ktorý podporuje obchod, ochranu 

osobných a majetkových práv a plnenie zmluvných záväzkov, rozvoj systému samofinancovania 

podnikateľských projektov a boj proti korupcii.
103

 Z priorít Banky vidieť, ţe sa snaţí 

v chudobných krajinách presadzovať výdobytky ekonomickej a právnej tradície Západu, čo ju radí 

medzi jeden z hlavných symbolov globalizácie a čo tvorí argumentačný základ pre jej kritikov. 

Udrţateľný ekonomický rozvoj chudobnej krajiny však zrejme nie je dosiahnuteľný bez vytvorenia 

ekonomickej závislosti a stierania kultúrnych rozmanitostí. Podľa kritérií Banky majú rozvojové 

projekty úspech, od roku 1981 do roku 2001 sa percento svetovej populácie ţijúcej pod hranicou 

výdavku jedného dolára denne na osobu zníţilo zo 40 % na 20 %.
104

  

Pri posudzovaní aktivít medzinárodných vládnych organizácií ostávame pri hodnotení, 

ktoré sme uviedli pri pomoci poskytovanej stredovekými bratstvami, cechmi a gildami – táto 

pomoc nie je filantropická, pokiaľ sa poskytuje iba členom organizácie. Nepopierame prospešnosť 

vzájomnej solidarity medzi krajinami, tvrdíme však, ţe táto solidarita je skôr vývojovým trendom, 

do ktorého sú krajiny tlačené, ako prejavom dobrovoľnosti tak, ako sme si ju definovali v prvej 

časti práce. Pri posudzovaní morálnej hodnoty pomoci vidíme zásadný rozdiel medzi druţstvom 

zaloţeným na podporu sociálnych potrieb svojich členov a charitatívnou organizáciou zaloţenou 

                                                 
102

  www.wikipedia.org, heslo „United nations“, odstavce: Aims, Financing, Humanitarian assistance 
103

  wikipedia, heslo  „World Bank“, odstavec: Activities 
104

  wikipedia, heslo  „Globalization“, odstavec: Pro-globalization 

http://www.wikipedia.org/
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na podporu chudobných. Krajiny prispievajúce do rozpočtu medzinárodných vládnych organizácií 

sledujú v prvom rade stabilitu medzinárodného spoločenstva. Tieto organizácie sú len ďalším 

prostriedkom, ako tlmiť odstredivé sily v ňom prítomné. Pomoc, ktorá by citeľnejšie ohrozila 

bohatstvo vyspelých krajín je takmer politicky nepriechodná. Dôkazom je ich zotrvávanie na 

politike ochrany vlastných poľnohospodárskych výrobcov. Dotácie do poľnohospodárstva a clá na 

poľnohospodárske výrobky brzdia rozvoj podstatnej časti hospodárstva rozvojových krajín. Hoci 

tieto majú na trhu komparatívne výhody, nedokáţu sa v nezdravom ochranárskom prostredí 

uplatniť.  

 

Cezhraničná neštátna pomoc 

Významnú úlohu pri poskytovaní pomoci tretiemu svetu popri štátnej politike hrajú aj 

mimovládne organizácie a jednotlivci. Čísla odhadujúce výšku pomoci z neštátnych zdrojov 

v USA za rok 2003 na 16 miliárd prekonali výšku Oficiálnej štátnej pomoci.
105

 Hlavné formy 

pomoci predstavovali dobročinné dary obchodných spoločností, dary a aktivity mimovládnych 

organizácií, aktivity zámorských náboţenských misií zahŕňajúce najmä zdravotnú starostlivosť a 

zvyšovanie gramotnosti obyvateľstva, ako aj štipendiá amerických škôl poskytnuté zahraničným 

študentom. Hoci medzinárodné mimovládne organizácie začali vznikať v druhej polovici 19. 

storočia (napr. Medzinárodný výbor červeného kríţa v roku 1863), do širšieho povedomia sa 

dostali aţ po roku 1945, kedy ich vo svojom článku 71 spomenula aj Charta OSN a určila, ţe pri 

napĺňaní jej cieľov môţu plniť poradnú funkciu. Podľa základnej typológie Svetovej banky sa 

neziskové organizácie delia na operatívne a obhajujúce. Základným poslaním prvých je 

                                                 
105

  Spojené štáty sú najväčším svetovým prispievateľom na Oficiálnu rozvojovú pomoc v absolútnych číslach, 

ale jedným z najmenších v číslach vyjadrených percentami (v roku 2003 to bolo 15,7 miliárd dolárov, t. j. 0,14  % 

HDP). Cieľ, ktorý si stanovila OSN pre rozvojovú pomoc je 0,7 % HDP, pričom v spomenutom roku dosiahlo túto 

hranicu len päť krajín na čele s Nórskom (0,92 % HDP). EÚ si stanovila dosiahnuť túto hranicu do roku 2017, pričom 

nové členské štáty majú dosiahnuť hranicu 0,33 % do roku 2015. Zdroj: wikipedia, heslo „Development aid“, 

odstavec: Official Development Assistance + Informácia o oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej SR v roku 2006 
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navrhovanie a implementácia rozvojových projektov (napr. Oxfam), poslaním tých druhých je 

obraňovať a propagovať rozvojovú pomoc – zvyšujú povedomie, pričiňujú sa o priaznivé prijatie 

pomoci prostredníctvom rôznej lobby, prácou s médiami a aktivistickými podujatiami (napr. Make 

Poverty History). Hlavnými zdrojmi financovania mimovládnych organizácií sú členské príspevky, 

predaj výrobkov a sluţieb, granty z medzinárodných inštitúcií či národnej vlády a dary fyzických a 

právnických osôb. Získaním grantu od národnej vlády sa organizácia zapája do implementácie 

Oficiálnej rozvojovej pomoci. Nevládne organizácie nie sú viazané postrannými štátnymi zámermi 

(pokiaľ väčšiu časť ich rozpočtu netvoria príjmy zo štátnej pokladnice), preto je niekedy pomoc 

nimi poskytnutá adresnejšia a efektívnejšia ako štátna pomoc, ktorá ako transfer peňazí z vlády na 

vládu častokrát slúţila iba na podporu strategicky dôleţitých vládcov.
106

 Slovenský tretí sektor v 

oblasti rozvojovej pomoci zastupuje Platforma mimovládnych rozvojových organizácií, ktorá 

zdruţuje 33 organizácií s cieľom podporovať a zabezpečovať rozvojovú pomoc chudobným 

krajinám. 

Známejším individuálnym príkladom pomoci chudobným krajinám je snaha Dánskeho 

environmentalistu Bjørna Lomborga, ktorý vymyslel a za pomoci dánskej vlády a časopisu The 

Economist zorganizoval akciu s názvom “Kodaňský konsenzus”. Cieľom akcie bolo urobiť pokrok 

v racionalizácii rozvojovej pomoci. Organizátor pozval ôsmych popredných ekonómov k 

vzájomnému rokovaniu, tí si mali pripraviť odborné podklady opisujúce súčasný stav pomoci a 

zároveň návrhy, ktoré sa po kritike uchádzali o hodnotenie kolegov.
107

 Obyčajní ľudia namiesto 

svojho intelektuálneho potenciálu ponúkajú tretiemu svetu peniaze. Najbeţnejšou formou je účasť 

na verejných charitatívnych zbierkach, ktoré sa organizujú najmä na finančné krytie humanitárnej 

                                                 
106

  Príkladom je bývalý diktátor Zairu - Mobuto Sese Seko, ktorý stratil podporu Západu koncom studenej 

vojny. Mobuto v čase svojej smrti disponoval takým mnoţstvom majektu, ţe bol schopný vyplatiť celý zahraničný dlh 

svojej krajiny. Zdroj: wikipedia, heslo “Development aid”, odstavec: aid effectiveness 
107

  Prvoradú prioritu získali opatrenia na zabránenie šíreniu AIDS, opatrenia na zníţenie podvýţivy a hladu, 

liberalizácia medzinárodného obchodu a opatrenia na potlačenie malárie, pozri: wikipedia, heslo „Copenhagen 

Consensus“ 
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pomoci.
108

 Populárnym sa stal aj program tzv. adopcie na diaľku, v ktorom adoptívni rodičia 

posielajú mesačné splátky určitej organizácií, aby tá z nich hradila potreby núdzneho dieťaťa v 

cudzine. Rodičia môţu so svojím dieťaťom komunikovať prostredníctvom pošty alebo internetu. 

Na Slovensku túto pomoc organizuje Slovenská katolícka charita, ktorá sprostredkúva pomoc 

deťom v Indii.
109

 

Aj v prípade mimovládnych organzácií, aj v prípade jednotlivcov existujú podmienky na 

to, aby pomoc nimi poskytnutá spĺňala definičné znaky filantropie. Organizácia musí vykonávať 

činnosť v prospech nečlenov a snaha jednotlivca musí byť motivovaná najmä prospechom 

druhého. Ak si chcel jednotlivec poskytnutím daru len vylepšiť svoj obraz na verejnosti, ak svoju 

prácu v charite zobral ako alternatívu na riešenie svojej hmotnej núdze, prípadne ňou chcel iba 

získať nové kontakty alebo iné výhody, jeho snahu pomôcť druhým za filantropickú povaţovať 

nebudeme.  

 

Politická filantropia 

Ochrana ľudských práv tvorí v súčasnosti esenciálnu súčasť medzinárodného práva. Na 

univerzálnej úrovni je vyjadrená vo Všeobecnej deklerácií ľudských práv, ktorá síce nemá právnu 

záväznosť medzinárodnej zmluvy, no má právnu záväznosť pre tie signatárske štáty, ktoré ochranu 

práv v nej uvedených dlhodobo praktikujú. Vôľa štátov vyjadrená v Deklerácii spolu s ich 

dlhodobou praxou totiţto vytvára právne záväznú medzinárodnú obyčaj. Ďalšími univerzálnymi 

dokumentami sú Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorý podpísalo 152 

                                                 
108

  Rozdiel medzi humanitárnou a rozvojovou pomocou spočíva v tom, ţe tá prvá je zameraná na náhle 

odstránenie nepriaznivých dôsledkov mimoriadnych situácií, akými sú napríklad vojny a prírodné katastrofy, pričom tá 

druhá je zameraná na odstránenie dôsledkov štrukturálneho a organizačného charakteru a jej účinky sa očakávajú 

spravidla v dlhodobom horizonte.   
109

  pozri voľne prístupné ročenky SKCH za roky 2002 a 2003 s. 13 a s. 9 
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štátov a Medzinárodný pakt o ekonomických a sociálnych právach, ktorý podpísalo 149 štátov.
110

 

Na partikulárnej úrovni je najznámejší Európsky dohovor na ochranu ľudských práv a základných 

slobôd poskytujúci hocikomu, kto sa nachádza na území signatárskych štátov (zhruba 800 

miliónov ľudí) moţnosť domáhať sa svojich práv na špeciálne vytvorenom nadnárodnom súde. 

Keďţe v autoritatívnych reţimoch je vymoţiteľnosť ľudských práv veľmi malá aţ nemoţná, 

vytvorilo medzinárodné spoločenstvo systém ochrany pre ľudí, ktorých práva boli porušené alebo 

ohrozené a ktorí zároveň vycestovali zo svojho domovského štátu na iné štátne územie. Ide o 

systém utečeneckého práva, ktorého univerzálny základ nájdeme v Ţenevskej konvencii o 

právnom postavení utečencov, ktorú podpísalo 140 štátov. Hlavnú kontrolu nad vykonávaním 

konvencie má Vysoký komisár OSN pre utečencov (UNHCR), ktorý kaţdoročne poskytuje 

prostriedky mimovládnym organizáciam chrániacim záujmy utečencov (na Slovensku je to 

Slovenská humanitná rada).  

Významným prvkom modernej politickej filantropie je boj proti novodobému otroctvu. 

Podľa Spoločnosti proti otroctvu  (Anti-slavery society) napriek tomu ţe v súčasnosti ţiadny štát 

neuznáva inštitút otroctva, existujú milióny ľudí, najmä detí, ktorí ţijú v podmienkach faktického 

otroctva. Sú to prípady obchodovania s ľuďmi, ktorí sa vyuţívajú na rôzne nútené práce a 

prostitúciu. Podľa Kevina Balesa z organizácie Osloboďte otrokov (Free the Slaves) existuje v 

súčasnosti 27 miliónov ľudí ţijúcich vo faktickom otroctve. Cena jedného otroka je od 40 dolárov 

v Mali za mladého dospelého muţa po 1000 dolárov v Thajsku za mladé dievčatá nenakazené 

HIV. Pre porovnanie cena mladého otroka v USA v roku 1850 bola 1000 dolárov, čo tvorí v 

dnešnej mene ekvivalent 38 tisíc dolárov.
111

 

                                                 
110

  stav ratifikácie paktov k 9. 6. 2004 podľa správy Vysokého komisára OSN pre ľudské práva 
111

  wikipedia, heslo „Slavery“, odstavce: contemporary slavery, economics of contemporary slavery 
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Tam, kde sa ústavy štátov hlásia k tradícii ľudských práv sa politická filantropia presúva 

do oblasti aplikácie noriem ich ochrany v kaţdodennom ţivote. Tu opäť zohrávajú svoju úlohu 

mimovládne organizácie. Ich úlohou je jednak povzbudovať a učiť občanov vyuţívať svoje 

občianské slobody a jednak kontrolovať napĺňanie noriem ochrany ľudských práv zo strany 

štátnych orgánov. Tie prvé vychádzajú z presvedčenia, ţe pokrok ľudskej spoločnosti stojí na 

dobre fungujúcom občianstve, kde prvým iniciátorom pozitívnych zmien sú konkrétni jednotlivci 

so svojimi návrhmi, ktoré získavajú na konštruktívnosti kaţdou ďalšou slobodnou diskusiou. Tie 

druhé vychádzajú zo skúsenosti, ţe štáty mnohokrát nedbajú na svoje záväzky a ţe k plneniu 

povinností z nich vyplývajúcich ich pohne aţ tlak verejnosti a hrozba diskreditácie. Príkladom tých 

prvých je International Debate Association a jej slovenská verzia v podobe Slovenskej debatnej 

asociácie, ktoré sa snaţia naučiť občanov kultivovanému vyuţívaniu slobody prejavu. Príkladom 

tých druhých je celá sieť organizácií zaoberajúcich sa monitoringom dodrţiavania ľudských práv: 

Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House… Prostriedkom ich nátlaku sú 

pravidelne zverejňované správy o dodrţiavaní ľudských práv v jednotlivých krajinách, ktoré majú 

vplyv na rozhodovanie či uţ zahraničných štátnych orgánov, potencionálnych investorov, či 

turistov. Internetová stránka www.ecoi.net funguje ako prehľadáč týchto správ, pričom súčasťou 

jej databázy sú aj správy o stave dodrţiavania ľudských práv z vládnych zdrojov
112

. Na heslo 

“Slovakia” prehľadávač nájde viac ako 700 odkazov. Príkladom slovenskej mimovládnej 

organizácie monitorujúcej ľudské práva je Spoločnosť pre otvorené súdnictvo, ktorá sa zaoberá 

monitoringom pojednávaní slovenských súdov s cieľom zistiť stav práva na nestranného a 

nezávislého sudcu, na prístup verejnosti do pojednávacích miestností a pod.
113

 

                                                 
112

  Slovenskou vládnou inštitúciou, ktorá kaţdoročne vydáva správy o dodrţovaní ľudských práv v SR je 

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva zriadené zákonom 308/1993 Z. z. Stredisko vzniklo na základe zmluvy 

medzi SR a OSN, ktorou sa SR okrem iného zaviazala finančne zabezpečiť udrţateľnosť a právnu a prevádzkovú 

nezávislosť Strediska. Pozri: www.snslp.sk  
113

  výsledky pilotného projektu monitoringu moţno nájsť na www.s-o-s.sk 

http://www.ecoi.net/
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Vedecká filantropia 

Medzinárodné spoločenstvo uznáva svoju povinnosť zachovávať a zveľaďovať prírodné 

a kultúrne dedičstvo ľudstva. Vzdelanie tvorí jeden z kľúčových faktorov, ktorý podmieňuje rozvoj 

krajiny. Massachusettský technologický inštitút vo svojej štúdii o efektívnosti rozvojovej pomoci 

zdôrazňuje úlohu vzdelania a medzi vysoko efektívne formy pomoci povaţuje priame subvencie 

poskytnuté rodinám na zabezpečenie vzdelania detí, vzdelávacie poukáţky a vyučovanie 

vybraných negramotných dospelých s cieľom naučiť ich čítať a písať. Rovnako jednou z priorít 

Detského fondu spojených národov (UNICEF) je zabezpečenie vzdelania detí, osobitne zvýšenie 

účasti na vyučovaní u dievčat. Cieľom Vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej organizácie spojených 

národov (UNESCO) je prispieť k budovaniu mieru a bezpečnosti zabezpečením medzinárodnej 

spolupráce skrz vzdelanie, vedu a kultúru s cieľom rozširovať všeobecný rešpekt pre spravodlivosť 

a ľudské práva a základné slobody. Projekty sponzorované UNESCOm zahŕňajú zvyšovanie 

gramotnosti, programy zamerané na trénovanie učiteľov, medzinárodnú vedeckú spoluprácu, 

regionálnu históriu, kultúrnu rôznorodosť, prírodné dedičstvo a programy bojujúce za nezávislé 

médiá a slobodu tlače. Úspech medzinárodných snáh vidieť napríklad v tom, ţe od roku 1950 do 

roku 1999 vzrástla globálna gramotnosť obyvateľstva z 52 % na 81 %.
114

 

Na vnútroštátnej úrovni štát väčšinou uznáva povinnosť zabezpečiť svojim občanom 

právo na vzdelanie a právo na kultúrne dedičstvo. Napokon je v jeho eminentnom záujme, aby 

bolo jeho obyvateľstvo vzdelané, nakoľko to tvorí základnú podmienku ekonomického rozvoja. 

Zabezpečenie gramotnosti obyvateľstva je pre štát kľúčovou otázkou, pretoţe obyvateľstvu vládne 

práve prostredníctvom slova. Bolo by skutočne rozporuplné, aby na jednej strane ustanovil 

všeobecnú právnu domienku, podľa ktorej neznalosť zákona neospravedlňuje a na druhej strane by 

                                                 
114

  wikipedia, heslo “Development aid“ odstavec: Aid effectiveness, ďalej heslo „UNICEF“, odstavec: 

Education,  heslo „UNESCO“, úvodný odstavec a heslo „Globalization“, odstavec: Pro-globalization 
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nevytvoril podmienky na to, aby sa obyvateľstvo naučilo čítať. Všetky snahy o privatizáciu 

školstva by mali rešpektovať nevyhnutnosť centrálne ustanoviť aspoň minimálny obsah 

vyučovacej látky a povinnosť všetkých tento obsah sa naučiť. Pracovník v školskom systéme sa 

stáva filantropom vtedy, ak vydá zo seba viac úsilia, ako sa od neho ţiada alebo všeobecne 

očakáva a to s úmyslom byť k prospechu druhému.  

Zvýšenie vzdelanosti alebo informovanosti obyvateľstva ako cieľ činnosti mimovládnej 

organizácie veľmi často slúţi ako prostriedok k dosiahnutiu iných, primárnych cieľov, ktoré sú 

stanovené podľa charakteru organizácie. Organizácie bojujúce za lepšie verejné zdravie propagujú 

prostriedky prevencie, rozvojové organizácie zvyšujú informovanosť obyvateľstva o stave svetovej 

chudoby. Organizácie bojujúce za rovnaké zaobchádzanie vo vzdelávacom systéme vykonávajú 

zároveň politickú filantropiu. Ideálny príklad činnosti organizácie zameranej na vedeckú 

filantropiu nájdeme vo Výročnej správe Nadácie otvorenej spoločnosti za rok 2005. Projekty 

financované touto nadáciou boli zamerané na reformu vysokého školstva i stredoškolskej 

maturitnej skúšky, na poskytovanie stredoškolských a vysokoškolských štipendií so zreteľom na 

potreby rómskych nadaných ţiakov z rodín so slabšími príjmami, aj na podporu výučby 

anglického jazyka.
115

 Vedci za účelom medzinárodnej spolupráce sa zdruţujú podľa vedných 

odborov svojej pôsobnosti, prípadne sa na zvýšení vzdelanostnej úrovne podieľajú príspevkami vo 

vedeckých časopisoch a v iných publikáciach.  

Jedným z najpodarenejších projektov modernej vedeckej filantropie je vytvorenie 

virtuálnej encyklopédie na internetovej stránke www.wikipedia.org, ktorú zaloţila v roku 2001 

Nadácia Wikimedia. Wikipedia obsahuje široký záber informácií vo viac ako sto jazykoch sveta 

(počet anglických hesiel sa blíţi k dvom miliónom, počet slovenských k 50 tisícom). Skupinu 

autorov článkov tvoria tisícky stálych prispievateľov, pričom hociktorý návštevník stránky môţe 

                                                 
115

  pozri: www.osf.sk 

http://www.wikipedia.org/
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zmeniť, doplniť alebo poopraviť takmer kaţdý zverejnený článok. Príspevok ostáva predmetom 

duševného vlastníctva jeho autora, no špeciálny licenčný systém zaručuje jeho bezplatné šírenie 

bez toho, aby mal autor nárok na odmenu. Otvorenosť wikipedie má svoje výhody aj nevýhody. 

Na jednej strane sú informácie poskytované všetkými bez ohľadu na ich kultúrne, sociálne, 

ekonomické či iné zázemie, na druhej strane je databáza otvorená úmyselnému informačnému 

vandalizmu alebo skresleným a neovereným údajom. Jednoduchý a otvorený systém editovania 

zaručuje najvyššiu moţnú aktuálnosť informácií a globálnu výmenu názorov, no nezaručuje 

odbornosť. Články poväčšine získavajú kvalitu encyklopedických informácií aţ po dlhšom čase, 

keď sa diskusia ohľadne problémových bodov skončí vzájomnou dohodou a keď sa nepodloţené 

informácie nahradia informáciami zo spoľahlivých zdrojov. Články niţšej kvality sú viditeľne 

označené a zvyčajne pri nich býva výzva na ich zlepšenie, či upozornenie, ţe o problémových 

bodoch sa vedie diskusia. Wikipedia takto svojou formou umoţňuje kaţdému návštevníkovi 

podeliť sa o svoje znalosti a bezplatne tak prispieť k šíreniu všeobecnej vzdelanosti svetovej 

populácie. 

 

Morálna filantropia 

V súčasnosti je celkom beţné hovoriť o morálnom relativizme, u intelektuálov sú snahy o 

duchovnú obrodu ľudstva interpretované ako prejavy naivného idealizmu, ktoré vyšli z módy. 

Morálne kázanie sa mimo kresťanských kruhov pokladá za preţitok. Tak ako Platón veril, ţe 

človeka moţno naučiť konať dobro tým, ţe mu rozšírime poznanie, dnes prevláda skôr skepsa, ţe 

človeka zmeniť nemoţno a keď, tak len veľmi ťaţko. Veda o etike uţ nemá nabádať k dobrým 

skutkom tak, ako ich má skôr opisovať. Kaţdý dobrý skutok vykonaný z pocitu, ţe “by sa mal 

stať” je vykonaný najskôr z príkazu alebo odporúčania, pretoţe kaţdé “malo by byť” v sebe 

implicitne skrýva sľubovanú odmenu alebo hroziaci trest a dobrý skutok vykonaný s ohľadom na 
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tieto dôsledky je vţdy egoistický, t. j. nie je filantropický v zmysle nami stanovenej definície. 

Kázať morálku v modernej dobe je lepšie neţ na príkazoch stavať na ţivotnom príbehu cnostného 

človeka. Tu zohráva veľkú úlohu klasická literatúra, no keď sa bliţšie pozrieme na moderných 

klasikov, zisťujeme, ţe sú moderní najmä tým, ţe nepíšu o cnosti, ale skôr o tých špinavších 

stránkach ţivota. Snaha prekonať dielo veľkých ruských realistov je nemoţná aj preto, ţe by jej 

výsledok bol vnímaný ako staromódny. Všeobecný “úpadok” mravov, ktorý snáď ani nehovorí o 

väčšej skazenosti dnešných ľudí, je skôr výsledkom historického procesu smerujúceho k väčšej 

politickej a ekonomickej slobode, pretoţe sloboda poskytla ľuďom príleţitosti k filantropii, ktoré 

ostávajú nevyuţité a to v silnom kontraste s ich rastúcou ţivotnou úrovňou. Pokiaľ bola väčšina 

obyvateľstva roľníctvom, ktoré si horko-ťaţko zaobstaralo prostriedky na vlastné ţivobytie, nikto 

mu nevyčítal, ţe nepomáha tým, ktorí sú na tom ešte horšie. Ako náhle sa z roľníctva stala stredná 

vrstva, ktorá svoje voľné prostriedky radšej minie k vlastnému blahobytu ako na pomoc 

chudobným, potom sa nám obraz úpadku javí v krikľavejších farbách. Táto zmena však naozaj 

nemusí nič vypovedať o kvalitatívnej zmene ľudskej schopnosti vcítiť sa do utrpenia druhého. 

Kontrasty v rozdelení bohatstva sú síce do očí bijúce, no nemali by sme sa nimi oslepiť a hovoriť o 

úpadku. Nikdy sme netvrdili, ţe morálny filantrop vychováva z ľudí ďalších filantropov. Morálny 

filantrop vedie ľudí k zdrţaniu sa páchania bezprávia a ku konaniu dobrých skutkov a to aj za 

častej asistencie ich egoizmu, bez ktorého by sa konanie dobrých skutkov nikdy nerozšírilo. Či pri 

tom operuje pojmami ako “nebo” a “peklo” alebo sa snaţí samoľúbu myseľ presvedčiť o vysokej 

hodnote človeka, ktorý pomáha druhým je nepodstatné. Aj dnes máme príklady mimovládnych 

organizácií, ktoré sa snaţia o morálnu obrodu. Slovenské občianske združenie pre posilňovanie 

mravov a ľudskosti je v zmysle vlastných stanov zdruţením osôb, ktoré “chcú vedome pôsobiť na 

ozdravení spoločnosti” tým, ţe chcú “upozorňovať na širšie súvislosti konania človeka” s dôrazom 

“na zmenu vedúcu k východisku z váţnych problémov jednotlivca, rodín a spoločnosti”. Činnosť 
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zdruţenia je zameraná najmä na vzdelávaciu činnosť, šírenie informácií, vydávanie materiálov, 

organizovanie prednášok a stretnutí, komunikáciu s ľuďmi a spoluprácu s masmédiami. Súčasťou 

činnosti je aj vydávanie časopisu pre verejnosť a prevádzkovanie vlastnej webovej stánky.
116

 

Ostávame so záverom, ţe morálna filantropia v modernej dobe stráca na svojom význame 

a splýva s ostatnými formami filantropie, nakoľko viac ako slovami moţno ľudí pohnúť k 

spravodlivosti a dobrým skutkom práve osobným príkladom, či uţ ten spočíva v štedrom dare, boji 

za ľudské práva alebo v bádaní a sprístupňovaní nepoznaného. 

                                                 
116

  www.zdruzenie-ludskost.sk: Hlavná stránka/O občianskom zdruţení/Stanovy zdruţenia a registrácia: článok 

2, body 2,5 a 7. 

http://www.zdruzenie-ludskost.sk/
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Niektoré aspekty realizácie modernej filantropie 

Právne aspekty 

Inštitucionálne altenatívy v slovenskom právnom poriadku 

Na zaloţenie inštitúcie s pôsobnosťou v treťom sektore ponúka slovenský právny 

poriadok niekoľko moţností. Základ tvorí zákonná úprava zdruţovacieho práva v zákone č. 

83/1990 Zb. o zdruţovaní občanov, podľa ktorého na zaloţenie spolku, spoločnosti, zväzu, hnutia, 

klubu alebo iného občianskeho zdruţenia, ako aj odborovej organizácie sa nevyţaduje povolenie 

štátneho orgánu. Na vznik právnej subjektivity zdruţenia sa vyţaduje registrácia Ministerstvom 

vnútra na základe návrhu, ktorý obsahuje základné informácie o zdruţení a jeho orgánoch a ktorý 

sa predkladá spolu so stanovami zdruţenia. Zákon vymedzuje obsah činnosti zdruţenia len 

negatívne: zdruţenie jednak nesmie vyvíjať činnosť obsahovo totoţnú s činnosťou politických 

strán a hnutí, cirví a náboţenských spoločností a s podnikaním a jednak jej činnosť nesmie mať za 

cieľ popieranie a obmedzovanie osobných, politických a iných práv občanov pre ich národnosť, 

pohlavie alebo z iného dôvodu, ďalej nesmie roznecovať nenávisť a neznášanlivosť a podporovať 

násilie alebo inak porušovať právny poriadkok SR.  

Právna úprava neziskových organizácií vychádzajúca zo zákona č. 213/1997 Z. z. je v 

porovnaní s úpravou zdruţení presnejšia a prísnejšia. Poskytovanie sluţieb neziskových 

organizácií je celospoločenským záujmom, organizácia je spravidla štrukturálne členitejšia a môţe 

vykonávať aj podnikateľské aktivity, pravda s tou podmienkou, ţe zisk sa musí pouţiť výhradne 

na zabezpečenie všeobecne prospešných sluţieb prístupných pre všetkých bez rozdielu. Činnosť 

zdruţenia je vymedzená pozitívne a to zákonnou definíciou pojmu „všeobecne prospešné sluţby“. 

Organizácia sa zakladá zakladacou listinou, pričom návrh na registráciu na obvodnom úrade musí 

obsahovať aj štatút. Zákon upravuje ustanovenie a pôsobnosť orgánov a hospodárenie organizácie. 

Transparentnosť organizácie má podporiť zákonná povinnosť zapisovať a archivovať zápisnice zo 
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schôdzí orgánov, povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom a takúto ju zverejniť v Obchodnom 

vestníku, povinnosť kaţdoročne spísať a zverejniť výročnú správu o činnosti a povinnosť na 

poţiadanie hocikoho sprístupniť informácie o nakladaní s majetkom organizácie. 

Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciach upravuje ustanovenie, organizáciu a činnosť nadácií. 

Hlavný rozdiel medzi nadáciou a neziskovou organizáciou je v spôsobe dosahovania 

verejnoprospešných cieľov. Zatiaľ čo neziskové organizácie sa osobne podieľajú na organizovaní 

verejnoprospešných sluţieb (zdruţenie osôb), nadácie slúţia najmä na akumuláciu peňaţných 

a nepeňaţných zdrojov a ich následné rozdelenie tretím osobám tak, aby sa tým dosiahol 

verejnoprospešný účel (zdruţenie majetku). Zákon ustanovuje osobitné podmienky na nakladanie 

s majetkom nadácie. Majetok nadácie sa rozdeľuje na nadačné imanie, nadačný fond a ostatný 

majetok. Zákon kladie poţiadavky na výšku, zloţenie a pouţitie nadačného imania. Nadácia 

zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom, okrem prostriedkov nadačného fondu 

vytvoreného na plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci. Výdavky na správu nadácie 

môţu byť len do miery nevyhnutnej na zabezpečenie jej činnosti. Zákon ustanovuje, čo rozumie 

pod týmito výdavkami, ďalej upravuje vzťah medzi darcom a nadáciou a medzi nadáciou 

a osobou, ktorej poskytuje prostriedky z majetku nadácie. Dôleţité sú aj ustanovenia na 

zabezpečenie transparentnosti hospodárenia.   

Ďalšiu inštitucionálnu alternatívu ponúka zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboţenskej 

viery a postavení cirkví a náboţenských spoločností. Na vznik náboţenskej spoločnosti sa 

vyţaduje registrácia na Ministerstve kultúry, pričom základným rozdielom v registračných 

podmienkach oproti sekulárnym organizáciam je ten, ţe k návrhu na regisráciu je potrebné priloţiť 

čestné vyhlásenia 20 tisíc plnoletých občanov SR o tom, ţe podporujú návrh na registráciu, sú 

členmi registrujúcej sa spoločnosti, poznajú základné články viery a jej učenie a sú si vedomí práv 

a povinností, ktoré im vyplývajú z členstva. Zloţitejší proces registrácie odzrkadľuje skutočnosť, 
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ţe štát zaručuje cirkvám a náboţenským spoločnostiam privilegované postavenie prejavujúce sa 

napríklad uznávaním povinnosti mlčanlivosti duchovných, právom vstupu duchovných do 

verejných zariadení sociálnej starostlivosti, zdravotníckych zariadení, väzníc a iných objektov, či 

právom kňazov sprostredkovať uzavretie manţelstva. Zákon umoţňuje cirkvám a náboţenským 

spoločnostiam na plnenie svojho poslania zriaďovať a prevádzkovať účelové zariadenia, tlač, 

nakladateľstvá, vydavateľstvá, tlačiarne, vlastné zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych 

sluţieb. 

Organizácie tretieho sektora môţu na ochranu svojich záujmov alebo na dosiahnutie 

iného účelu zaloţiť záujmové zdruţenie právnických osôb podľa § 20f a nasl. zákona č. 40/1964 

Zb. (Občiansky zákonník). Zdruţenie sa zakladá písomnou zakladateľskou zmluvou, pričom 

okrem nej treba k návrhu na registráciu na obvodnom úrade priloţiť aj stanovy a určenie 

oprávnených zástupcov. Príkladom takéhoto zdruţenia je Platforma mimovládnych rozvojových 

organizácií (33 členov) alebo Slovenská humanitná rada (176 členov). 

Na dosiahnutie vytýčeného cieľu môţe niekoľko osôb uzavrieť zmluvu o zdruţení podľa 

§ 829 a nasl. Občianskeho zákonníka. Touto zmluvou však nevznika spoločenstvo v pravom 

zmysle slova, pretoţe zdruţenie takto vzniknuté nemá právnu subjektivitu a zmluva slúţi len na 

spravovanie vnútorných vzťahov medzi jeho členmi. Základnou povinnosťou členou je vyvíjať 

činnosť na dosiahnutie dojednaného účelu spôsobom určeným v zmluve a zdrţať sa akejkoľvek 

činnosti, ktorá by mohla znemoţniť alebo sťaţiť dosiahnutie tohto účelu. Popri osobnej účasti 

zákonná úprava dovoľuje aj majetkovú účasť členov. Poskytnuté peniaze alebo iné veci určené 

podľa druhu sú v spoluvlastníctve všetkých účastníkov v pomere k ich výške. Zo záväzkov voči 

tretím osobám sú účastníci zaviazaní spoločne a nerozdielne. Zákon ďalej upravuje spôsob 

rozhodovania,  moţnosť vystúpenia alebo vylúčenia člena zdruţenia, rozpustenie zdruţenia a iné 

dôleţité skutočnosti. 
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Právne úkony a zmluvné typy využiteľné pri realizácii filantropie 

Klasickým zmluvným typom, ktorým sa realizuje ekonomická filantropia je darovacia 

zmluva podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorých touto zmluvou darca niečo 

bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. Ide teda 

o dvojstranný právny úkon, na ktorého platnosť je potrebný prejav súhlasu obdarovaného. Zákon 

vyţaduje písomnú formu zmluvy v prípade, ak je jej predmetom nehnuteľnosť alebo vtedy, keď pri 

darovaní hnuteľnej veci nedôjde zároveň k jej odovzdaniu darcom a prevzatiu obdarovaným. 

Zmluva teda vzniká buď dohodou strán (konsenzuálne), alebo skutočným odovzdaním a prevzatím 

veci (reálne). Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, 

na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť. Na druhej strane sa darca môţe 

domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, ţe tým 

hrubo porušuje dobré mravy. 

Zmluvou o výpožičke podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka moţno realizovať 

dobrý skutok, ktorý nespočíva v bezodplatnom prevode vlastníckeho práva, ale iba v dočasnom 

prevode uţívacieho práva k veci z poţičiavateľa na vypoţičiavateľa. Aktívne vynaloţeným úsilím 

v tomto prípade, môţe byť práca, ktorá bola potrebná na obstaranie veci, príp. na jej opatrovanie, 

ďalej práca spočívajúca v realizácii samotného prevodu (napr. preprava chladničky vo voľnom 

čase poţičiavateľom). V prípade, ak by ţiadal poţičiavateľ odmenu, pôjde o nájomnú zmluvu 

a spravidla zištné konanie.  

Príkazná zmluva podľa § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka vzniká v momente, keď sa 

príkazník zaviaţe príkazcovi obstarať nejakú vec alebo vykonať inú činnosť. Zmluva je vyuţiteľná 

pre filantropiu v prípade, ak sa zmluvné strany dohodnú na tom, ţe príkazník bude konať bezplatne 

a ak sa nedohodnú, tak vtedy, keď poskytnutie odmeny príkazníkovi, najmä s prihliadnutím na 

jeho povolanie, nie je obvyklé.  Bez ohľadu na to je príkazca povinný, ak sa inak nedohodlo, 
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poskytnúť príkazníkovi vopred  na jeho ţiadosť primerané prostriedky nevyhnutné na splnenie 

príkazu a nahradiť príkazníkovi potrebné a uţitočné náklady vynaloţené pri vykonávaní príkazu, 

a to aj keď sa výsledok nedostavil. Aktívne úsilie príkazníka teda nespočíva v poskytnutí 

majetkovej hodnoty tak, ako to bolo v predošlých zmluvných typoch, ale v osobnej angaţovanosti 

vyuţívajúc svoje schopnosti a znalosti. 

Obdobou príkaznej zmluvy je konanie bez príkazu podľa § 742 a nasl. Občianskeho 

zákonníka. Záväzok z konania bez príkazu nevzniká na základe zmluvy, ale na základe aktívneho 

konania obstarávateľa cudzej záleţitosti. Záväzok spočíva v povinnosti toho, v koho prospech sa 

vec obstarala uhradiť nevyhnutné náklady. Ak ide o odvracanie škody, má konateľ bez príkazu 

nárok na úhradu nákladov aj vtedy, keď sa výsledok bez jeho zavinenia nedostavil.   

Pri realizácii filantropie môţu poslúţiť aj zmluva o úschove a zmluva o dôchodku a to v 

prípade, ak sa za uschovanie veci alebo za zaloţenie práva na vyplácanie dôchodku nedohodlo 

protiplnenie. Filantropickým cieľom môţu poslúţiť aj ustanovenia o verejnej súťaži a verejnom 

prísľube v prípade, ak dielo alebo výkon, ktorý je predmetom verejnej súťaţe, prípadne 

poţadované podmienky verejného prísľubu, ktoré sa majú splniť vedú k naplneniu 

všeobecneprospešného cieľa. 

 Osobitným prípadom právneho úkonu vyuţiteľného pri realizácii filantropie je spísanie 

závetu, ktorým poručiteľ poskytuje dedičstvo cudzej osobe, ktorá je v núdzi, prípadne organizácii, 

ktorej činnosť smeruje k napĺňaniu verejnoprospešných cieľov. Úpravu dedenia obsahuje § 460 

a nasl. Občianskeho zákonníka. Rozdiel medzi dedením zo závetu a darovaním je v tom, ţe 

dedičstvo sa nadobúda okamihom smrti poručiteľa (t.j. bez súhlasu dediča), na druhej strane však 

dedič za splnenia zákonom stanovených podmienok môţe dedičstvo odmietnuť. Významný rozdiel 

je aj v tom, ţe dedičstvo netvoria len majetkové hodnoty, alej aj poručiteľove dlhy. Dedič je za ich 

splnenie zodpovedný do výšky nadobudnutého podielu. Na platnosť závetu zákon vyţaduje 
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osobitnú formu – závet musí byť spísaný a podpísaný vlastnoručne, v opačnom prípade sa k inak 

vlastnoručne podpísanému závetu vyţaduje aj svedectvo dvoch spôsobilých osôb. Kaţdý závet 

musí obsahovať aj údaj o čase, kedy bol spísaný. Zákon vyţaduje osobitné podmienky na platnosť 

závetu osoby, o ktorej schopnosti prejavovať právne relevantnú vôľu v dôsledku jej zdravotného 

postihnutia moţno mať pochybnosti. Rozsah hodnôt poskytovaných závetom musí rešpektovať 

ustanovenie o neopomenuteľných dedičoch v § 479. 
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Ekonomické aspekty 

Ziskový sektor je s neziskovým sektorom prepojený obojstrannými väzbami. Finančné 

krytie potrieb neziskového sektoru je z veľkej časti zabezpečené práve prostriedkami 

z podnikateľského prostredia. Pri tejto väzbe si všimneme poţiadavku efektívnosti 

a transparentnosti s nakladaním darovaných prostriedkov, ktorej splnenie pomáha podnikateľovi 

rozhodnúť sa pre konkrétnu neziskovú organizáciu. Táto väzba neposkytuje výhody len pre tretí 

sektor, je obojstranná, takţe spolupráca podnikateľa s neziskovou organizáciou mu môţe priniesť 

nezanedbateľné výhody. Ide predovšetkým o propagáciu darcu a o zlepšenie jeho obrazu na 

verejnosti. V súvislosti s touto problematikou si všimneme úskalia obchodno-charitatívneho 

marketingu. 

 

Štandardy pre sledovanie zodpovednosti neziskových organizácií 

V roku 2001 Wise Giving Alliance (Aliancia rozumného darovania) vykonala prieskum, 

podľa ktorého 70 % respondentov tvrdí, ţe je zloţité zistiť, či je činnosť vybranej neziskovej 

organizácie opodstatnená a 44 % respondentov tvrdí, ţe je náročné nájsť informácie potrebné pre 

rozhodnutie darovať peniaze. Podľa prieskumu potencionálni darci nevedia presne, aké informácie 

potrebujú, kde by ich mohli získať a v niektorých prípadoch aj to, ako by získané informácie mali 

zhodnotiť. Aliancia sa rozhodla poskytovať sluţby práve v tejto oblasti – začala hodnotiť 

jednotlivé neziskové organizácie podľa Štandardov pre sledovanie zodpovednosti neziskovej 

organizácie (Standards for Charity Accountability). Aliancia nepovzbudzuje, ani neodrádza darcov 

poskytnúť prostriedky určitej organizácii, jej činnosť je zameraná len na nestranné hodnotenie 

faktov podľa dopredu stanovených a široko akceptovaných štandardov, ktorých splnenie je vţdy 

ponechané na dobrej vôli organizácie.  Organizácie spĺňajúce štandardy preukázali Aliancii, ţe 

majú poţadovaný systém riadenia, ţe sú efektívne vo vynakladaní prostriedkov, ţe ich 
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reprezentácia je dôveryhodná a ţe sú ochotné zverejniť základné informácie o svojej činnosti.  

Základný výber poţadovaných štandardov je nasledujúci: 

Riadenie a kontrola: Organizácia musí mať riadiaci orgán, ktorý zabezpečuje kontrolu 

všetkých operácií a celého personálu. Orgán má aspoň päť hlasujúcich členov, pričom sa schádza 

kaţdoročne aspoň trikrát do roka v primeraných intervaloch tak, ţe je prítomná väčšina členov. Do 

riadenia spadá aj úprava konfliktu záujmov. 

Meranie efektívnosti: Organizácia musí vykonávať politiku hodnotenia výkonov 

a efektivity s určením budúcich akcií potrebných na dosiahnutie jej poslania a to nie menej ako 

kaţdé dva roky. Politika má vyústiť do schválenia písomnej správy s odporúčaniami do 

budúcnosti. 

Financie: Organizácia musí vynaloţiť na programové aktivity aspoň 65 % z celkových 

výdavkov a na aktivity súvisiace s fundraisingom musí utratiť menej ako 35 % prostriedkov z 

prijatých darov. Ďalej musí zamedziť neprimeranému hromadeniu prostriedkov vo fondoch, na 

ţiadosť musí hocikomu sprístupniť účtovnú závierku, v ktorej sú roztriedené výdavky tak, aby sa 

dalo zistiť, koľko prostriedkov išlo na program, fundraising a na administratívu a musí mať 

riadiacim orgánom schválený finančný rozpočet na aktuálny rok. 

Fundraising a informovanosť verejnosti: Organizácia musí mať presné, dôveryhodné a 

nezavádzajúce informačné materiály, musí mať schválenú výročnú správu obsahujúcu informácie 

o poslaní organizácie, o dosiahnutých výsledkoch, zoznam členov riadiaceho orgánu a 

administratívnych pracovníkov a finančnú správu. Organizácia musí mať politiku ochrany 

osobných údajov o darcoch a návštevníkoch jej webovej stránky. Ďalej musí zverejniť informácie 

o výnosoch z predaja výrobkov a sluţieb, na ktorých má podiel, pričom tie musia obsahovať výšku 

podielu, dĺţku trvania obchodno-charitatívnej akcie a údaj o minimálnej a maximálnej hranici 

výnosu. 
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Aliancia získava prostriedky na svoju činnosť prostredníctvom poskytovania licencie na 

pouţitie jej autorizačnej pečate. Všetky organizácie spĺňajúce stanovené štandardy môţu po 

zaplatení ročného poplatku pouţívať pečať Aliancie vo svojich ţiadostiach o granty, 

v informačných materiáloch a na svojej web stránke. Pečať informuje darcov aj verejnosť o tom, 

ţe organizácia spĺňa stanovené kritéria a zvyšuje tak dôveryhodnosť organizácie a tým aj jej šancu 

na úspech v získavaní nových darcov.
117

  

 

Úskalia obchodno-charitatívneho marketingu 

Štúdia z roku 1997, ktorú zorganizovali Roper Starch Worldwide a Cone 

Communications ukázala, ţe 76 % spotrebiteľov by prešlo z doterajšej značky produktu na inú, ak 

je táto spojená s charitatívnou činnosťou a ak je cena a kvalita obidvoch produktov rovnaká. 

Vyuţívanie lôg neziskových organizácií tak môţe do značnej miery zvýšiť trţby z predaja 

produktov. Spotrebiteľ by si však mal pred svojou voľbou produktu odpovedať na nasledujúce 

otázky: Aká časť z ceny produktu ide na podporu organizácie? Je suma, ktorú organizácia obdrţí 

závislá na výške objemu predaja po zavedení loga na obal produktu? Je tento druh marketingu 

časovo ohraničený? Existuje maximum prostriedkov, ktoré obchodná spoločnosť organizácii 

poskytne? Ak áno, bolo toto maximum uţ dosiahnuté? Odpovede na tieto otázky je moţné z beţne 

prístupných zdrojov získať len ťaţko, preto nad skutočnou výškou pomoci vţdy ostáva otáznik. 

Najracionálnejšie sa spotrebiteľ zachová, keď si vyberie najlepší produkt za najniţšiu cenu bez 

ohľadu na jeho propagáciu. Úspory z takejto kúpy tak môţe venovať neziskovej oganizácii podľa 

vlastného výberu.  

                                                 
117

  Spracované na základe “Testimony of H. Art Taylor, president of the BBB Wise Giving Alliance, before 

Committee on Finance of United States Senate, 22. jún 2004 
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Logá neziskových organizácií sa na obaloch produktov neobjavujú len so zámerom 

informovať spotrebiteľov o tom, ţe výťaţok z predaja ide na verejnoprospešný účel, ale aj 

z dôvodu poskytnutia určitej garancie kvality. Tak napríklad logo organizácie bojujúcej proti 

rakovine, ktoré sa nachádza na produkte zdravej výţivy spolu s tvrdením, ţe konzumácia produktu 

prispieva k prevencii choroby, môţu značne zvýšiť trţby z predaja. Spotrebitelia však častokrát 

nevedia, ako sa logá neziskových organizácií na obaly tovarov dostávajú. Právo pouţiť logo 

vzniká obchodnej spoločnosti na základe výhradnej licenčnej zmluvy. Tak sa logo organizácie 

objaví na obale produktu nie preto, ţe by tá podstúpila test výrobku a zistila, ţe ten je v porovnaní 

s ostatnými lepší, ale preto, ţe obchodná spoločnosť za pouţívanie loga organizácii zaplatila 

licenčný poplatok. Aj v tomto prípade je pri rozhodovaní kľúčovou informovanosť spotrebiteľa. 

Ten, aby mal istotu, ţe si kupuje výrobok vyššej kvality, mal by si najskôr overiť, na základe akej 

skutočnosti sa logo neziskovej organizácie na obale produktu objavilo.
118

   

 

 

                                                 
118

  Spracované na základe článku „Don´t Be Misled by Deceptive Business/Charity Marketing“  Watchdog 

Report, jeseň 1999 
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Záver 

Táto práca si nemôţe robiť nárok na to, aby niekoho zmenila k lepšiemu v tom zmysle, 

ţe sa jej pričinením z mizantropa stane filantrop. Hociaké dielo, ktoré si dopredu stanovuje takýto 

a podobné ciele má silný sklon byť nevedecké a to z dvoch dôvodov: infantilnosť vytýčeného cieľa 

a vlastná zameranosť teoretického poznania.  

Ak si niekto ešte aj v 21. storočí myslí, ţe na správne ľudsky hodnotné konanie stačí, aby 

sa o tejto hodnote vedelo, tak sa musí nevyhnutne vysporiadať s otázkou, prečo sa všadeprítomná 

nespravodlivosť nevyhladila uţ pred dvoma tisícročiami. Útok na nevedomosť zlého, tak ako nám 

ho predviedli tí najlepší z antickej a kresťanskej literatúry, moţno oprávnene označiť za všeničiaci. 

Kto z tých, čo počuli príbeh Jeţiša Krista, čo okúsili z Platónovho idealizmu, ešte potrebujú čítať 

skromný plátok neznámeho študenta na to, aby sa konečne odváţili vykonávať dobrý skutok? 

„Príliš často zostávame pri poznaní dobra bez toho, aby sme ho aj konali.“ Ten, kto stanoví 

morálnu obrodu ako účel práce o filantropii, pravdepodobne nikdy neskúsil merať „výšku toho, čo 

ľudia poznajú, hĺbkou toho, čo dokáţu.“ 

Jediným skutočným poslaním vedca je hľadanie pravdy, t. j. overovanie pravdivosti 

určitej hypotézy. Pouţitie hypotézy na dosahovanie spoločensky aj individuálne prospešných 

cieľov je remeslom aplikačných odborov. To však ešte neutíši námietky všímavého ducha: Ako by 

vôbec mohol existovať pud k chladnému čistému poznaniu bez dôsledkov? Vedec všímavému 

duchu odpovie: Len blázon a klamár by popieral, ţe dvorenie pravde sa deje bez dôsledkov, tieto  

však nie sú vlastným účelom dvorenia. Pravidlom skôr je, ţe čím viac sú dôsledky chcené, tým 

menej ide o dvorenie pravde a o dobrodinca, ktorý by vzniesol ţalobu z falošnej lásky niet núdze, 

nakoľko ţiadna nemala viac nápadníkov ako práve pravda.  

Ak je čitateľ všímavý duch, nepustí a bude sa pýtať: Ak je rozdiel medzi účelom 

a dôsledkami činu, v práci, ktorú si nám predloţil si sa zaoberal účelom filantropického činu. To je 
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veľakrát spomenutý prospech iného neţ filantropa. Vieš však opísať dôsledky filantropických 

činov? 

Dôsledky činu v zmysle, v ktorom ich moţno oddeliť od účelu alebo úmyslu činu sú tie 

javy, ktoré by bez vykonania činu nenastali a ktoré neboli pri jeho vykonaní vedome chcené. 

Filantropii moţno pripísať mnoţstvo dôsledkov, nás však záverom práce nebudú zaujímať 

priateľské pozvania na večeru, rituálne vyhlasovanie za svätého alebo udeľovanie Nobelovej ceny. 

Týmto javom chýba aj dôleţitosť, aj vyšší stupeň abstrakcie. Na ich miesto navrhujeme iné dva 

zovšeobecnené javy, jeden dôleţitý v oblasti sociologickej, druhý v psychologickej.  

 

Najdôležitejší dôsledok filantropie v oblasti sociologickej 

Okamihom, keď sa túţba po spravodlivosti premietla do túţby po mieri, po pokoji nielen 

medzi občanmi ale aj medzi jednotlivými štátmi, začalo sa väčšmi zdôrazňovať to, čo majú 

spoločné všetci ľudia. Nastala éra rozmachu ľudských práv a kaţdý, kto po spoločnom pátral, 

našiel to, čo hľadal práve v týchto právach. Skutočnosť, ţe ľudské práva sú naozaj spoločné našla 

svoje vyjadrenie v zákaze diskriminácie pri realizácii ich ochrany. 

Toto spoločné sa však nehľadá len z ušľachtilých príčin, to je poučenie, ktoré nám dáva 

éra globalizácie. Nadnárodné nie sú len snahy o ochranu ľudských práv a mieru, ale aj snahy 

o dosiahnutie čo najväčšieho zisku. Šikovnému a úspešnému podnikateľovi nemohlo uniknúť, ako 

blahodárne na jeho podnikateľský výsledok pôsobí efekt z veľkej masovej výroby, ktorá tlačí fixné 

náklady na jeden výrobok na najmenšie moţné minimum. Komu však také obrovské mnoţstvo 

statkov predať? Problém moţno teoreticky vyriešiť vytvorením obrazu konzumenta, ktorý je 

spoločný pre všetkých bez rozdielu na prostredie, z ktorého pochádza. Problém sa stal prakticky 

riešiteľným, keď kapitalizmus ako ekonomický spoločenský systém stratil koncom osemdesiatych 

rokov minulého storočia svojho konkurenta. A problém sa vyriešil, keď sa slovo Coca-cola stalo 
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jedným z najznámejších slov na svete. Tak sa po ľudských právach ďalším spoločným znakom 

všetkých ľudí, aktívnym pričinením podnikateľského prostredia, stáva ich snaha o maximalizáciu 

pôţitku a pohodlia. Univerzálnymi dorozumievacími znakmi sa stávajú obchodné mená a ochranné 

známky. Hodnotu skutočne ľudského tu však nevidieť. 

V opozícii k tomuto trendu stojí univerzálny dorozumievací znak, ktorý badáme v geste 

filantropa – v jeho aktívnom úsilí sprevádzanom hrejivým výrazom tváre, ktorá vidí, ţe poskytnutá 

pomoc nebola márna. Na pochopenie významu netreba ani reči, ani písma. Gesto darcu je schopné 

spojiť ľudí skrz všetky sociálne bariéry. Filantrop si zobral na svoje plecia viac, pretoţe vedel, ţe 

jeho plecia viac unesú a odobral z pliec toho, kto nemal to šťastie toľko uvládnuť, pretoţe sa cítil 

istým spôsobom s ním spojený. Filantrop je hlboko dotknutý tým, ţe rozloţenie utrpenia a 

blahobytu vo svete nie je rovnomerné a my vidíme v jeho hnutí to, čo kaţdého jednotlivca spája do 

nedeliteľnej jednoty – ľudstva. Dobrovoľné úsilie byť lepšou a zdravšou časťou jedného celku 

(ktorý by v úsudku nestranného pozorovateľa mohol získať vskutku slabé hodnotenie) znamená 

veriť v jeho skutočnú jednotu a pridávať mu tak na hodnote. Filantrop, človek, ktorý by sa vo svete 

cynizmu a nevďaky mohol javiť ako blázon, sa naopak stáva nositeľom postoja, ktorý spolu 

s globalizáciou a jej tienistými prejavmi tvorí základ univerzálneho porozumenia medzi ľuďmi.  

 

Najdôležitejší dôsledok filantropie v oblasti psychologickej 

„Stárnuci boháč Francesco Datini vysvetľoval svojmu mladému pomocníkovi: „Si mladý, 

ale keď budeš v mojom veku a budeš mať čo dočinenia s toľkými ľuďmi ako ja, pochopíš, aké 

nebezpečie človek predstavuje a aké je riskantné mať s ním niečo spoločného.“
119

 Úryvok nám 

poodkrýva myšlienkový pochod mizantropa, človeka, ktorý v druhých nevidí nič iné okrem 

moţnej hrozby pre svoju osobu a majetok. Človek otrocky spútaný svojím egoizmom nevidí 

                                                 
119

  Le Goff, J. a kol.: Středověký člověk a jeho svět, Praha, 1999, s. 226 
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v osobnostiach druhých to, čo tvorí aj osobnosť jeho. Všetci ostatní sú mu cudzinci a preto im 

odopiera svoju priazeň. Tento človek túţi po zvyšovaní svojho pohodlia, po rastúcom blahobyte 

a bojí sa všetkého, čo sa prieči jeho cieľom. Tento človek túţi po nesmrteľnosti stelesnenej 

v individuálnom a preto sa nevie zmieriť s myšlienkou vlastnej smrti. Odmysliac si všetky druhy 

neprirodzených úmrtí tvrdíme, ţe sebecký človek v bdelom stave prikovaný k smrteľnej posteli je 

trýznený nepokojom a svoj zánik povaţuje za zánik celého sveta.  

Na druhej strane človek nesebecký, filantrop, ktorý ostatných ľudí povaţuje za hodných 

konzumovať výsledky vlastnej práce, ktorý cíti s druhými spriaznenosť a preto je menej náchylný 

podľahnúť pocitom samoty a opustenosti, takýto človek v situácii opísanej vyššie cíti kľud 

a vyrovnanosť a to nie preto, ţe mu náboţenské a filozofické systémy sľubujú spásu na druhom 

svete, ale preto, ţe jeho povaha hľadá nesmrteľnosť v druhu a nie v individualite. Kafkov 

aforizmus, ktorým končíme túto prácu nemá za cieľ povzbudiť k filantropii, ale ukázať, ţe 

filantrop svojou povahou znáša bremeno ţivota oveľa ľahšie: „Môţeš sa vyhnúť utrpeniu sveta, to 

je ti ponechané na vôli a zodpovedá to tvojej prirodzenosti, ale snáď práve to vyhýbanie je jediným 

utrpením, ktoré by si si mohol ušetriť.“
120

 

 

 

 

 

                                                 
120

  Kafka, F.: Aforismy, Praha, 2001, s. 24 
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