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Alessandro Botticelli zobrazil vo svojom obraze Jar, tri grácie – charitky. 
Charitky ako pôvabné, ľúbezné, láskavé bohyne, ktoré ľuďom poskytovali 
mnohé dobrodenie. Zobrazujú dobrodenie, vnímané ako reťaz 
prechádzajúcu z ruky do ruky. Dobrodenie treba dať, prijať a vrátiť. Sú 
zobrazované vždy v trojici držiace sa za ruky, pretože radosťou sa teší kto dáva 
i ten, kto prijíma. Ich priesvitné rúcha symbolizujú, že dobrodenie sa nebojí 
pohľadu a spomienka na dobrodenie nemá zostarnúť.
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Zborník študentských prác, ktorý držíte v rukách, je určený širokej verejnosti, médiám, 
verejnému sektoru, neziskovým organizáciám i jednotlivcom, ktorých zaujíma otázka prečo si 
ľudia vôbec pomáhajú, prečo pomáhajú aj cudzím a čo takáto pomoc znamená. 

Niekedy rozmýšľam nad tým, či rozprávanie a písanie o filantropii nie je strateným časom a 
vŕta vo mne červík pochybnosti, či by nebolo lepšie ísť a niečo (dobré) urobiť, než filozofovať 
na túto ušľachtilú tému. Toto volanie praktického je lákavé, opodstatnené a určite aj správne. 
Ale niekedy môže spôsobiť, že potom konáme bez vnútorného stíšenia, chaoticky, či bez 
rozmyslu. Navyše, sú ľudia, ktorým reflektovanie diania okolo nich nič nehovorí a naopak, 
ľudia, ktorí reflexiu vyhľadávajú. 

Práve pre tých, ktorí majú záujem hlbšie porozumieť tomu, prečo robíme aj veci, ktorých 
dôvody na prvý pohľad nie sú zrejmé, je určený predkladaný Zborník. 

Myšlienka na vyhlásenie Ceny za najlepšiu študentskú prácu na tému filantropia skrsla v 
Centre pre filantropiu pri úvahách o tom, ako málo sa v dnešnom čase hovorí, píše a rozmýšľa o 
zmysle, dôvodoch a význame prosociálneho správania sa, pomoci, altruizmu. Vydanie tohto 
zborníka je jednou z možností ako sprostredkovať zaujímavé pohľady na túto tému a zároveň 
zapĺňať medzeru v osvetovej spisbe o tejto téme na Slovensku. 

Naše očakávania pri vyhlasovaní Ceny boli skromné – uvedomovali sme si, že táto 
problematika je na Slovensku vo vedeckom či výskumnom skúmaní len marginálne 
sledovaná. Navyše, téma filantropie je viacrozmerná a nemá svoju domovskú disciplínu, pod 
ktorú by formálne patrila. Filantropia má svoje psychologické, morálne, filozofické, 
sociologické, historické či ekonomické rozmery. Je preto ťažko uchopiteľnou v celosti a inak 
ako cez pohľad z viacerých disciplín či vedných perspektív to ani nie je možné. 

Do súťaže bolo prihlásených sedem prác, ktoré porota hodnotila podľa nasledovných kritérií: 
komplexnosť spracovania témy, zasadenie témy do spoločenského kontextu, kritický pohľad 
na zvolenú problematiku, prítomnosť porovnávacích údajov, prehľadnosť a obsah práce. 
Následne sme ocenili tri práce Cenou Centra za filantropiu. Do tohto Zborníka sme zaradili 
prihlásené študentské práce, ktoré ponúkajú pohľady teoretickej i aplikovanej psychológie, 
manažmentu, dejín sociálnej práce ale i morálnej filozofie. 

Vzhľadom k obmedzenému rozsahu publikácie, ktorý sme mali k dispozícii, sme so súhlasom 
autorov prihlásené práce skrátili a vybrali z nich pasáže, ktoré sme považovali za 
najzaujímavejšie a najoriginálnejšie. 

Príjemné čítanie!

Boris Strečanský
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Definícia filantropie
Definícia filantropie ako „dobrovoľného aktívneho vynaloženého úsilia v prospech 
druhého“ bez analýzy príslušného rozdelenia, jednak na vonkajšie znaky posudzovaných 
činov a jednak na osobnú motiváciu konajúceho, nás môže naviesť na to, aby sme za 
filantropické pokladali aj také aktivity, ako napríklad: štátna podpora sociálne slabšej 
skupiny obyvateľstva, „nadštandardná“ rodičovská starostlivosť, podnikateľská aktivita, 
ktorej výsledkom je uspokojenie potreby spotrebiteľa (t. j. v zásade každé podnikanie). 
Rovnako aj vyhodenie odpadku do koša osobou, ktorej nezáleží na čistote životného 
prostredia. Aby sme predišli tomuto nedorozumeniu, je nutné objasniť pojem 
dobrovoľnosť, tak zo sociologického, ako aj zo psychologického a morálneho hľadiska. 
Pri aplikácii navrhnutej definície je nemenej dôležitý výklad pojmu “aktívne vynaložené 
úsilie“, teda otázka predmetu filantropického činu. Väčšinou sú predmetom filantropických 
činov hmotné statky. Subsumciu statkov pod pojem “vynaložené úsilie“ vykonáme za 
pomoci predpokladu, podľa ktorého je každý statok výsledkom vynaloženého 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 považujeme v tejto práci za filantropické. 
Konečne pri definícii filantropie nemožno opomenúť ani podobu, akú má ten, v koho 
prospech je čin vykonaný (príjemca, beneficiár, obdarovaný, apod.). Je nepopierateľné, že 
okrem konkrétnych jednotlivcov to môžu byť aj skupiny. Príjemcami takzvaných všeobecne 
prospešných činov sú všetci členovia spoločnosti. Mali by sme vyriešiť aj otázku, či 
príjemcami činov môžu byť aj iné ako ľudské bytosti. 
Ak chceme bez pochybností prehlásiť čin za filantropický, musíme stanoviť interpretačné 
požiadavky pre pojmy “dobrovoľnosť činu, predmet činu“ a podobu príjemcu.

Predmet činu
Predmetom činu je obsah ľudského správania. V oblasti filantropických činov je užitočné 
vychádzať zo základnej formuly ľudskej morálky. Tá je jednak určená negatívne 
povinnosťou nikomu nespôsobiť škodu, ktorá bola zreteľne vyjadrená už v rímskom práve: 

1Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere  a 
jednak pozitívne - stanovením povinnosti pomáhať svojmu blížnemu, ktorú vo väčšom 

2meradle a viditeľne začalo presadzovať kresťanstvo . Ako univerzálny a základný postulát 
morálky, možno teda použiť vetu: Neminem laede, imo omnes, quantum potes, juva: 

3Nikomu neubližuj, naproti tomu každému pomáhaj, najviac ako môžeš .
Negatívnu morálnu povinnosť možno stotožniť s „morálkou povinnosti“. Pozitívna sa 
približuje k pojmu „morálka ašpirácie“, tak ako tieto dva druhy morálok charakterizoval Lon 

4L. Fuller : Pravidlá morálky povinnosti predpisujú to, čo je nevyhnutné pre spoločenský 
život a morálka ašpirácie je vyjadrením všeobecnej predstavy dokonalosti, ku ktorej by sme 
mali smerovať. Dodržovanie morálky povinnosti („Neubližuj!“) nikdy nevedie k vykonaniu 
filantropického činu, nakoľko táto morálka je predmetom právnych noriem. Preto môže byť 
predmetom filantropického činu len norma z oblasti morálky ašpirácie – aktívne 

5vynaložené úsilie.  Pojem „aktivity“ znamená, že filantropický čin nemá charakter zdržania 
sa niečoho, ale že ide o iniciatívne konanie, na realizáciu ktorého je potrebné vynaložiť  

úvod
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Vypracovanie práce na tému filantropia sa 
stretáva s ťažkosťami hneď v úvode. 
Prijatím formálnej definície filantropie, ako 
„bezodplatného odovzdania statku 
druhému“, vzniká riziko, že nebudeme 
považovať za filantropov aj také mená, 
ktoré bez nároku na odmenu duchovne (a v 
niektorých prípadoch aj materiálne) 
prispeli k povzneseniu ľudstva bez toho, 
aby sa počas života zaviazali niekomu 
bezodplatne previesť vlastnícke právo k 
určitej veci. Dielo, ktoré po sebe zanechal 
Immanuel Kant si nepochybne vyžiadalo 
viac úsilia a sebadisciplíny ako čin, ktorým 
šťastný dedič daroval majetok obrovskej 
materiálnej hodnoty.
Širšie vymedzenie pojmu filantropia, 
rovnako 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 ťažko vedecky 
pozoruje. Čin sa stáva filantropickým už in 
foro interno, v myšlienkovom a vôľovom 
hnutí aktéra dobrého skutku. Málokto z nás 
nazve filantropom osobu, ktorá si dobrým 
skutkom plánuje zabezpečiť alebo udržať 
priaznivé spoločenské postavenie,  
prinášajúce jej nezanedbateľné výhody. Ak 
ho predsa len tak nazveme, robíme to s 
výhradou. Text nemôže obísť vysvetlenie 
pôvodu tejto výhrady.
Z vnútorného motívu však musí vyplynúť 
v o n k a j š i a  s p o l o č e n s k á  f u n k c i a .  
Filantropom nie je ten, kto iba myslí, ale 
ten, kto aj koná. Ak už aj prospešný účinok 
filantropického činu nenastane, je 
potrebné, aby ho v čase konania bolo 
m o ž n é  r o z u m n e  p r e d p o k l a d a ť .  
Spoločenská funkcia plynie tak z užívania 
majetku či poskytnutia služby, ako aj z 
užívania myšlienky.
Opis spoločenských foriem a inštitúcií, 
prostredníctvom ktorých sa filantropia 
realizovala počas historického vývoja a 
rozbor inštitúcií, pomocou ktorých sa 
realizuje dnes, sú popri jej definícii len 
druhotnými cieľmi práce. Opis utvára 
prehľad a pomáha osvojiť si definíciu, 
rozbor pridáva práci praktickú užitočnosť.
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úsilie. Podstata veci nevylučuje, aby konkrétny filantropický čin mal povahu vzdania sa práva (strpenie niečoho – úsilie prejavené pasivitou). Podmienka 
aktívneho konania však vyžaduje, aby získanie predmetného práva bolo spojené buď s vynaložením úsilia, alebo aby išlo o také právo, ktorého výkon tvorí 

6neoddeliteľnú podmienku plnohodnotného života.  Tak je filantropom ten, kto bezodplatne poskytne ubytovanie druhému (vzdanie sa práva na 
nedotknuteľnosť obydlia, obmedzenie práva na súkromie a práva na užívanie 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 
vynaloženým úsilím nie je prejav vôle, ktorým aktér dal najavo, že hodlá daný čin urobiť, ak má takýto prejav konsenzuálny charakter (ústny prejav, spísanie 
zmluvy, a pod.). Takýmto úsilím nie je ani akt zabezpečovací, ktorý spočíva v stanovení požiadaviek využitia poskytovaného prospechu tak, aby sa 
maximalizoval jeho úžitok. Niet pochýb o tom, že darca má právo sa rozhodnúť, akým spôsobom má byť dar využitý. Výkon tohto práva však nie je 
filantropiou. 
Z hľadiska vecného zamerania vynaloženého úsilia, možno filantropické činy rozdeliť na nasledujúce základné druhy:

- morálne,
- vedecké,
- politické,
- ekonomické.

Komentár editorky: Definícia filantropie a jej delenia do jednotlivých segmentov sú triedením samotného študenta. Ide o úvahu, ktorá otvára diskusiu o 
možnostiach a dilemách podstaty filantropie a jej možnostiach v bežnom živote človeka.

Zhrnutie
Dobrovoľne aktívne vynaložené úsilie v prospech druhého je úmyselné spotrebovanie vlastnej životnej 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 životnej energie, ktoré je nad rámec toho, čo sa žiada 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 životnej energie má podobu vzdania sa práva na život, o filantropiu pôjde vždy, ak toto vzdanie sa vyplýva z 
neegoistického motívu a to bez ohľadu na skúmanie sociologických podmienok.

Prínos kresťanstva
„Miluj svojho blížneho!“ posúva pojem filantropie k jemu súčasnému významu, ktorý sme sa pokúsili definovať v prvej časti práce. Miluj! je príkaz, znášať 
milovanému to najväčšie dobro, preto obsahu pojmu “filantropia“ rúca všetky hranice. Filantropiou je všetko, čo vedome podporuje život blížneho. 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 

7ľudstvo musí trpieť pre Krista. Nemáme všetci jedno telo, zato máme jeden rast, a ten nás sprevádza všetkými bolesťami v tej či onej podobe...“  Podoba 
príjemcu lásky k blížnemu je človek vo všeobecnosti, filantrop je milovník ľudstva. 

Príspevok mestskej kultúry
Život v meste vytvára členitejšie a pevnejšie sociálne štruktúry, pocit spolupatričnosti stredovekého mešťana sa neupína len na mesto, v ktorom žije, ale aj 
na štvrť, susedstvo a množstvo spolkov či bratstiev, ktoré vznikli živelne, ako inštitucionálna podoba skupín združujúcich ľudí žijúcich na jednom mieste 
alebo ľudí s rovnakým záujmom a ktoré ho sprevádzajú až po dobu modernú. 
Prvými, ktorí reagujú na zavolanie o pomoc či divokejšiu manželskú hádku, sú susedia, vždy ochotní zachraňovať a uzmierovať. Každá 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, že ho bratstvo odmietlo, príde o všetku kolektívnu podporu a plody dobročinnosti, ktoré nie sú bezvýznamné. Spoločná pokladnica pomáha 
spolubratom v hmotnej núdzi poskytovať im pôžičky a zaistiť lôžko v nemocnici. Bratstvo zasahuje v prospech svojich členov na úradných miestach tak 
účinne, že podpora chudobných a starých obyvateľov mesta prechádza pod mestskú správu, ktorá hrá kľúčovú úlohu v organizácii sociálneho zabezpečenia 

8až do 19. storočia.  Najznámejším druhom bratstva združujúcim na základe záujmu, profesie – boli cechy. Ich hlavnou úlohou bolo zabezpečiť členom 
vzdelanie a sociálnu ochranu v prípade choroby. V súvislosti so stredovekým právom na združovanie sa v literatúre môžeme stretnúť aj s pojmom “gilda“, 

9 ktorý označuje voľné združenie, založené na obojstrannej prísahe pomáhať si a podporovať sa v najširšom slova zmysle .
Označiť bratstvo za filantropickú organizáciu je sporné, pretože pomoc realizovaná jeho prostredníctvom je podmienená intenzitou vzťahu medzi jeho 
členmi – spolubratmi. Tento vzťah je konkrétny, členovia zvyčajne jeden druhého osobne poznajú a každodenne sa stretávajú. Pomáhať bratovi je vo vnútri 
spoločenstva normou, či už živelne vzniknutou zo spoločenskej praxe alebo dopredu vymedzenou pri zakladaní spolku. Preto sa filantropom môže stať 
jednotlivec, ak v rámci bratskej dobročinnosti vynaloží toľko úsilia, koľko od neho vzhľadom na konkrétne pomery nikto nežiadal, ani neočakával. Zároveň 
treba zdôrazniť, že pomoc vo väčšine spolkov sa poskytuje iba ich členom. Napriek tomu sa však zakladali aj spolky, ktorých hlavným cieľom bolo pomáhať 
druhým. Foucault vyratúva úlohy náboženských skupín a dobročinných združení, ktoré sa rozširovali v mestách od čias protireformácie: „...ich úlohy boli 
náboženské (obracanie na vieru a moralizovanie), ekonomické (poskytovanie pomoci a podnecovanie k práci) a politické (boj proti
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nespokojnosti a poburovaniu). Hádam, ako príklad stačí uviesť predpisy charitatívnych združení parížskej farnosti: „Pracujú na odstraňovaní miest nerestí a 
zmätkov, herní, verejných škandálov, rúhania, bezbožností 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 

10modlitieb, ovládanie remesla, morálku, manželské a príbuzenské veci, susedské spolunažívanie, starostlivosť o deti....  Typickým francúzskym 
filantropickým hnutím v 19. storočí boli spoločnosti na kontrolu a zlepšenie fungovania väzníc a jednotlivci vydávajúci publikácie na obranu uväznených 

11dlžníkov.

Vznik kupeckej morálky
Jedným z hlavných zdrojov príjmov dobročinných organizácií boli kupci. Spočiatku spochybňovaná profesia obchodníka získava počas storočí na vážnosti, 
až sa napokon z nej sformuje spoločenská vrstva, ktorá zohrala kľúčovú úlohu pri zrode moderného sveta. Rovnako, ako poddaných a šľachticov, aj kupcov 
pri darovaní svojich statkov vedú skôr egoistické motívy. Pre prívržencov tradičnej morálky predstavovali peniaze “diablov nástroj“ a ich hromadenie bolo 
hriechom, ktorý bol neprekonateľnou prekážkou na ceste za vlastnou spásou. Z tohto dôvodu mnoho kupcov za vykonávanie svojho povolania pociťovalo 
vinu, ktorú sa snažilo vykúpiť rozdávaním vlastného majetku medzi chudobnými. Známy je príklad kupca Homobonusa z Cremony, ktorý po celý život 
neprestal pomáhať chudobným, no aj naďalej sa živil obchodom. „Testamenty mnohých obchodníkov, ktorí odkazovali značnú časť svojho majetku v 

12prospech chudobných, nám sprostredkúvajú pocity strachu pred záhrobnými trestami a muky svedomia.“
V 13. storočí však zaznamenávame zásadný obrat, keď v kupcovom svedomí už nevidíme strach z Božieho trestu, ale presvedčenie, že jeho bohatstvo je 
súčasťou dokonale premysleného Božieho plánu. Bohatstvo je totiž nerozlučnou súčasťou dopredu predurčenej sociálnej funkcie kupca. Je nielen 
spravodlivé, ale stáva sa aj prostriedkom umožňujúcim rozvoj, praktizovanie cnosti a získanie spásy. Ak kupec časť svojho majetku rozdá medzi 
chudobných, potom samotné nadobúdanie tohto majetku nie je hriechom, ale vyplnením Božieho zámeru. O tom, že kupec spravidla nerozdával zo súcitu 
svedčí aj fakt, že v jeho účtovnej evidencii sa objavili zvláštne „Božie účty“, kde si zapisoval všetky čiastky, ktoré daroval chudobným a dobročinným 
zariadeniam, aby si uchránil dušu pred posmrtným utrpením. „K Stvoriteľovi sa správali ako k členovi obchodnej spoločnosti a výška jeho podielu závisela 

13na veľkosti zisku, ktorý spoločnosť získala.“  Takýto postoj, hoci nepopierame jeho spoločenskú prospešnosť, nemôžeme označiť za postoj filantropa. 

Zánik morálky dobrovoľnej chudoby
Žobranie v stredoveku bolo legitímnym živobytím. Žobráci boli vnímaní ako zrkadlenie ideálu dobrovoľnej chudoby, boli to ľudia, ktorí mali bližšie ku 
Kristovi. Svätosť chudoby podčiarkol svätý František, ktorý pri odchode z domu zanechal aj svoj vlastný odev. Žobráci, ľudia na okraji spoločnosti, plnili v 
stredoveku významnú spoločenskú funkciu: pre vtedajšiu spoločnosť boli nevyhnutní, pretože poskytovali možnosť preukázať milosrdenstvo. „Bohatí 

14ľudia sú stvorení k spáse chudobných a chudobní k spáse bohatých.“  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 stotožňovaní s tulákmi, 
zlodejmi, prostitútkami a lúpežníkmi. 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, pretože si o nich mysleli, že upadli do chudoby v dôsledku vlastnej lenivosti. Vzťah k 
chudobným sa od tejto chvíle vytvára na základe ich predpokladaného vzťahu k práci. Pre tých, čo môžu pracovať, ale nepracujú, je chudoba spravodlivým 
Božím trestom. Problémy s nezamestnanosťou, ktoré mali štrukturálnu alebo cyklickú povahu, sa nebrali do úvahy. Byť chudobným sa stáva hanbou. 
Najväčšia charitatívna inštitúcia v Aix-en Provence vždy na konci roku ceremoniálne pálila všetky záznamy o vyplatených dávkach, aby tým zabránila 

15identifikácii a stigmatizácii ich príjemcov.
Starostlivosť o chudobných plní v čoraz väčšej miere funkciu sociálnej kontroly. Voči neinvalidným žobrákom 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 položila znak rovnosti medzi chudobu a lenivosť: „...ak je nejaký muž či žena zdravý, telesne zdatný a schopný práce a nemá pôdu ani pána a 
neprevádzkuje zákonný obchod, remeslo či umenie, ktorým by si zarábal na živobytie..., nech podľa zákona konštáblovia a všetci kráľovi úradníci, 
zástupcovia a predstavitelia každého mesta, farnosti i dediny uväznia menovaných tulákov či lenivé osoby a predvedú ich ku ktorémukoľvek 
zmierovaciemu súdu... A každý z týchto sudcov nech sa postará, aby ktorúkoľvek z týchto lenivých osôb, takto k nemu predvedenú, vzali do najbližšieho 
mesta alebo iného miesta..., a tam ju nahú priviazali ku koču a mlátili ju prútmi počas celej cesty týmto mestom alebo iným miestom, až sa jej telo sfarbí 
krvou. Po tomto treste a bičovaní, nech sa takto potrestaná osoba zaviaže prísahou, že ihneď a bez meškania sa navráti tam, kde sa narodila alebo kde 

16naposledy pobudla pred týmto trestom po dobu troch rokov a tam sa bude venovať práci, ako sa na riadneho človeka patrí.“  Nemocnice už 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 

17užitočným pracovným návykom.  Vytvára sa prepracovaná sieť dobročinných inštitúcií, ktorých úlohou je ochrániť spoločenskú spodinu pred absolútnou 
degradáciou. „Naše dobročinné zariadenia sú obdivuhodne zladeným súborom, ktorý sa stará, aby bedár od narodenia až 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 nemôže pracovať, zaregistruje sa na dobročinnom úrade svojho obvodu, ak ochorie, 
môže si vybrať medzi dvanástimi nemocnicami... Keď napokon parížsky bedár dosiahne koniec svojej kariéry, sedem starobincov ho prichýli v starobe a ich 

18zdravý režim mu neraz natoľko predĺži neužitočné dni, že prežije bohatých.“  Predrevolučný Paríž bol známy svojou politikou násilných internácií žobrákov. 
V polovici 18. storočia bolo v tomto meste účinné kráľovské nariadenie, podľa ktorého bola za zaistenie žobráka poskytnutá odmena. Podľa práva žobráci 

19nedobrovoľne končili v chudobincoch alebo v nemocniciach (hôpital général). Boli zaistení  ale  aj  ľudia, ktorí nespĺňali kritériá nariadenia.

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 úrovni mobility osôb, odkázaných na 
pomoc druhých. Ak sa stalo určité miesto známym pre svoje aktivity v oblasti charity, s najväčšou pravdepodobnosťou muselo následne čeliť vlne 
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práceneschopných prisťahovalcov. To však nič nemení na fakte, že ani v najpriaznivejších dobách nepresiahli súkromné príspevky, na účelovo viazané 
20dobročinné aktivity, pol percenta národného dôchodku a významnejšej pomoci sa dostalo len hŕstke núdznych.  Španielsky humanista Juan Luis Vives sa 

dovoláva štátnych zásahov v prospech chudobných takto: „ Prečo tomu nie je tak, že 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 bežné pomáhať a pri plnení prvoradej povinnosti obdarovať 

21toho, kto utrpel najrôznejšiu škodu?“  Znie to trochu prekvapujúco, keď povieme, že štát, ktorý ako prvý položil 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 
almužien a zavádzal rôzne opatrenia, aby každá obec zodpovedala za svojich chudobných. Kodifikácia základov práva sociálneho zabezpečenia sa 
uskutočnila na sklonku 16. a 17. storočia. Pri stanovení výšky dávky sa zvyčajne vychádzalo z hodnoty majetku v obci a prostriedkov ich obyvateľov, pričom 
takto vybrané prostriedky mnohonásobne prevýšili výťažky z dobročinných zbierok a darov. Zákon 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 žobranie“, na ktoré mal nárok iba ten, kto bol v chudobe bez vlastnej viny. Inak sa žobranie bez povolenia hodnotilo ako priestupok. Pre 
telesne zdatných bez práce sa zriadila trestnica. Stále chudobince sa začali zriaďovať až na konci storočia. Keďže zákon, ako podmienku poskytnutia pomoci 
vyžadoval trvalý pobyt v príslušnej obci (tá mohla žiadateľa z iného kraja odmietnuť), úprava obmedzovala pohyb pracovnej sily. Na základe zákona z roku 
1662 museli presídlení robotníci mať so sebou osvedčenie z rodnej obce, ktoré im v prípade potreby zaručovalo nárok na podporu. Finančné zabezpečenie a 

22distribúcia pomoci sa postupne presúva z farností na miestnych dozorcov, z ktorých sa stávajú verejní činitelia.

Bohaté benátske 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 pomocou obecných inštitúcií a rád. Benátska republika si však 
uvedomovala nutnosť štátneho zásahu do pomoci pre chudobných a v krízových obdobiach prvýkrát v rokoch 1528 a 1576, vymáhala povinné príspevky na 

23chudobných.
Z francúzskych pokusov vyniká hôpital général (inštitúcia, ktorej hlavnou funkciou bol chudobinec, na rozdiel od tradičných nemocníc a hospicov). 
Financovaný je sčasti zo súkromných zdrojov, sčasti z určitých zvláštnych výsad a výnosov (napr. vínne dane). Parížskemu hôpital général bola uložená 
povinnosť internovať všetkých žobrákov, pričom mal možno ukladať tvrdé tresty všetkým, ktorí mohli pracovať a napriek tomu ostávali bez práce. Hôpital v 
90. rokoch taktiež zaisťoval verejnoprospešné práce pre najmenej 3000 neinvalidných žobrákov. Štát sa spoliehal, že inštitúcia zaštítená kráľovskou 
priazňou a privilégiami, priláka dostatok darov, aby mohla fungovať bez štátnej podpory. Aj napriek ochotnému ošetrujúcemu personálu, ktorý bol 
obvykle k dispozícii za nízke náklady z radov rýchlo sa šíriacich ženských náboženských rádov, sa tento prístup kráľovskej koruny ukázal ako nedostatočný. 
Počas Francúzskej revolúcie vznikli výbory na reorganizáciu systému sociálneho zabezpečenia. Propagovala sa v nich myšlienka, že chudoba je záležitosťou 
celej krajiny a jedným z riešení bol plán štátnych starobných dôchodkov pre starších chudobných. Problémy na medzinárodnej scéne a reakcie proti 

24revolúcii však túto problematiku posunuli do úzadia.

Vyhláška o mestskej chudobe v Dánsku z roku 1683 vyžadovala registráciu všetkých žiadateľov o sociálnu dávku, po vyhostení cudzincov, vytváraní 
pracovných príležitostí a menovaní úradných vyberačov. Účinnejší systém podpory financovaný povinnými príspevkami bol zavedený až koncom 18. 

.25storočia  V Českom kráľovstve sa do roku 1785 starala o chudobných cirkev. Potom prešla táto povinnosť na vrchnosť a od roku 1854 na obce. Postupne 
vznikajú ústavy pre chudobných, ktoré majú charakter verejnoprávnych inštitúcií, pričom ich správcovia boli počas obdobia výkonu svojho úradu 

26prehlásení za verejných činiteľov.

Analýza postupného prechodu
Pre lepšie pochopenie prechodu sociálnej agendy na štát si rozdelíme celú spoločnosť na sektory – množiny 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 

27organizácie a rodina.  Štát ako prvý sektor je charakteristický vysokou mierou organizovanosti, suverénnou mocou vykonateľnou nad zvyšnými troma 
sektormi. Jeho úloha je predovšetkým protekcionistická: má chrániť osoby, ktoré sa nachádzajú na jeho území, pred neoprávnenými útokmi a pred inými 
nebezpečenstvami tak, ako si to vyžiadajú jeho medzinárodné záväzky a spoločenská objednávka, aktualizovaná v demokratických voľbách. Podnikatelia, 
ako druhý sektor sa organizujú v štátom prípustných formách, vždy za účelom dosiahnutia zisku. Podnikateľská aktivita sa dáva do pohybu na základe 
individuálneho dopytu každodenne aktualizujúceho sa na trhu. Tretí sektor je množina organizácií založených na dosiahnutie štátom uznaných, všeobecne 
prospešných cieľov, ktoré sa vytvárajú na základe slobodného rozhodnutia ich zakladateľov, s prihliadnutím na aktuálne spoločenské potreby a možnosti 
financovania. Rodina je najmenej formálnym zoskupením. Vzniká na základe súhlasu dvoch životných partnerov s cieľom získať špecifické spoločenské 
uznanie a s perspektívou vychovávať deti.
Starostlivosť, poskytnutie pomoci, či akékoľvek iné úsilie v prospech jednotlivca, môže vychádzať zo všetkých štyroch sektorov. Historicky zohráva prvoradú 
úlohu rodina – jednotlivec sa narodí do určitého spoločenstva príbuzných, ktorí sa počas jeho bezbrannosti a práceneschopnosti o neho starajú. Táto úloha 
sčasti prirodzene prechádza na najbližšie okolie. Jednotlivec sa stáva členom obce, bratstva, cechu, gildy, pričom členstvo v týchto organizáciách je 
založené na recipročnom vzťahu. Jednotlivec ponúka svoju prácu, znalosti, majetok, organizácia na druhej strane tlmí jeho obavu z možných prítomných a 
budúcich nebezpečenstiev, pretože mu poskytuje organizovanú ochranu založenú na solidarite všetkých jej členov. Preto aktuálnosť združovania sa 
umocňuje počas kríz, keď sú oslabené štátne štruktúry. Ak sa chce jednotlivec oslobodiť z rodinných, rodových či profesijných povinností, spravidla to 
nedokáže inak, ako súčasným vstupom do nového spolku. Avšak zo všetkých možných spolkov, poskytujúcich sociálne zabezpečenie, sú filantropické len 
tie, ktoré vykonávajú dobročinnosť v prospech ľudí, ktorí nie sú jej členmi. 
Sledovaním historického vývinu zisťujeme, že do sociálnej agendy postupne zasahuje aj štát. Ak aj vychádzame z predpokladu, že štátnu moc netvorí vôľa 
jeho občanov, ale vôľa kráľa, kráľovské rozhodnutie zasiahnuť v prospech chudobných možno za filantropické pokladať len veľmi ťažko. V každom štáte sa 
problém chudoby začal riešiť, až keď tvoril reálne nebezpečenstvo narušenia verejného poriadku. Panovník nemusel čítať Machiavelliho na to, aby prišiel k
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 záveru, že zo štátnej pokladne bude prídely rozdávať medzi ľud len vtedy, ak to upevní alebo rozšíri jeho moc. Ľudovít XIV. v roku 1662, v dobe akútneho 
nedostatku potravín, nariadil nákladné nákupy obilia z cudziny nie preto, že súcitil s hladujúcimi, ale preto, aby zahnal hrozbu občianskych nepokojov. 

28Rozdávanie zvláštnych prídelov, tzv. „chlieb od kráľa“, bol chladnokrvne vypočítaným krokom, ktorý mal posilniť vieru v láskavého panovníka.  V dobe 
ústavnoprávnej garancie sociálnych práv považujeme zabezpečenie sociálneho štandardu občanov za prejav ich vôle vzájomne si pomáhať 
prostredníctvom štátnych orgánov a nimi zriadenými verejnoprávnymi inštitúciami. Postupný prechod sociálnej agendy z rodiny, cez tretí sektor, obce až 
na štát nachádza svoje zavŕšenie v ideológii sociálneho štátu. Odhliadnuc od ekonomickej náročnosti tohto projektu ostáva vážnou otázkou, nakoľko 
celospoločenská garancia určitého sociálneho štandardu zľahčuje pocit zodpovednosti prirodzených skupín, akými sú rodina či obecná komunita, za osud 
svojich členov a tým narúša ich súdržnosť. 

Štandardy pre sledovanie zodpovednosti neziskových organizácií
V roku 2001 Wise Giving Alliance (Aliancia rozumného darovania) vykonala prieskum, podľa ktorého 70 % respondentov tvrdí, že je zložité zistiť, či je 
činnosť vybranej neziskovej organizácie opodstatnená a 44 % respondentov tvrdí, že je náročné nájsť informácie potrebné pre rozhodnutie darovať 
peniaze. Podľa prieskumu, potencionálni darcovia 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 služby 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 akceptovaných 
štandardov, ktorých splnenie je vždy ponechané na dobrej vôli organizácie. Organizácie spĺňajúce štandardy, preukázali Aliancii, že majú požadovaný 
systém riadenia, že sú efektívne vo vynakladaní prostriedkov, že ich reprezentácia je dôveryhodná a že sú ochotné zverejniť základné informácie o svojej 
činnosti. Základný výber požadovaných štandardov je nasledujúci:

Riadenie a kontrola: Organizácia musí mať riadiaci orgán, ktorý zabezpečuje kontrolu všetkých postupov a celého personálu. Orgán má aspoň 
päť hlasujúcich členov, pričom sa schádza aspoň trikrát do roka v primeraných intervaloch tak, že 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 minimálne každé dva roky. Politika má vyústiť do schválenia písomnej správy s odporúčaniami do budúcnosti.

Financie: Organizácia musí vynaložiť 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 žiadosť sprístupniť 
každému účtovnú závierku, v ktorej sú rozčlenené výdavky tak, aby sa dalo zistiť, koľko prostriedkov išlo na program, fundraising a na administratívu. Musí 
mať tiež 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 služieb, na ktorých má podiel, pričom tie musia obsahovať výšku podielu, dĺžku trvania obchodno-
charitatívnej akcie a údaj o minimálnej a maximálnej hranici výnosu.

Aliancia získava prostriedky na svoju činnosť prostredníctvom poskytovania licencie na použitie jej autorizačnej pečate. Všetky organizácie, 
spĺňajúce stanovené štandardy, môžu po zaplatení ročného poplatku používať pečať Aliancie vo svojich žiadostiach o granty, v informačných materiáloch a 
na svojej webovej stránke. Pečať informuje darcov aj verejnosť o tom, že organizácia spĺňa stanovené kritériá. Zvyšuje tak svoju dôveryhodnosť a tým aj 

29šancu na úspech v získavaní nových darcov.  

Záver
Táto práca si nemôže robiť nárok na to, aby niekoho zmenila k lepšiemu v tom zmysle, že sa jej pričinením z mizantropa stane filantrop. Akékoľvek 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 
na teoretické poznanie.
Ak si niekto ešte aj v 21. storočí myslí, že na ľudské konanie stačí, aby sa o tejto hodnote vedelo, tak sa musí nevyhnutne vysporiadať s otázkou, prečo nebola 
všadeprítomná nespravodlivosť vyhladená už pred dvoma tisícročiami. Útok na nevedomosť zlého, tak ako nám ho predviedli tí najlepší z antickej a 
kresťanskej literatúry, možno oprávnene označiť za zničujúci. Koľkí z tých, čo počuli príbeh Ježiša Krista, okúsili z Platónovho idealizmu, ešte potrebujú čítať 
skromný plátok neznámeho študenta, aby sa konečne odvážili vykonať 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 
dokážu.“
Jediným skutočným poslaním vedca je hľadanie pravdy, t. j. overovanie pravdivosti určitej hypotézy. Použitie hypotézy na dosahovanie spoločensky aj 
individuálne prospešných cieľov je remeslom aplikačných odborov. To však ešte neutíši námietky zvedavého ducha: Akoby vôbec mohol existovať pud k 
chladnému čistému poznaniu bez dôsledkov? Vedec všímavému duchu odpovie: Len blázon a klamár by popieral, že dvorenie pravde sa deje bez dôsledkov, 
tieto však nie sú vlastným účelom dvorenia. Pravidlom skôr je, že čím viac sú dôsledky chcené, tým menej ide o dvorenie pravde a o dobrodinca, ktorý by 
vzniesol žalobu. O falošnú lásku niet núdze, nakoľko žiadna nemala viac nápadníkov, ako práve pravda. 
Ak je má čitateľ všímavého ducha, bude sa pýtať: Ak je rozdiel medzi účelom a dôsledkami činu, v práci, ktorú si nám predložil si sa zaoberal účelom 
filantropického činu. To je veľakrát spomenutý prospech iného než filantropa. Vieš však opísať dôsledky filantropických činov?
Filantropii možno pripísať množstvo dôsledkov. Nás však záverom práce nebudú zaujímať priateľské pozvania na večeru, rituálne vyhlasovanie za svätého 
alebo udeľovanie Nobelovej ceny. Týmto javom chýba dôležitosť, aj vyšší stupeň abstrakcie. Na ich miesto navrhujeme iné dva zovšeobecnené javy - jeden 
dôležitý v oblasti sociologickej, druhý v psychologickej. 
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Poznámky:

1. “Základné právne pravidlá sú: čestne žiť, iných nepoškodiť, každému dať, čo mu patrí.” Ulpianus D 1,1,10,1-2.
2. Nemožno však tomu rozumieť tak, akoby tu pred kresťanstvom nebolo žiadnej skutočnej pomoci blížnemu. Napríklad jedna z najstarších kníh 

na svete Bhagavad-gíta už 3000 rokov pred Novým zákonom predpisuje pravidelné nesebecké vykonávanie obetí – Kapitola 4, verše 24 až 34 – 
pod pojem ktorých možno zahrnúť aj filantropiu. 

3. Schopenhauer, A. : On the Basis of Morality, Oxford, 1995, s. 147.
4. Fuller, L. L.: Morálka práva, Praha, 1998, kapitola „Dve morálky“, podobné rozlíšenie morálky nám ponúka napríklad aj Nietzsche vo svojej 

predstave „otrockej“ a „panskej“ morálky: Mimo dobro a zlo, Praha, 1996, s. 170.
5. Mimo rodinnoprávnych vzťahov právny poriadok len celkom výnimočne prikazuje aktívnu pomoc druhému. Ide o prípad trestného činu 

neposkytnutia pomoci (§177 a 178 Trestného zákonníka).
6. Ide iba o právo na život a právo na zdravie. Každé úsilie prejavené pasívne musí objektívne vykazovať nutnosť vynaložiť určitú energiu. Z tohto 

dôvodu sem možno zaradiť len práva vyplývajúce z pudu sebazáchovy, nakoľko ten pociťujú všetci.  
7. Kafka, F.: Aforismy, Praha, 1998, s. 23, 24.
8. Rossiaud, J.: Měšťan a život ve městě, in: Středověký člověk a jeho svět, Praha, 1999, s. 137, 139, 143. Okrem agendy bratstiev mestá napríklad 

zabezpečovali stavbu verejných skladov obilia a sporadicky organizovali verejnoprospešné práce pre chudobných bez práce, pozri Munck, T.: 
Evropa 17. století, Praha, 2002, od s. 203.

9. pozri: Oexle, O. G.: Gildy, in: Encyklopedie středověku, Praha, 2002, s. 171 a nasl.
10. Foucault, M.: Dozerať a trestať, Bratislava, 2004, s. 212, 213, autorov zdroj: Arsenal, ms. 2565 „Pod touto signatúrou nájdeme mnohé predpisy 

pre charitatívne spoločnosti v 17. a 18. storočí.“ 
11. Tamže, s. 235.
12. Le Goff, J. a kol.: Středověký člověk a jeho svět, Praha, 1999, s. 148, 233
13. Tamže, s. 149, 221, 231.
14. Mareš, P.: Sociologie nerovnosti a chudoby, Praha, 1999, autorom citátu je Gurevič, s. 87, ďalej pozri Geremek, B.: Člověk na okraji ve středověku, 

in: Středověký člověk a jeho svět, Praha, 1999, s. 309.
15. Mareš, P.: Sociologie nerovnosti a chudoby, Praha, 1999, s. 84.
16. Mackenney, R.: Evropa 16. století, Praha, 2001, s. 79.
17. Mareš, P.: Sociologie nerovnosti a chudoby, Praha, 1999, s. 93.
18. Moreau de Jonnés, citované podľa: H. du Touquet: De la condition des classes pauvres, 1846, in: Foucault, M.: Dozerať a trestať, Bratislava, 2004, 

s. 303. Autor cituje pasáž v negatívnom kontexte ako ukážku dômyselného systému inštitúcii, ktoré drezúrujú jedinca s delikventnými sklonmi. 
19. Black, J.: Evropa 18. století, Praha, 2003, s. 194.
20. Munck, T.: Evropa 17. století, Praha, 2002, s. 212.
21. Mackenney, R.: Evropa 16. století, Praha, 2001, s. 78, 79.
22. Munck, T.: Evropa 17. století, Praha, 2002, s. 215, 216, Mareš, P.: Sociologie nerovnosti a chudoby, Praha, 1999, s. 88 – 91. 
23. Munck, T.: Evropa 17. století, Praha, 2002, s. 213.
24. Munck, T.: Evropa 17. století, Praha, 2002, s. 216 – 218, Black, J.: Evropa 18. století, Praha, 2003, s. 196.
25. Munck, s. 218, Black, s. 196.
26. Mareš, P.: Sociologie nerovnosti a chudoby, Praha, 1999, s. 89.
27. Jonasen, V.: Non profit organisations in the Danish welfare state system, Aarhus, 2002, s. 3 (www.dsh-aa.dk).
28. Munck, T.: Evropa 17. století, s. 208.
29. 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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Nepochybne najdôležitejšou úlohou 
psychológie vždy bolo a naďalej zostáva 
zisťovanie, prečo sa ľudia správajú tak, ako 
sa správajú a čo je hybnou silou ich konania. 
Ani ten najpresnejší popis ľudského 
správania a činov nám zďaleka neposkytne 
úplnú predstavu o osobnosti. Vidíme len 
nepatrnú časť ľadovca vyčnievajúcu nad 
hladinou. Omnoho väčšia časť je skrytá v 
morských hlbinách.  A práve ona,  
n e v i d i t e ľ n á  č a s ť  ľ a d o v c a ,  t o  s ú  
psychologické motivácie ľudského 
správania a činov. Jednou z neustále 
z a u j í m av ýc h  a j  n a p r i e k  m n o hý m  
experimentom v nej uskutočňovaných, je 
oblasť toho sociálneho správania sa 
jedinca, pri ktorom nehľadí na vlastné 
záujmy a má tendenciu sa prosociálne 
zameriavať na pomoc iným. V našej 
spoločnosti sa takéto správanie označuje aj 
pojmom altruizmus,  ľudomilst vo,  
dobročinnosť, jednoducho - filantropia. 
Predovšetkým sociálni psychológovia si 
neustále kladú otázky typu: Prečo sa človek 
takto správa, čo ho vedie k tomu, aby 
prekračoval egocentrizmus a prinášal 
obete v prospech druhého? 
Cieľom mojej práce je zamerať sa na 
motiváciu, ktorá vedie človeka k filantropii 
a to tak z pohľadu viacerých psychológov a 
psychologických škôl, ako aj z pohľadu ľudí, 
ktorí sami takéto správanie vo svojom 
živote  uprednostňujú.  Ústredným 
zámerom práce je snaha podať čo 
najkompletnejšiu analýzu problematiky 
filantropie a vymedziť faktory, ktoré ju 
ovplyvňujú. 
Práca podáva aj prehľad prieskumu 
názorov mladých ľudí na problematiku 
filantropie, obsahuje prehľad výpovedí 
mladých na angažovanosť sa v tomto 
smere, preferenciu a výskyt filantropického 
správania, ich motívy a prínosy filantropie 
do ich života. Prieskum, ktorý som 
realizovala, vnímam ako doplnok práce, 
ktorý nás inšpiruje k hlbšiemu bádaniu v 
oblasti motívov filantropie. 

Formy filantropického správania
Poznáme rôzne druhy pomoci človeku. Medzi hlavné spôsoby patria tieto formy: 
�darovanie - finančná čiastka alebo dar, to je najčastejšia forma preferovaná na  
         dobročinné účely, 
�sympatie a porozumenie (pre človeka v neľahkej životnej situácii), 
�pomoc pri dosiahnutí určitého cieľa (napr. pri odstránení poruchy auta na ceste a pod.),
�ponuka k spolupráci (vyjadruje ochotu spolupracovať s tými, ktorí to potrebujú),
�podpora (poskytnutá niekomu pri dosiahnutí jeho cieľa či zabráneniu straty). 

Kto je objektom filantropie? 
Objektom takéhoto správania je každý, kto trpí určitým nedostatkom v materiálnej či 
emocionálnej sfére. Osoby môžeme rozdeliť do dvoch kategórií: Prvá predstavuje osoby 
známe, druhá osoby neznáme, t. j. cudzie. Je pravda, že pomoc osobám nám známym, či už 
sú to rodinní príslušníci, príbuzní alebo priatelia či známi, je v spoločnosti posudzovaná ako 
viac-menej samozrejmú. Preto práve osoby cudzie a pre nás neznáme predstavujú to 
hľadisko, v ktorom sa pravý zmysel filantropie môže naplno prejaviť. To je dôvod, prečo sa 
táto práca bude zaoberať len pomocou neznámej osobe. 

Prečo pomáhame, čo nás k tomu vedie?
Sociálni psychológovia si kladú otázku, prečo sa človek správa altruisticky, keď tento druh 
správania si od človeka vyžaduje sebaobetovanie (self-sacrifice) a neprináša 
pomáhajúcemu ani zisk ani prospech. 

1Evolučné teórie spomenuté  autormi knihy Child psychology hovoria, že v takomto prípade 
tento proces označujeme ako recipročný altruizmus. Ten závisí od myšlienky, že: 1.Ľudia sú 
geneticky naprogramovaní pomáhať, pretože spolu s touto pomocou rastie 
pravdepodobnosť, že jedného dňa obdržia pomoc od osoby, ktorej pomohli alebo od inej 
altruistickej osoby. 2. Pomocou niekomu inému v sociálnej skupine si človek zaručuje to, že 
jemu podobné gény prejdú na ostatných. Dalo by sa povedať, že "nakazí“ týmto spôsobom 
pomáhania aj ostatných členov svojej sociálnej skupiny. Inak povedané, že možné evolučné 
psychologické dôvody altruizmu k cudzincom sú: 1. V našom pôvodnom prostredí zrejme 
platilo, že ak niekoho stretneme, pravdepodobne ho budeme vídať znovu. 2. Správame sa 
altruisticky preto, aby sme sami seba presvedčili o svojej dobrote, čo nám umožní o nej 
presvedčiť aj ostatných ľudí a potom to môžeme využiť, resp. môžeme z toho profitovať. 
Klasický behaviorizmus predpokladá, že každé správanie je alebo odmeňované alebo 
trestané a je vyvolané tým, čo po ňom nasleduje. Človek má podľa predstaviteľov tohto 
smeru tendenciu vyhýbať sa trestu a snažiť sa o správanie, po ktorom nasleduje odmena. 
Ak takéto správanie ostáva bez odozvy, vyhasína. Rovnako sa vyskytli aj názory, že 
správanie s tendenciou k filantropii, resp. prosociálnosti je vrodené, alebo pevne 
zabudované do motivačnej štruktúry osobnosti v priebehu procesu socializácie. To 
znamená, že sa takéto správanie integruje do štruktúry osobnosti v procese zrenia, 
premeny ľudského jedinca z úrovne biologickej na úroveň ľudskú. Empíria tu ale poukazuje 
na to, že ľudia sa v takomto správaní výrazne odlišujú. Nielen to, u mnohých prevláda 
protipól, t. j. antisociálne správanie a to rovnako obšírneho spektra.
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Sigmund Freud uvádza prameň motivácie v dynamickom súperení troch stránok nevedomej mysli a tými sú: id, ego a superego. Podľa Freudovej teórie je id 
- ako živel snažiaci sa o uvoľnenie pudov, superego - ako kontrola id so vzhľadom na morálku a zásady a ego - usilujúce sa o kontrolu nad id, aby bol 
uskutočnený súlad s realitou. V našom prípade by sa dalo povedať, že pri správaní reagujúcom na potreby iných id ustupuje do úzadia a superegu sa darí ho 
usmerňovať so zreteľom na morálne zásady. 
Abraham H. Maslow je známy svojou hierarchiou potrieb. Podľa neho sú ľudia motivovaní potrebami pre ktoré platí, že najprv musia byť uspokojené nižšie 
potreby, až po nich nasledujú vyššie potreby. Na jeho hierarchii vidíme, že potreby siahajú od základných k vyšším úrovniam psychologických a 
aktualizačných potrieb. Teda dôvod, prečo konáme filantropicky je aj ten, že máme potrebu spolupatričnosti a lásky a tendenciu ju naplniť, resp. uspokojiť. 
Na druhej strane však vidíme, že potreba lásky a spolupatričnosti sa v Maslowovej hierarchii nachádza až na treťom mieste, až na treťom stupni pyramídy. 
Ale pri filantropii človek zabúda na svoje potreby a ,,preskakuje“ prvé dva stupne – fyziologické potreby a potreby bezpečia. Ak človek pri záchrane druhého 
človeka nezvažuje to, či poskytnúť pomoc, ako to pri aktivácii noriem uvádza aj S. H. Schwartz ( hovorí o štyroch štádiách rozhodovania sa, či poskytnúť 
pomoc), tak v tom prípade človek pri altruistickom správaní mení usporiadanie Maslowovej hierarchie. To už ale prechádzame do vysvetlenia zmyslu 
života, o ktorom hovoril Frankl. Zmysel života podľa neho človek môže nájsť v troch ústredných bodoch: 1. vo vykonaní činu (najmä v presahujúcom čine, 
ktorý uskutočňujeme s ohľadom na ostatných), 2. prežitím hodnoty (najväčšou hodnotou je láska), 3. v utrpení (pokiaľ ho človek premení na morálne 
víťazstvo).  
Filozofi sa otázkou: Čo je a čo nie je geneticky zakódované? zaoberali už omnoho skôr. Tak môžeme tvrdiť, že tento spor má svoje korene už vo filozofii. 
Filozofické potvrdenie nového pojatia človeka sa výrazne objavuje u T. Hobbesa a tiež aj u N. Machiavelliho. Ide o zdôraznenie egoistickej a hedonistickej 
podstaty človeka. To vedie k názoru, že prosociálne správanie nie je človeku vlastné, ale že je mu vnútené. V tomto chápaní sú altruistické tendencie človeka 
naviazané na jeho sebecký základ. Protikladný názor na pomoc iným má J. J. Rousseau, ktorý tvrdí a zdôrazňuje, že človek je od prírody dobrý, ale že 

2 spoločnosť kazí jeho prirodzené tendencie k altruizmu a k spolupráci. To do istej miery potvrdzuje tiež E. O. Wilson, ktorý tvrdí, že altruizmus vychádza z 
genetickej výbavy organizmu. 
Sociobiológovia overovali tento predpoklad u jednovaječných a dvojvaječných dvojčiat v Kanade a Veľkej Británii. Záver výskumu bol nerozhodný a 
poukázal na to, že polovica prosociálneho správania je podmienená geneticky a polovica je podmienená vplyvmi prostredia a výchovy. 
Interkultúrne rozdiely sú rovnako významný faktor, ktorý prispieva k modifikácii filantropie v tej či onej kultúre. Už niekoľko desaťročí sa špecifikuje na 
interkultúrne rozdiely a ich vplyvy na ľudí a spoločnosť celkovo, tá oblasť psychológie, ktorá je nazývaná v angličtine termínom cross-cultural psychology, u 
nás známa ako interkultúrna psychológia. Kultúra, to sú zvyky, symboly, komunikačné normy, jazykové rituály, hodnotové systémy, odovzdávané 

3 skúsenosti. Jednu z výstižných definícií kultúry uvádza aj americký antropológ R. F. Murphy, ktorý hovorí, že:,, Kultúra je celistvý systém významov, hodnôt 
4a spoločenských noriem, ktorými sa riadia členovia danej spoločnosti a ktoré prostredníctvom socializácie odovzdávajú ďalším generáciám“ . V 

interkultúrnej psychológii je kultúra chápaná ako produkt minulého správania sa jedinca, tiež aj ako koordinant jeho správania v budúcnosti. Vplyv kultúry 
na filantropiu je teda neprehliadnuteľný. Za variabilnou formou filantropie stoja predovšetkým kultúrne normy a hodnoty. Napríklad kolektivistické 
kultúry majú tendenciu zdôrazňovať skupinu, jej postoje, potreby, rozhodnutia a záväzky jednotlivca voči nej. Altruistické správanie tu býva riadené 
potrebami skupiny a rovnosťou medzi všetkými členmi skupiny, to znamená, že každý člen skupiny dostáva rovnaký diel, bez ohľadu na to, aký bol jeho 
prínos. Charakteristická je tu aj záväzná reciprocita, vynahradenie služieb spoločnosti, ktoré je tu chápané ako povinnosť voči spoločnosti. Individualistické 
kultúry majú naopak tendenciu zdôrazňovať jednotlivca a jeho ciele, práva, postoje a potreby. Pomáhajúce správanie tak v tomto prípade býva riadené 
individuálnymi potrebami a platí tu ekonomická zásada vyrovnanej bilancie, t. j. každý dostáva len toľko, koľko dal. Typická je tu dobrovoľná reciprocita, 
oplácanie služieb založené na individuálnej zodpovednosti. Interkultúrne rozdiely by sme mohli zaradiť medzi externé faktory ovplyvňujúce filantropiu. K 
vytváraniu kultúrnych noriem týkajúcich sa filantropie prispieva aj životný štýl, systémy presvedčenia (náboženská viera a politické presvedčenia) a 
ekonomické faktory (súťaživosť o zdroje a ekonomický systém). 

5 Výchova patrí medzi ďalšie vonkajšie činitele ovplyvňujúce filantropiu. Zohráva neuveriteľne dôležitú rolu v budovaní filantropie a empatie u detí. Sroufe 
prišiel k záveru, že empatia a altruizmus sú u detí pestované práve láskyplným a starajúcim sa vzťahom s primárnou osobou, to znamená s matkou, 

6prípadne inou blízkou osobou. Napr. Whiting a Whitingová našli viac prejavov detského altruistického správania v tých kultúrach, v ktorých sa deti 
podieľajú na zodpovednosti za rodinu, domáce práce a starajú sa o súrodencov (napr. Keňa a Mexiko), než v takých kultúrach, v ktorých sú deti za pomoc v 
rodine platené (napr. USA). Môžeme predpokladať, že deti vychovávané rodičom alebo vzorom s láskyplným a emocionálne pozitívne recipročným 

7vzťahom, by mali mať pozitívnejší vzťah k filantropii. Toto tvrdenie podporuje aj pojem Alfreda Adlera . Práve Adler použil pojem sociálny záujem, v 
pôvodnom jazyku Gemeinschaftsgefühl. Preklad tohto slova možno uvádzať rôzne a aj preto sa o jeho význame stále diskutuje. Pre náš účel by sme tento 
pojem mohli definovať ako snahu o blaho iných, čo je hlavným motívom ľudského správania sa počas života. Potenciál sociálneho záujmu je záležitosťou 
vrodenou. Adler hovoril, že na to, aby sa tento potenciál mohol rozvinúť, je potrebná prítomnosť prvej cudzej osoby, ktorú dieťa zažíva a tou je matka. Práve 
na zodpovednosti matky sa zakladá to, do akej miery pomáha dieťaťu rozširovať svoj záujem o druhých.
Dva tábory sociálnych psychológov vznikli pri odpovedi na otázku, či je čistý altruizmus možný. Prvá skupina tvrdí, že čistý altruizmus neexistuje a v pozadí 
každého skutku pomoci vždy stoja psychické či fyzické odmeny, či už vnútorné: ako sebaúcta, uspokojenie a podobne alebo vonkajšie a sem patrí napr.: 
sociálny súhlas, peniaze a pod. Na fundamentálnejšej úrovni sociobiológovia považujú skutky altruizmu v zmysle genetickej ,,odmeny“ za takéto 
sebaobetovanie sa. Táto poloha ,,univerzálneho egoizmu“ je takmer nevyvrátiteľná, pretože každý človek si za svoju pomoc niekomu inému môže vždy 
predstaviť nejaký druh odmeny. Nemôže však dokázať, že to tak v skutočnosti bolo a človek pomáhal iba so zreteľom na túto odmenu. Druhá skupina tvrdí, 
že ľudia sú schopní čistého altruizmu. V tomto prípade je takéto správanie riadené emocionálnymi a impulzívnymi faktormi, než len chladnými 
racionálnymi procesmi. Výskumy altruizmu u ľudí sa preto zameriavajú na úlohu dvoch činiteľov a to: emocionálnej aktivácie a empatie. 

8Emocionálna aktivácia – Piliavin a kol. veria, že keď niekto prežíva mimoriadne ťažkú situáciu, môže to u prihliadajúcich spôsobiť tak silnú emocionálnu 
aktiváciu, že povedie k impulzívnej a neracionálnej túžbe pomôcť mu. Pomáhanie tu môže byť chápané ako sebecké, pretože pohľad na trpiaceho na 
pozorovateľa pôsobí nepríjemne a má tendenciu ukončiť jeho utrpenie. Zníženie nepríjemnej aktivácie a vyhnutie sa pocitu viny za neposkytnutie pomoci 
tu pôsobí ako odmena.

5Empatia (vcítenie sa) - k nej patrí túžba znížiť utrpenie druhého človeka a nie naše vlastné vyvolané prihliadaním naň. Coke a kol. experimentálne 
preukázali, že empatia zvyšuje pomáhajúce správanie človeka. Pri empatii sa deje to, že pozorovateľ preberá perspektívu obete a nepriamo s ňou trpí. Aj
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 tento druh interpretácie môže v sebe zahrňovať sebectvo, pokiaľ vychádza z uvažovania typu ,,čo keby sa to stalo mne?“. Ďalším vysvetlením môže byť, že 
empatickí ľudia cítia s ľuďmi, ktorí sa nachádzajú v ťažkej situácii, smútok a chcú sa tak sami utešiť, zlepšiť si náladu a preto im pomáhajú. Batson sa 

8 domnieva, že s empatiou súvisí skutočná túžba pomôcť druhému človeku a znížiť tak jeho utrpenie a nie naše vlastné. Vo svojom výskume Batson a kol. 
zistili, že prihliadajúci sú dobrovoľne ochotní podstúpiť elektrické šoky namiesto inej osoby aj keď mohli svoje utrpenie znížiť tým, že by sa prizerali na to, 
ako trpia iní.
Vyššie city sú zodpovedné za naše konanie zamerané na pomoc druhým. Z hľadiska ontogenézy sa totiž naše city delia na dve skupiny a to na tzv. nižšie city, 
tie sú spojené s vitálnymi funkciami organizmu a na tzv. vyššie city, ktoré sú spojené so vzťahom k sociálnym hodnotám. Z tohto faktu je možné logicky 
vyvodiť, že nižšie city sú tie, ktoré majú obvykle vrodený základ, kým city vyššie sú tie, ktoré vznikajú až v neskoršom ontogenetickom vývoji a uskutočňujú 
interiorizáciu kultúrnych hodnôt. Medzi vyššie city patria intelektuálne, etické (morálne) a estetické city. Teda medzi naše emociogenné kultúrne hodnoty 

9 patrí predovšetkým dobro, pravda a krása. F. Kratina zaraďuje medzi etické city cit práva, spravodlivosti, zodpovednosti, plnenie povinností a mravnej 
záväznosti, pričom ich spoločným menovateľom je pojatie dobra. Existuje morálka dvojakého druhu: 1. jedinec sa správa morálne preto, lebo nechce byť 
sankciovaný za nedodržanie morálnych noriem ( patrí sem aj odpor a odsúdenie blízkymi osobami, hanba alebo až uväznenie). 2. Jedinec sa správa 
morálne a v súlade s morálnymi normami, pretože to považuje za samozrejmosť. V prvom prípade ide len o povrchnú a formálnu morálnosť, kým v druhom 
prípade ide o skutočné osobné presvedčenie. J. Piaget poukázal na to, že do druhého stupňa morálky dospievajú iba tí, ktorí sa nachádzajú vo vývinovo 
vyššom type morálky. Podstatou osobnej morálky je altruizmus, spôsobilosť brať ohľad na dobro iných a je spojený s obetavosťou. To sa prvýkrát objavuje až 
u detí predškolského veku ako reakcia na pocit ľútosti. Prvé prejavy altruizmu sa objavujú v období 4-5 roku, kedy dieťa je prvýkrát schopné niečoho 
príjemného sa vzdať v prospech druhého človeka. ,,Láska a ľútosť umožňujú dieťaťu prechod od egocentrizmu k altruizmu, od sebalásky k nezištnej láske k 

10blížnemu“ . Mnoho jedincov tento egoizmus neprekoná. U týchto jedincov sú prejavy altruizmu vždy len povrchné a formálne, v skutočnosti sa za nimi 
skrýva iba sebectvo. S altruizmom sa tak spája láska k človeku a ľudskosť, ktoré patria medzi výsledky sociálneho učenia. Je možné povedať, že etické city 

11iniciujú morálne usudzovanie. L. Kohlberg hovorí, že keď emócie vstupujú do skúseností, ktoré vedú k zmenám, potom sú to ony, ktoré vyvolávajú a 
podnecujú myslenie. Inteligencia tu môže byť chápaná ako nutná, no nie postačujúca príčina morálneho pokroku. Lebo, ako spomína L. Kohlberg, že všetky 
morálne pokročilé deti sú múdre, ale nie všetky múdre deti sú tiež morálne pokročilé. 
Svedomie zohráva pri filantropii dôležitú rolu. Aby sa však sebakritika stala pocitom viny, tak dieťa musí na seba prevziať rolu druhého. To sa označuje ako 
identifikácia. Nákonečný hovorí, že identifikácia je zvláštna forma prevzatia role a jej význam pre utváranie osobnej morálky vychádza podľa L. Kohlberga z 
nasledujúcich predpokladov:

- Keď dieťa na seba preberá rolu svojich rodičov, utvára sa u neho základňa pre vytvorenie jeho svedomia.
- Základné tendencie k morálnemu prevzatiu role , ktoré sú indikátorom vedúcim u dieťaťa k vytvoreniu svedomia, sa formujú v ranom detstve. 

Vtedy nespôsobilosť a slabosť dieťaťa prináša silné pocity lásky, úzkosti a rešpektu a určuje internalizáciu (introjekciu) osobnosti dospelého a dospelým 
vyjadrované požiadavky.

- Toto fundamentálne prevzatie role rodičov vedie k priamej internalizácii, prenosu alebo napodobneniu rodičovských hodnotových merítok u 
dieťaťa.

Môžeme povedať, že etické city sú základňou motivácie morálneho správania a teda aj filantropie. Ďalším vysvetlením filantropie je, ako sme už spomínali, 
vplyv identifikačných vzorov, ktoré sú nám v detstve poskytnuté. Pokiaľ sme ako deti mali uspokojenú potrebu istoty a bezpečia a mali sme vhodný model 
správania v rodine, t. j. činy rodičov korešpondovali s tým, čo od nás z hľadiska morálneho správania vyžadovali, máme väčšie predpoklady správať sa 
altruisticky, než pri absencii týchto faktorov.

Výskumná časť 

Charakteristika prieskumu 
Cieľom prieskumu, ktorý sme uskutočnili, bolo zistiť vzťah vybranej vzorky mladých ľudí k problematike filantropie. Zisťovali sme vzťah mladých ľudí k tejto 
problematike, konkrétne k jednému z prejavov filantropie a tou je dobročinnosť. Ďalej ich úroveň angažovanosti v oblasti dobrovoľníctva i úroveň ich 
„zapálenia" sa v tejto činnosti. Jedným z cieľov bolo tiež hľadanie odpovede na otázku: Čo mladých ľudí k tomuto správaniu viedlo a čo im to prinieslo? 
Prieskum poskytuje aj názory mladých ľudí na otázku, prečo sa do dobrovoľníckych aktivít zapájajú mladí ľudia tak často.

Výskumná vzorka
Výskumnú vzorku predstavovalo 100 mladých ľudí vo veku od 17 do 25 rokov. Tvorilo ju 33 mužov a 67 žien. Väčšinu účastníkov prieskumu tvorili 
vysokoškolskí študenti študujúci v Trnave na Univerzite sv. Cyrila a Metoda a na Trnavskej univerzite, vysokoškolskí študenti študujúci v Žiline na Žilinskej 
univerzite, stredoškolskí študenti z gymnázií v Liptovskom Mikuláši a Trebišove a nakoniec mladí pracujúci ľudia z Bratislavy. Výber takéhoto vekového 
zastúpenia sme zvolili aj z dôvodu, že pre mladých ľudí je typická ich schopnosť naplno sa venovať veciam a najmä sa dokážu nadchnúť pre akúkoľvek 
činnosť, ktorá má pre nich väčší subjektívny význam. Platí to predovšetkým pre obdobie adolescencie. 

Diskusia
Z výsledkov nášho prieskumu vyplynulo, že problematika filantropie týmto mladým ľuďom nie je cudzia. Aj keď numerické výsledky v prvej otázke 
prieskumu naznačujú, že nie je veľa stálych dobrovoľníkov medzi týmito mladými. Opakovane poukazujú na fakt, že dobrovoľníctvo takéhoto aktívneho 
charakteru medzi mladými žije. Hoci bolo dosť “nedobrovoľníkov“ medzi mladými, výsledná číselná hodnota prevažovala pri statuse príležitostného 
dobrovoľníka. 

Pri otázke, či sa už respondenti zapojili niekedy do dobročinnej aktivity, zreteľne vidíme preferencie mladých v tejto sfére. Odrážajú sa tu ich voľnočasové 
aktivity, to, k čomu ich vedie spoločnosť, ďalej ich snahy robiť, čo je podľa nich správne a potrebné . Okrem troch respondentov sa každý z odpovedajúcich
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zapojil do určitého druhu dobročinnej aktivity. Pravdepodobne tu zohráva rolu zohráva aj istý druh „spoločenskej nákazy“, že mladí sa snažia byť 
altruistickí, ak to vidia aj u iných. Predpoklad sa nám potvrdil: väčšina mladých už vykonala dobročinnú službu voči jednotlivcovi, či spoločnosti. Pri ďalšej 
otázke sa dostávame k samotnej motivácii k filantropii.Markantný výsledok zaznamenala výpoveď: „pomôcť iným“. Tretia hypotéza sa zamerala na 
preferenciu odpovede „dobrý pocit“, ktorý v konkrétnej odpovedi zahŕňal síce druhé miesto v odpovediach, avšak s výrazne nižším hodnotovým 
významom. Vzhľadom na to, že za pomocou iným sa skrýva určitá vlastná odmena vo forme dobrého pocitu, je možné sa domnievať, že ide o nepriamo 
naznačený a viac spoločnosťou prijímaný názor, ktorý nie je egocentricky zameraný, na rozdiel od priameho výroku „dobrý pocit“, ktorý, ako môžeme 
predpokladať, nesie v sebe aj vyššiu mieru úprimnosti. Na druhej strane však táto víťazne preferovaná odpoveď „pomôcť iným“ nesie v sebe aj možnosť 
skutočnej preferencie respondentov v oblasti motivácie nasmerovanej voči filantropii. V tom prípade sa hypotéza v tejto otázke nepotvrdila a respondenti 
neboli primárne egoisticky zameraní pri pomoci iným. Na to nadväzuje aj štvrtá otázka a odpovede k nej sa pridružujúce. Za pocitom užitočnosti môže stáť 
dobrý pocit, ale náš predpoklad sa nepotvrdil, pretože odpoveď „dobrý pocit“ nebola uvedená vôbec. Aj keď vnútornú odmenu v tomto prípade nie je 
možné vylúčiť. Záverečná otázka nám ponúkla názory respondentov na to, prečo sa do dobrovoľníckych aktivít tak často zapájajú mladí. Odpovede boli 
jednoznačné a potvrdili nám predpoklad, že mladí ľudia sa vedia nadchnúť pre mnohé myšlienky, aj v dôsledku svojho veku – sú menej sklamaní zo života, 
chcú zmeniť svet, alebo aspoň prispieť ku zvýšeniu kvality života spoločnosti, ktorej sú súčasťou. 
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Práca v stručnom historickom náčrte približuje 
skutky ľudí, ktorí významnú časť svojich 
majetkov venovali na sociálne účely. Ich činy a 
postoje vzbudzovali a vzbudzujú úctu a 
spolupatričnosť medzi ľuďmi a môžu byť aj v 
dnešnej dobe veľkým príkladom a inšpiráciou 
pre vnímavých jednotlivcov i pre spoločnosť. Pre 
samotné pochopenie zmyslu filantropie 
spomenieme tiež jej vznik a históriu. 
Cieľom tejto teoretickej bakalárskej práce bude 
popísať prínos osobností filantropie na 
Slovensku. Konkrétne sa budeme venovať 
bratislavskému regiónu v časovom horizonte od 
konca 18. storočia do 1. polovice 20. storočia 
(obdobie rokov 1774 – 1968), s prihliadnutím na 
sociálnu oblasť. V práci sa budeme zaoberať 
predovšetkým filantropiou z hľadiska histórie, 
jej charakterom a spôsobmi účinnosti vo 
vymedzených časových obdobiach. Zameriame 
sa na zakladateľské osobnosti a načrtneme aj 
formy uskutočňovania filantropie v súčasnosti. 
Väčší priestor budeme venovať konkrétnym 
dobrodincom na Slovensku, ktorých záujem 
smeroval k určitému okruhu odkázaných. 
Dobrodincom, ktorí boli mecénmi mestských 
sirotincov, zriaďovateľmi ľudových kuchýň pre 
bezdomovcov, pomáhali postihnutým ľuďom či 
chudobným študentom. Viacerí z nich 
podporovali škôlky, nemocnice, lazarety, 
starobince, ústavy pre opustené a hluchonemé 
deti. Mimoriadne bolo i sústredenie sa 
niektorých filantropov na najvypuklejšie 
sociálne problémy svojej doby - na postavenie 
robotníkov a na ich komplexné ponímanie danej 
problematiky. Rozsah bakalárskej práce nám 
neumožňuje spomenúť všetky osobnosti (dnes 
už pomaly zabudnutých mien), úzko spojené s 
osudmi nášho mesta, ktoré by si to zaslúžili. V 
práci sa stretneme s menami ako Terézia 
Brunswicková, Andrej Samuel Royko, Ferdinand 
Martinengo, Juraj Schulpe a ďalší. Spomenutí 
filantropi nás zaujali svojím zameraním, 
sociálnym cítením, snahou po odstránení 
sociálnych nerovností, rešpektujúc ľudskú 
dôstojnosť, svojimi osobnými postojmi, 
komplexnosťou chápania sociálnych problémov, 
ako aj svojou neúnavnou aktivitou. Oslovili nás 
silou osobného príkladu i radikálnosťou 
niektorých názorov, ktoré sa na svoju dobu javia 
ako veľmi odvážne, ba až priekopnícke.
Prácou by sme chceli oživiť pojem filantropie 
medzi ľuďmi, viesť ich k zamysleniu sa nad 
darcovstvom, jeho dopadoch na nás a 
spoločnosť. Pre spoločnosť bolo a je dobré, 
zároveň i prirodzené pomáhať si a obdarovávať 
sa. Mnohí však na takéto konanie potrebujú 
inšpiráciu.

Predhovor
Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.

   Matúš 5, 7

História ľudského pokolenia sa zmieta v protikladoch. Človek, ako jedinečná bytosť, chce 
dosiahnuť veľa, a často omnoho viac stráca, ako získava. Hmotný, materiálny svet, 
reprezentovaný bohatstvom a majetkom, potláča duchovný rozmer ľudskej bytosti. Viera 
strieda nevieru, sila slabosť, tma poznanie. Ponorený do každodenných problémov, ktoré 
objektívne existujú, akoby strácal časť ľudskosti a spolucítenia so svojím blížnym, ktorý 
kráča vedľa neho. Apatia, nevšímavosť hraničiaca s bezcitnosťou, robia z nás stroje 
konzumu a agresívnej reklamy. Pomoc blížnemu je adekvátna iba vtedy, ak je opradená 
veľkou reklamou a celebritami. 

Filantrop (v zmysle ľudomil) bol ešte nedávno vnímaný takmer ako človek z iného sveta, 
ktorý chce nasilu meniť beh ideologicky zafarbenej skutočnosti. Bol na prekážku 
budovaniu nových svetov, ale bol trpený, pretože v konečnom dôsledku predsa len 
pomáhal. Ale spoločnosť takýchto ľudí spomedzi seba vedome vylučovala, pretože 
ukazovali aj inú stránku ľudskej osobnosti, ktorá nemala triedny, ale osobnostný rozmer.

Filantropia - dobročinnosť je súčasťou ľudských dejín, pretože vždy bolo potrebné niekomu 
vedome pomáhať a chrániť ho pred nespravodlivými podmienkami, alebo pred ťažkým 
životným údelom. Človek sa predsa nerodí dobrovoľne ako sirota, nezamestnaný, či 
postihnutý...

Filantropia na Slovensku
Slovensko, v rámci rôznych geopolitických celkov európskych štruktúr, existovalo celé 
stáročia. Rodili sa a pôsobili v ňom zaujímavé osobnosti. Preto, ak chceme hovoriť o 
Slovensku, nesmieme zabudnúť na obdobie spoločného bytia v rámci Rakúsko – Uhorska, 
ako aj na Československo, v rámci ktorého Slovensko existovalo od roku 1918 až do roku 
1993 (s výnimkou samostatného Slovenského štátu v rokoch 1939 - 1945). Spomíname to z 
toho dôvodu, že mnohé vtedajšie sociálne inštitúcie vznikali a zabezpečovali služby pre 
celý štát a pre všetkých jeho občanov.

Nadácie podľa uhorského práva
Počas celého obdobia existencie Habsburskej monarchie fungovalo množstvo nadácií. 
Hlavným dôvodom pre založenie nadácie bolo získať finančné prostriedky na riešenie 
aktuálneho alebo dlhodobého problému: sociálna alebo zdravotnícka starostlivosť, 
financovanie štúdia či sociálna pomoc v období kríz. Veľmi časté boli testamentárne odkazy 
občanov cirkvi, chudobincom, sirotincom, nemocniciach, školám (častokrát išlo o vysoké 
sumy). 

1Dudeková sa prikláňa k názoru Heybla a uvádza, že „Zoznam základín , ktoré spravoval 
bratislavský magistrát v polovici 80. rokov 19. storočia, evidoval až 340 rôznych fondov, 
testamentárnych odkazov a základín, určených na sociálne ciele. Najstaršie z nich
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 pochádzali z roku 1581. Veľká väčšina bola uložená ako súčasť samostatných fondov, resp. základín pri jednotlivých sociálnych ústavoch. Najviac z takýchto 
osobitne evidovaných peňažných čiastok (vyše 130), bolo začlenených do fondu mestského starobinca a sirotinca – až 80. Celková nominálna hodnota 

2všetkých týchto fondov a základín činila takmer 700 tisíc forintov .
Dudeková, čerpajúc zo Spieszovej práce ozrejmuje, že k najväčším a najstarším základinám patrila Törökovská základina. Do správy bratislavskej kapituly ju 
uložil (v hodnote štvrť milióna zlatých) dvorský komorský radca František Török ešte v roku 1776. Bola určená na podporovanie chovancov chudobinca tzv. 
Lazaretu pravidelnými príspevkami, ako aj na chod celého chudobinca. V roku 1905 sa jej hodnota blížila k miliónu korún. Mesto na Törökovu počesť 

3pomenovalo jednu z bratislavských ulíc jeho menom.  
I. Kušniráková na stretnutí archivárov SR konštatuje, že Török ustanovil, aby sa po jeho smrti celý jeho hnuteľný a nehnuteľný majetok predal, a zisk sa použil 
na založenie fundácie. Každoročný zisk z kapitálu fundácie sa mal rozdeliť na tri rovnaké časti: prvá sa mala využívať na zlepšenie života sirôt v 
bratislavskom chudobinci, druhá bola určená na podporovanie chudobných obyvateľov, ktorí sa hanbili žobrať. Z polovice poslednej tretiny sa vyplácali 

4štipendiá pre študentov a tretia časť sa používala na rozvoj fundácie.  
Ďalšiu z veľkých sociálnych bratislavských základín predstavovala Schreiberova základina. Kým Törökovská základina mala vyslovene katolícky charakter, 
zanechal Ignác Schreiber, príslušník miestnej židovskej komunity, v testamente z 21.1.1868 svoj majetok na židovské, evanjelické i katolícke sociálne a 
kultúrne inštitúcie v Bratislave. Základinu zveril do rúk magistrátu. 
Dudeková uvádza, že zaujímavou formou spracovania základiny bol kolektívny orgán – kuratórium. Ako príklad uvádzame Základinu Kataríny 
Schiffbeckovej. Táto bratislavská meštianka zanechala testamentom z roku 1893 asi 50 tisíc korún, ktoré dala do správy svojim dedičom na dobročinné 
účely. Dedičia založili spomínanú základinu schválením nadačnej listiny ministerstvom vnútra. Majetok použili na vybudovanie základinného domu pri 
bratislavskom Blumentálskom kostole, pričom sami prispeli 26 tisíc korunami. Dokončenú budovu s 50 bytmi, vyhradenými pre lacné ubytovanie 

5schudobneným bratislavským remeselníkom, dali dedičia v roku 1895 do správy mesta.  

Osobnosti filantropie na Slovensku 
Túto časť práce venujeme osobnostiam doby. Často krát ich zanedbávame nielen vo vzťahu k vlastnej histórií, ale aj vo vzťahu k Slovensku. Cez osobnosti sa 
poznajú národy a štáty. Sú to ľudia, ktorí dokážu robiť nielen pre seba, ale aj pre okolie a navyše z ich práce získava celá spoločnosť. 
Musíme konštatovať, že mnohí majetní obyvatelia Bratislavy (vtedajšieho Prešporka), pokladali za svoju morálnu povinnosť podporovať nemajetných 
spoluobčanov. Aj z toho dôvodu venovali na tento účel finančné prostriedky vo forme fundácií, pričom uprednostňovali obdarované osoby narodené v 
Prešporku. Mnohí z nich boli bez potomkov, a venovaním svojho majetku na fundácie chceli zvečniť svoje meno. Fundácie boli zamerané na určitý okruh 
odkázaných, ako napríklad pre slepých ľudí, pre vdovy, chudobné nevesty, príbuzných zakladateľa, na nákup vianočných stromčekov pre chudobné deti, či 
chovancov lazaretu a pod. Väčšinu fundácií, v období druhej polovice 19. storočia až po koniec prvej svetovej vojny, spravoval magistrát. Preto aj písomnosti 
k nim boli uložené v mestskom archíve. Po vzniku Československej republiky, väčšina fundácií nezanikla, ale pokračovala. Najneskôr v roku 1949 boli všetky 
fundácie zrušené a ich majetok prevzal štát, resp. mesto, samospráva bez záväzkov. 
Jestvovali ešte aj ďalšie fundácie, ktoré neboli spravované mestom, ale napríklad bratislavskou kapitulou. Spomeňme aj mnoho židovských dobročinných 
spolkov, resp. inštitúcií, ktoré boli spravované z rôznych fundácií založených židovskou náboženskou obcou. Napríklad: Chevra Kadischa, chlapčenský a 
dievčenský sirotinec, židovský starobinec, židovská ľudová kuchyňa a iné.

Komentár editorky: Bakalárska práca pojednáva aj o ďalších filantropoch: Rodine Kovátsovej, t.j. o MUDr. Jurajovi Kovátsovi, MUDr. Ľudovítovi Kovátsovi a 
ďalších: Ferdinandovi Martinengovi, Jozefovi Jiringerovi a Ignácovi Schreiber. Z dôvodu veľkého rozsahu tlače tejto publikácie sme vybrali troch filantropov. 

Terézia Brunswicková, 1775 – 1861
Hornyak Mária uvádza, že Terézia Brunswick sa narodila 27. júla 1775 v Bratislave. V Dóme svätého Martina bola pokrstená a dostala meno Mária Terézia po 
kráľovnej – krstnej matke. Terézia bola vychovávaná v katolíckom duchu, na čo dohliadala jej matka. Otec ju skôr podporoval v rozvíjaní jej hudobného 
talentu a vzdelávaní jej duchovných schopností (hlavne cez diela antických autorov). Zabezpečil jej tak základy klasického vzdelania. Toto nasmerovalo 

6Teréziu k láske, k spravodlivosti, službe a obetavému životu.  Brunswicková bývala v Bratislave na Rybnom námestí, v miestach, kde sa zvažuje Most SNP.
Michalička ju vo svojom článku nazval výnimočnou šľachtičnou – významnou osobnosťou dejín slovenského školstva, kultúry a vzdelanosti. Autor v článku 
uvádza, že na svoju dobu bola veľmi vzdelaná, mala bohaté hudobné a literárne záujmy a venovala sa aj prírodným vedám. V mladosti precestovala mnohé 
európske krajiny, kde si všímala aj obrazy nesmiernej biedy a chudoby. Úbohé postavenie detí robotníckej triedy v nej prehlbovalo sociálne cítenie a 
utvrdzovalo ju vo filantropickom presvedčení pomáhať najmä pri výchove najmenších. V zahraničí navštívila viac ako dvesto rozličných výchovných 
ústavov. Zaoberala sa myšlienkou založiť dievčenský ústav aj v Uhorsku, kde sa mali vychovávať pestúnky. Rozhodujúcim bolo osobné stretnutie so 
známym švajčiarskym pedagógom Johannom Heinrichom Pestalozzim (1746 – 1827), ktorý sa už na začiatku 19. storočia snažil riešiť “najboľavejšie“ 
prípady chudoby a sociálnej nespravodlivosti. Neskôr sa Terézia Brunswicková oboznámila s projektom anglického pedagóga Samuela Wilderpina a 
rozhodla sa pre podobný čin. V dome svojej matky na Miko Gasse č. 8 v Budíne (dnes Budapešť) 1. júla 1828 zriadila prvú detskú opatrovňu v Uhorsku. 

7Nazvala ju Anjelskou záhradou. Tarjanová zdôrazňuje, že to bola prvá opatrovňa na celom území monarchie, vrátane bývalého Československa. Jej 
8zásluhou vznikli v roku 1829 aj ďalšie materské školy v Budíne a dve v Pešti. Na všetkých štyroch materských školách opatrovali dohromady 550 detí.  

Terézia Brunswicková vo svojom entuziazme a iniciatíve zakladania detských opatrovní neprestala. Vďaka nej vznikli predškolské zariadenia vo Viedni, v 
Mníchove a Augsburgu. 
Slovenský bibliografický slovník uvádza, že bola „zakladateľkou prvej dievčenskej priemyselnej školy v Uhorsku a propagátorkou polytechnickej výchovy 
žien. Vydala výzvu na zakladanie materských škôl, informačné letáky a plagáty propagujúce materské školy, ako aj stanovy spolkov podporujúcich 

9zakladanie materských škôl“.
Podľa Michaličku, sa 4. novembra 1829 začalo vyučovať v detskej opatrovni na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici. Táto opatrovňa sa stala prvým predškolským 
zariadením na území Slovenska a patrí jej prvenstvo v dejinách pedagogiky na Slovensku. V roku 1830 iniciovala zriadenie detskej opatrovne v Bratislave a v 

7roku 1832 v Trnave.  
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„Z jej popudu a nadšenia bol v Bratislave v roku 1830 založený Dobročinný spolok s podobným zameraním. Vo svojom rodnom meste roku 1832 
8Brunswicková podnietila širšiu agitáciu na založenie ďalších materských škôl“.  

V tejto súvislosti sa treba zmieniť aj o histórii zakladania prvých opatrovní v Bratislave, aj preto, že sa tu narodila Brunswicková, zakladateľka a 
propagátorka výchovných ústavov pre deti. Prvá opatrovňa v Bratislave bola založená zásluhou Dobročinného ženského spolku 1. novembra 1830 vo 
vinohradníckom dome za Schöndorfskou bránou (na dnešnej Jozefskej ulici).  O niekoľko mesiacov neskôr po založení prvej opatrovne vznikla druhá, vďaka 
základine Dobročinného ženského spolku. Tretia opatrovňa bola otvorená 4. novembra 1872 a pôsobila do roku 1945.
Myšlienky Brunskwickovej zapôsobili aj na ortodoxnú a neologickú náboženskú obec, ktorá zakladala opatrovne pre chudobné židovské deti.
Podľa Tarjanovej, súčasne s vybudovaním robotníckej obytnej kolónie postavili v roku 1894 aj opatrovňu pre deti (spomenieme v súvislosti s ďalším 
filantropom – Jurajom Schulpem). V roku 1918 zaviedli v tejto opatrovni vyučovací jazyk slovenský, kým v ostatných opatrovniach sa vyučovalo ešte dlhšiu 

8dobu zmiešane.  
Brunswicková si kládla za úlohu sústrediť v opatrovniach deti od troch do šiestich rokov, najmä deti zamestnaných matiek. Tieto zariadenia mali deťom 
poskytnúť nevyhnutnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť, dozor, a zároveň aj primerané vzdelanie. Na vlastnú výchovnú a vzdelávaciu prácu v 
opatrovniach, vyberala vynikajúcich spolupracovníkov - učiteľov Štefana Rokosa v Banskej Bystrici a Antona Rehlingera v Trnave. Rozbor výchovného úsilia 
týchto prvých učiteľov v detskej opatrovni vydáva neklamné svedectvo, ako hlboko zapôsobilo filantropické hnutie Pestalozziho na priekopníkov 
predškolskej výchovy na Slovensku. Títo chceli a vedeli skĺbiť všetky zložky výchovy v jeden celok najmä preto, že pred ich duchovným zrakom defiloval ideál 
harmonického rozvoja osobnosti. O tomto svedčia aj cieľavedome koncipované letáky, použité pri zakladaní prvých verejných ústavov predškolskej 
výchovy na území Slovenska. 
Mikles si myslí, že Brunswickovej filantropizmus je možné identifikovať predovšetkým s nerevolučným filantropizmom Pestalozziho. Svedčí o tom najmä 
Brunswickovej obdiv k Pestalozzimu, vyjadrený v jej memoároch „Polstoročie môjho života“, kde si s úctou pripomína prvé stretnutie s Pestalozzim v 
Yverdone, kde „...oheň lásky, ktorý vtedy prenikol Pestalozziho dušu, prelietol i na mňa“. Zároveň spomína na časté listy Pestalozziho a jeho panej, ktoré 

10neskôr ochraňovala ako relikvie.  
Po určitých skúsenostiach Brunswicková zmenila filozofiu. Detská opatrovňa nemala slúžiť týmto deťom na vzdelávanie, ale mala prihliadať na ich vek – 
dominovať mala hravá forma získavania predstáv o svete. V didaktike malo prevládať využitie názorných pomôcok. Týmto sa detské opatrovne na 
Slovensku líšili od anglického vzoru a položili základ chápania predškolských zariadení, ako výchovných a sociálnych inštitúcií.
V Encyklopédii Slovenska sa spomína blízky vzťah Terézie Brunswickovej a nemeckého hudobného génia Ludviga van Beethovena, ktorý jej údajne venoval 

11jednu z najkrajších sonát - Sonátu Fis-dur, op.78 pre klavír z 1809. Beethoven býval častým hosťom Brunswickovej v Dolnej Krupej.  
Pri celkovom hodnotení predškolských pedagogických teórií je potrebné si uvedomiť, že dnešné názory sa zásadne odlišujú od koncepcie obsahu 
zakladateľov detských opatrovní. Cesta pre zakladanie opatrovní na Slovensku išla cez Budín, odtiaľ do Banskej Bystrice, Trnavy a Bratislavy. Rozvrh 
výchovy však nebol prebraný mechanicky, ale tvorivým spôsobom s prihliadnutím na didaktickú zásadu primeranosti.
Musíme oceniť význam pedagogických názorov Terézie Brunswickovej. Zakladala filantropické spolky, ktorých cieľom bolo finančne i pedagogicky 
podporovať a viesť založené detské opatrovne.
Horňáčková vo svojom článku zo stretnutí o Predškolskej výchove v Trnave a jej historických koreňoch poukazuje na to, že história predškolskej výchovy, 
vďaka osobnosti Terézie Brunswickovej a učiteľa Antona Rehlingera, by si zaslúžili väčšiu pozornosť a docenenie. Pri príležitosti 170. výročia (v roku 2002) 

12založenia Detskej opatrovne v Trnave na Haulíkovej ulici bola odhalená pamätná tabuľa, čím sa zviditeľnil aj jej odkaz.  
Tarjanová konštatuje, že z celkového obrazu o vzniku prvých opatrovní v Európe sa dá usúdiť, že na území Slovenska sa tieto filantropické ustanovizne 
zakladali takmer v tom istom čase, ako vo veľkých štátoch. Vo výchovnom procese sa všeobecne uplatňovali zásady, ktoré boli svojho času kvalifikované ako 

8dobové a pokrokové.
13Terézia Brunswicková zomrela 17. septembra 1861 v Budapešti. Podľa Márie Hornyak ju po smrti prirovnávali k Ištvánovi Széchényimu  hovoriac, že „vo 

veľkom záhradníkovi národa a v anjelskej záhradníčke naraz vyhasli dve vodcovské hviezdy“. Obaja, aj keď inými cestami a inými prostriedkami, slúžili 
6rovnakému cieľu: veci výchovy národa, založenej na morálke.  

Juraj Schulpe, 1867 – 1936
Juraj Schulpe sa narodil v Novom Kneževaci. Do Bratislavy ho priviedlo štúdium na Kráľovskej právnickej akadémii. Tu si otvoril advokátsku kanceláriu 
"chudobných" (ako jeho úrad časom nazvali), kde sa venoval štúdiu sociálnych pomerov. Vytvoril komplexný program reforiem, zameraný na robotníkov v 
priemysle. Neskôr do tohto programu zahrnul okrem zamestnancov iných odvetví aj ich ženy a deti. 
Sám o sebe napísal: „Od pätnástich rokov žijem doslova medzi robotníkmi. Denno-denne medzi nich chodím, vyhľadávam ich, študujem celý ich spôsob 
života i myslenia, ťažkosti i osudy a na základe takto pravidelne získaných skúseností môžem poukázať na javy, ktoré vyžadujú nápravu zo strany štátu, 

14vlády a spoločnosti“.  
Dudeková konštatuje, že v 90. rokoch 19. storočia precestoval takmer celú Európu. Vo svojich knihách podrobne opísal sociálne a zdravotné problémy v 
jednotlivých krajinách. Sústredil sa na najvyhrotenejšie sociálne problémy doby - na postavenie robotníkov. Podľa poznatkov a skúseností získaných v 
zahraničí, sa rozhodol presadiť viaceré zmeny aj v Uhorsku. V Bratislave, v roku 1894 založil z vlastných prostriedkov kolóniu pre robotníkov, tzv. Schulpeho 
kolóniu. Nachádzala sa v priestore pri bývalom vonkajšom valovom opevnení mesta („šance“) na dnešnej Šancovej ulici. Tvorilo ju päť jednoposchodových 
domov s 35 bytmi. Vzorový komplex bytov a jeho vystupovanie v prospech výstavby lacných bytov pre robotníkov, možno hodnotiť ako ojedinelú a 
reformnú snahu. V ďalšom dome kolónie bolo zriadené akési zdravotné stredisko, lekáreň, kúpeľňa i malé múzeum, kde vystavoval prírodné, vlastivedné a 

5kultúrno-historické predmety z vlastnej zbierky. Bola tu aj knižnica, kde sa často konali prednášky.
Súčasťou kolónie bola aj ovoda – škôlka, detská opatrovňa. V detskej opatrovni, s kapacitou 100 detí, bola poskytovaná celodenná starostlivosť deťom 
predškolského veku. Celkový chod opatrovne financoval sám Schulpe. Obuchová, vychádzajúc z Hladíkovej názorov, dopĺňa, že z dôvodu veľkého záujmu 

15bola opatrovňa v neskoršom období rozšírená a poštátnená.  Na výstavbu štátnej základnej školy na Karpatskej ulici, ktorá slúžila obyvateľom kolónie, 
poskytol na jej výstavbu pozemok a sumu 6000 korún. 
O postavenie malej robotníckej kolónie sa postaral Schulpe za veľmi kritickej situácie. Priliehavo ju vystihli miestne noviny Volkzeitung: "Nedostatok bytov 
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vyháňa robotnícke rodiny do ulíc, stláča mnohodetné rodiny, zdravých i chorých trpiacich predovšetkým tuberkulózou. Bytová tieseň je nielen 
16škandalózna, ale i hanbou pre druhé najväčšie mesto našej krajiny".  

Autorka Dudeková uvádza, že domy so záhradkami, detským ihriskom, dvorom s umelo vysadenou zeleňou, vytvárali uzavretý komplex, líšiaci sa od iných 
bežných druhov bývania nielen zariadením, ale i životným štýlom. Napriek tomu (podľa zachovalých prameňov) bolo nájomné v Schulpeho kolónii 
podstatne nižšie, ako iné bývanie v Bratislave. Byty bez kanalizácie, splachovacích toaliet a vodovodu, boli o 20 – 30 % drahšie ako v Schulpeho kolónii. Pre 
zaujímavosť spomenieme, že v roku otvorenia kolónie (1894) bola výška nájomného od 70 do 80 forintov ročne, pričom v meste stál prenájom pivničnej 
alebo podkrovnej izby s kuchyňou 80 – 100 forintov. V rokoch 1901 – 1904 predstavovalo nájomné v tejto kolónii 140 korún za jednoizbový byt. Pričom inde 

5v meste za byt, ktorý sa z hľadiska hygieny nedal porovnať, bolo nájomné takmer dvojnásobné : 200 – 280 korún.  
Schulpe po výstavbe kolónie pokračoval vo svojej dobročinnej práci. Postaral sa o kupovanie a roznášanie chleba a mlieka najbiednejším obyvateľom 
mesta, ale i knižiek pre chudobné deti. Okrem toho podal návrh na zriadenie sprostredkovateľne práce pre celé Horné Uhorsko s ústredím v Bratislave, ktorý 

16 však nikto nepodporil. Schulpe mal veľký podiel aj na postavení budovy - Young Men Christian Association (YMCA). Po prvej svetovej vojne (za výhodných 
podmienok) venoval časť pozemku potrebného na stavbu objektu. Budova vznikla ako prvé európske sídlo americkej organizácie združujúcej mladých 
kresťanských mužov, práve vďaka jeho dobročinnosti.
Zaujímavé boli aj jeho reformy v oblasti zdravotníctva, riešenie problematiky alkoholizmu, reformy v kultúrnej a osvetovej činnosti či v oblasti starostlivosti 
o deti. Starostlivosť o deti chápal v širšom zmysle - od starostlivosti o matku s dieťaťom, výchovu detí v rodine i v škole, starostlivosť o siroty a opustené deti, 
až po ochranu pred zneužívaním detskej práce. Poštátnenie výchovy sirôt v Uhorsku pokladal za pozitívne opatrenie. Navrhoval zakladanie denných 
opatrovní pre deti predškolského a školského veku, takzvané detské domovy. Mali byť miestom, kde by deti zamestnaných rodičov trávili voľný čas pod 
dohľadom kvalifikovaných pedagógov v neskorých popoludňajších hodinách, teda v čase, kedy boli detské opatrovne „ovody“ a základné školy mimo 
prevádzky. 
V poslednej vôli Schulpe odkázal celý svoj majetok (v hodnote vyše milióna korún) mestu Bratislava s podmienkou, že mesto nechá postaviť vzdelávací 
ústav pre robotníkov. Slovenskej akadémii vied odkázal vtedy úctyhodnú sumu 120 tisíc korún.
Mimoriadne však bolo zameranie Schulpeho na robotníkov, na komplexnosť chápania tohto sociálneho problému, ako i jeho neúnavná 
sociálnodemokratická aktivita. Zaujal radikálnosťou niektorých názorov a svojimi osobnými postojmi sa z radov šľachty viditeľne vydeľoval.
Najväčšie zásluhy v dejinách uhorskej sociálnej politiky však získal stavbou pokrokovo a komfortne vybavenej robotníckej kolónie, ktorá bola prvým 
vzorovým modelom bývania pre robotníkov v Uhorsku a pozitívne zasiahla do každodenného života robotníkov. 
Juraj Schulpe si právom zaslúži titul „mecén robotníkov a sociálny reformátor“ na Slovensku. Na záver musíme konštatovať, že originalita jeho myslenia v 
jednotlivých reformách bola jedinečná, aj keď na mnohé reformy musel dozrieť čas a podmienky (vrátane tých politických). 
Dudeková poukazuje na zaujímavý ľudský rozmer jeho osobnosti. Pri hodnotení Schulpeho života a práce vidíme pozoruhodnú zmenu mladíka, 
pochádzajúceho zo šľachtického rodu, v moderného politika. Všetky svoje sily a prostriedky venoval na riešenie aktuálnych problémov spoločnosti, bez 
ohľadu na motívy, ktoré ho k tomu viedli a ktoré vyplývali z kresťanskej sociálnej etiky. Jeho činnosť a agitácia pomáhala meniť dobový pohľad na sociálne 

5problémy nižších vrstiev spoločnosti.  
Zmena politického režimu spôsobila, že literatúra (vrátane historiografie) Schulpemu nevenovala pozornosť. Nebol ani zaujímavou, ani vhodnou 
historickou postavou pre obdobie, keď smer historického výskumu ovplyvňovala komunistická strana. V dejinách Uhorska, Slovenska a Bratislavy však 
zanechal nezmazateľnú stopu. 

Royko Andrej Samuel, 1774 – 1840
SERUIT ARBORES QUA ALTERI SECULO PROSINT - „Zasadil stromy, ktoré druhému pokoleniu budú na osoh.“ Takto znel latinský nápis na náhrobku A. S. Royka 

14podľa fotografie uverejnenej v článku E. Grailich v 30. rokoch 20. storočia.
Títo autori ďalej uvádzajú, že Andrej Samuel Royko patril medzi najbohatších mešťanov v meste. Bol veľkým podporovateľom evanjelickej cirkvi 

14augsburského vierovyznania v Bratislave, značný obnos venoval na stavbu chrámovej veže. Veľkú finančnú čiastku daroval aj na sociálno-zdravotné účely.  
Podľa testamentu sa zo základiny mali podporovať: sirotinec, lazaret, robotáreň, evanjelická nemocnica, evanjelický cirkevný konvent a Roykonäum. 
Príjem z dvoch domov na Hlavnom námestí a na Schöndorfskej (dnes Obchodnej ulici), bol podľa testamentu po úmrtí jeho dvoch súrodencov, určený na 
štipendiá štyrom evanjelickým študentom, študujúcim za kazateľa, učiteľa, lekárnika a stavbára, ako aj na podporu dvoch katolíckych a dvoch 
evanjelických meštianskych vdov.
Obuchová čerpá z prameňov Bednaricsa a uvádza, že z roku 1840 pochádzala veľká a komplikovane spravovaná Roykova základina, ktorá mala pôvodne 
hodnotu 10 tisíc zlatých a dva mestské domy. Bola určená prevažne evanjelickým, ale i katolíckym sociálnym ústavom. Jedna z jej častí, spravovaná pod 
názvom Roykonäum, sa mala podľa Roykovho testamentu po dostatočnom storočnom zúročení použiť „v prospech ľudstva a na rozkvet mesta Bratislavy“. 

17Celková hodnota základiny stúpla do roku 1903 na vyše 1,5 milióna korún. Jedna z ulíc Bratislavy niesla od roku 1879 meno Roykova.  Aj v súčasnosti žije 
meno Royko v názve Royko pasáže v Bratislave, ktorá sa nachádza medzi Obchodnou a Jedlíkovou ulicou. Budovu postavili na mieste staršieho domu A. S. 
Royka, práve z prostriedkov tohto fondu.

Tretí sektor (neziskové organizácie)
V rámci neziskových organizácií si zachovávajú nadácie v prvej ČSR status právnickej osoby. Správcami základín v Československej republike boli obce, 
okresy, fary, kapituly, verejné a vojenské úrady a ministerstvá. Súkromné rodinné nadácie boli v roku 1924 zrušené.
Dudeková ozrejmuje stav po druhej svetovej vojne na základe Bielikových informácií. Dozvedáme sa, že prostredníctvom Likvidačného strediska základín 

18boli do roku 1954 zrušené všetky nadácie. Ich majetok bol poštátnený, prípadne predisponovaný následníckym združeniam Národného frontu.  
Typickou črtou organizácií tretieho sektora na Slovensku v minulosti bola viac funkčnosť, pretrvávajúca u niektorých typov až do polovice 20. storočia. 
Dedinské družstvo plnilo funkcie ekonomické, sociálne, výchovno-vzdelávacie i národno-politické, v medzivojnovom období aj zdravotnícko-rekreačné. 
Týmto špecifickým charakterom sa družstvá zaraďujú medzi najvýznamnejšie neziskové organizácie na území Slovenska do roku 1948.
Počas socializmu, boli filantropia i charita na Slovensku hlboko zatláčané a posudzované ako buržoázne prežitky, čo zanechalo stopy v spoločenskom vedomí.
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 Samotný obsah nezištnosti a dobročinnosti bol celkovou spoločenskou situáciou degradovaný. Dôvera v takého aktivity klesla. V súčasnosti prebieha 
náročný proces obnovy dôvery k takémuto typu spoločenského správania.
Vzťah štátu a neziskového sektora sa menil s politicko-spoločenskými zmenami. Uvoľnenie nastalo až po roku 1989. „Neštátne, neziskové a mimovládne 
organizácie sa na Slovensku plne rozvinuli až v podmienkach demokratického procesu po revolúcii 1989. Spoločenské organizácie, začlenené do roku 1989 
v Národnom fronte, mali okrem členských príspevkov jediný zdroj financovania svojej činnosti – dotáciu zo štátneho rozpočtu. Boli teda úplne závislé od 
politiky štátu. Občianska spoločnosť, ktorá sa vyznačuje presadzovaním svojich záujmov aj voči záujmom štátu, sa začala tvoriť od roku 1990. Niektoré 
organizácie sa postupne transformovali na modernejší typ neziskových organizácií, schopných prežiť aj v demokratických podmienkach. Vznikali však aj 
úplne nové mimovládne organizácie, ktoré obhajovali záujmy rôznych skupín obyvateľstva, bez ohľadu na ich politickú príslušnosť. Mnohé cirkevné 

19organizácie vystúpili z ilegality a pracovali v prospech svojich členov a klientov verejne, bez obáv zo sankcií“.

Neziskové organizácie nie sú na Slovensku novým pojmom. Ich tradícia, ako sme už v úvodných kapitolách naznačili, má korene už v stredoveku. 
To, čomu dnes hovoríme tretí sektor – charita, filantropia, spolková činnosť a dobrovoľníctvo – boli oddávna súčasťou našej histórie, ktorá dnes 
zaznamenáva svoju renesanciu. Stav tretieho sektora ako barometer odráža súčasné spoločenské dianie, odzrkadľuje mieru slobody spoločnosti, ale i 
predpoklady pre jej ďalšie fungovanie. 
„Úlohou tretieho sektora je nájsť taký modus vivendi medzi ním a vládou, ktorý by zabezpečil dostatočnú právnu normu a finančnú podporu a zároveň by 

20umožnil zachovať značný stupeň nezávislosti a autonómie“.  
Filantropia je správanie charakteristické altruistickými mravnými princípmi, ktoré sa na rozdiel od altruizmu zameriavajú všeobecnejšie, nielen na ľudí. V 
posledných rokoch badať aj u nás náznaky zo strany niektorých bohatších jedincov orientovať sa na charitu, dobročinnosť, snahu pomáhať, byť prospešný 
práve svojou ekonomickou silou. Napriek takmer zhodnému významu oboch pojmov treba upozorniť na podstatný rozdiel – dávanie v súvislosti s 
filantropiou sa zameriava skôr na pomoc vo forme rozvoja, na učenie ako si pomôcť, orientuje sa viac na vzdelávanie, kultúru, sociálne inovácie. Naopak, 
charitatívne konanie označuje pomoc tým, ktorí sú v núdzi, čiže jeho hlavným cieľom je zmiernenie nerovnosti.

Nezastupiteľnú úlohu na Slovensku zohrávajú aj komunitné nadácie, ktoré sú založené na princípe podpory miestnymi firmami, jednotlivcami či 
samosprávami, a tým pokračujú v tradícii filantropie na Slovensku v modernom chápaní. 
Získané prostriedky jednak prerozdeľujú na podporu rôznych aktivít občanov so spoločným menovateľom: zvyšovanie kvality života v danej komunite a 
jednak sa perspektívne snažia budovať základinu a tak vytvárať zdroje pre podporu občianskych aktivít. 
„Napriek zvučným a všeobecne legendárnym menám zakladateľov veľkých nadácií (Ford, Kellog, Soros, Rockefeller, Hewlet, Turner, Gates ) a predstave, že 
nadácie sú chrbtovou kosťou tretieho sektora, aj v USA tvorí grantová podpora z nadácií len 2,1% celkového príjmu tretieho sektora. V Nemecku a 

21Francúzsku príjem od nadácií neprekračuje jedno percento“.  Ako vo všetkých vyspelých krajinách, pre ich finančné zázemie a ďalší rozvoj, už nebudú 
kľúčové zahraničné nadácie. Bude nimi podpora od domácich subjektov, privátneho sektora, obnovenie tradície individuálneho darcovstva, štátna 

 21podpora a samofinancovanie.
Ondrušek v Čítanke pre pokročilé neziskové organizácie poukazuje na fakt, že v poslednom období sa aj na Slovensku javia náznaky zo strany ekonomicky 
solventných jednotlivcov orientovať sa na charitu. Viacero významnejších známych osobností založilo prevažne charitatívne nadácie (Dvorský, Christová). 
Vyskytli sa aj darcovia väčších súm. Staršia dáma z Bratislavy poskytla finančný dar mestu Bratislava vo výške 450 000 korún. 
V poslednom období sme sa stali svedkami kampaní a zbierok, ktoré podporujú silné médiá a prinášajú úžitok i zdroje. Nadácia pre Deti Slovenska rozbehla 
kampaň – Hodina deťom, Liga proti rakovine – kampaň Deň narcisov, Liga za duševné zdravie – Nezábudka, Únia nevidiacich a slabozrakých – Biela 
pastelka, ERKO - Dobrá novina, Dobrý anjel. Vnímame to ako pozitívny trend. Kampane zamerané na pomoc v zahraničí (napr. kampaň organizácie Človek v 
ohrození, zameranej na pomoc pre Kosovo a Čečensko) sú v porovnaní s humanitárnymi kampaňami menej úspešné.

Na Slovensku súvisí s dávaním a darovaním aj celková atmosféra v spoločnosti a perspektíva životného plánovania. Ak sa podarí vyriešiť existujúce politické 
a sociálne napätie, zvýšiť silu ekonomiky a pozitívne determinovať smer sociálnej politiky, možno očakávať, že aj veľká, či malá filantropia zažijú v blízkej 
budúcnosti svoj rozkvet.

Záver
Filantropia na Slovensku tvorila, okrem krátkeho obdobia trvania socializmu, neoddeliteľnú súčasť všetkých spoločenských formácií. Jej vzniku 
predchádzalo väčšinou náboženské alebo spoločenské hnutie, ktoré jej dalo obsahovú základňu, aj keď konanie dobra nepotrebuje žiadne odôvodnenie. 
V práci sme sa sústredili predovšetkým na konkrétne osobnosti filantropie na Slovensku, ktoré najvýraznejším spôsobom ovplyvnili jej fungovanie a často 
predstavovali zakladateľské osobnosti tejto ľudskej aktivity. Dokázali vytvoriť okolo seba natoľko prajné spoločenské prostredie, že z dnešného pohľadu sa 
nám zdá, akoby ich práca bola samozrejmou realizáciou ich predstáv a nie vyčerpávajúcim úsilím, hraničiacim s fanatizmom. 
Filantropia na Slovensku neexistovala izolovane od okolitých krajín. Preto sme v práci venovali kapitoly aj filantropii v Európe a najmä v USA, kde má dlhú a 
plodnú tradíciu, aj keď niekedy vychádza z odlišných podnetov, ako filantropia v Európe. Z tohto hľadiska bol pozoruhodný predovšetkým vplyv 
Rockefellerovej nadácie.
Podstatnú časť našej práce sme venovali osobnostiam, ktorých činnosť sa sústreďovala predovšetkým na Bratislavu, a to nielen z toho dôvodu, že tu žili a 
pracovali, ale aj preto, že tu existovalo relatívne veľké ekonomické zázemie, tvoriace vhodné podhubie pre vznik nadácií a spolkov s filantropickým 
zameraním. To neznamená, že na ostatnom území Slovenska tieto aktivity neboli – opak je pravdou. Ich opis by však prerástol zámer práce.
Jedným z našich zámerov bolo oživiť pojem filantropie najmä medzi mladými ľuďmi, poukázať na to, že pre spoločnosť je dobré a prirodzené pomáhať a 
obdarovávať. Mnohí však na takéto konanie potrebujú inšpiráciu.
Pri koncipovaní tejto teoretickej práce o filantropii sme sa stretli aj s problémami, ktoré vyplývajú z nedostatku pôvodnej literatúry a z nedostupnosti už 
publikovaných diel. Tieto sme zaplnili použitím prekladov cudzojazyčných zdrojov, ktoré sa tomuto obdobiu venovali. Téma filantropie, nebýva často 
samostatne spracovávaná, preto sme jej obraz skladali ako mozaiku z útržkovitých informácii, “roztrúsených“ v odbornej literatúre a tlači. Práca si z tohto
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 dôvodu vyžadovala intenzívne a časovo náročné štúdium literatúry, dostupných dokumentov a historických prameňov, s ich následným spracovaním.
S potešením však môžeme konštatovať, že filantropia na Slovensku začína zaberať v živote spoločnosti adekvátne miesto. Vytvára tak priestor na 
darcovstvo, ktoré môže skutočne pomáhať tam, kde spoločnosť nemôže, nevie alebo nechce. Ak aj naša práca prispeje k rozširovaniu a naplneniu tohto 
priestoru, splnila svoj zámer. 
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Za cieľ práce sme si zvolili rozbor priebehu protižidovských opatrení, od ich začiatku po ich záver a dôsledky. Taktiež chceme načrtnúť postavenie 
rozhodujúcich osôb v tejto problematike. Budeme sa snažiť porovnať jednotlivé opatrenia, ako sa postupne menili a sprísňovali. Ich obsah bol vytvorený na 
základe jednotlivých fáz protižidovských opatrení, ktoré sa začali uskutočňovať v autonómnom Slovensku. Nezamerali sme sa len samotné protižidovské 
opatrenia, pretože treba pochopiť, aké dôvody k ním viedli a čo im predchádzalo. Takýmto postupom hlbšie nazrieme do témy, objektívnejšie môžeme 
opísať situáciu. Zistíme, čo obsahoval židovský kódex, z čoho sa vykryštalizoval, prečo vznikol, aké mal následky. Preto pokladáme za potrebné vidieť 
problematiku od vzniku cez dané okolnosti, po ďalší medzník akým bola deportácia, ktorá vychádzala z paragrafu židovského kódexu.
Predovšetkým chceme tieto skutočnosti rozobrať, súčasne i hľadať súvislosti, porovnaním jednotlivých častí tejto práce pomocou analyticko-
komparatívnej metódy v určitom chronologickom slede. Chceme postupovať tak, aby sme neodbočili od témy, ale aby sme využili všetky možnosti, ktoré 
nám táto práca poskytuje v jej obmedzenom rozsahu.
Využijeme zdroje údajov, ktoré máme k dispozícii. Avšak netreba sa spoliehať len na tieto dokumenty. Čo sa týka archívnych prameňov, v prípade zoznamov 
ich nemôžeme pokladať za priveľmi hodnoverné, bez porovnania s inými dokumentmi. Mnohokrát nemuseli prebehnúť súpisy arizovaného či 
likvidovaného majetku dôkladne. Musíme si uvedomiť, že aj v takýchto prípadoch sa mohli diať skutočnosti, vďaka ktorým nie je možné vykonať úplné 
štatistiky, bez odhadov. Treba prihliadať i na subjektívny postoj autorov literatúry, pretože z dôvodu neuvedenia úplných poznatkov, vznikajú mýty, ako 
napr. prekvapenie Tisu kódexom. Zdrojový aparát nemusí byť za každých okolností stopercentne dôveryhodný. Treba brať do úvahy, že je dôležité využiť čo 
najviac prameňov pre zistenie istých skutočností. Nanešťastie to v tejto téme nie je úplne možné, pretože sa zachovali najmä subjektívne výpovede Židov a 
väčšina historikov sa pri židovskej tematike venovala najmä deportáciám alebo koncentračným táborom.
Dôsledky týchto protižidovských opatrení boli obrovské a nepríjemné. Nielenže Slovensko pripravilo Židov o slobodu, ale platili za nich Nemcom kvôli 
deportáciám, z ktorých sa už mnohí nevrátili. Deportáciu odôvodňovali opatrením zo židovského kódexu. To znamená, že vyvrcholením protižidovskej 
politiky bola deportácia Židov do vyhladzovacích táborov.
Téma by sa dala vypracovať oveľa lepšie, keby bolo na ňu viacej priestoru. Takto sme len navrhli v obmedzenej forme postup a stručne rozobrali niektoré 
kapitoly. Snažili sme sa poskytnúť čo najviac informácií, pokiaľ to bolo možné.
Dostupnosť zdrojov bola v horšom stave, ako sme očakávali. Archívnych prameňov existuje obrovské množstvo, problém sa však vyskytoval v odborných 
periodikách, keďže sa málokto venoval v prácach o Židoch protižidovským opatreniam. Internetové stránky poskytovali Židovské dejiny najmä biblického 
charakteru. Monografie bolo ťažké zohnať, odhadujeme, že pre ich obľúbenosť. Veľa ľudí zaujíma “drastické“ zaobchádzanie so Židmi. 
Navrhujeme viac sa venovať tomuto problému, pretože človek by mal spoznať chyby ľudstva, režimov, totality. Treba preskúmať ešte mnoho okolností. 
Napríklad, prečo sa Tuka v ničom nezastavil a čo viedlo Macha k rasistickej propagande, prečo ľudia na Slovensku tak ľahko podľahli, aj keď im hrozil 
podobný osud. Prečo sa búrili len jednotlivé osoby? Boli všetci zaslepení rasovou propagandou alebo sa všetci báli? Bádateľ zaoberajúci sa touto témou by 
mal preskúmať mnohé dokumenty aj pohľady na vec zúčastnených, analyzovať ich a zároveň komparovať.

Komentár editorky: Diplomová práca zaujímavo pojednáva o postoji evanjelickej, katolíckej a gréckokatolíckej cirkvi k deportáciám. Zároveň uvádza osudy 
viacerých ľudí, ktorí zachraňovali Židov: Oskara Schindlera a Raoula Wallenberga. Z dôvodu veľkého rozsahu tlače tejto publikácie sme vybrali osud Michala 
Mašleja. 

Zachraňovali Židov
Neznámi známi

Michal Mašlej
Tak to začalo. Ale potom, keď ich začali vyvážať, tak bolo potrebné ich aj ukrývať. Nebolo to jednoduché. Vyžadovalo si to veľa odvahy ísť v noci do niekoľko 
kilometrov vzdialeného lesa, kde na rúbanisku nad Podpročom bola židovská rodina s polozmrznutým dievčaťom. A ešte viac, keď musel s nimi prejsť cez 
nemecké hliadky a potom ich ohriať, nakŕmiť a ukryť. Na tieto "potulky" po okolí sa vyberal sám alebo s nejakým silnejším chlapom, ktorý mu pomohol 
často s nevládnymi ľuďmi.
Prvými, ktorých kňaz Michal prichýlil, bola rodina Hartmanova zo Sabinova: starý pán Hartman, jeho žena Alica a švagriná, pani Labonekova.
V poradí druhou rodinou, ktorá prišla do dediny, bola rodina Ľudovíta Fuchsa zo Stropkova. V rokoch 1939 - 1945 za Slovenského štátu, keďže boli židovskej
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národnosti, patrili aj oni k rasovo prenasledovaným a vzťahovali sa na nich rasové zákony. Pred deportáciami do poľských táborov však bola rodina 
chránená, pretože boli lekárnici. Lekárnikov mal štát malo, preto si ich chránil a tak dostali prezidentskú výnimku. Chránila ich tzv. "žltá legitimácia ". Bola 
to "šťastná situácia vo veľkom nešťastí", pretože počas deportácií bolo vyvezených 60 tisíc ľudí z 80-tich tisíc, teda veľké percento, ľudí na ktorých sa 
vzťahovalo rasové zákonodarstvo.
Pán Andrej Filo, syn Ľudovíta Fuchsa (rodičia si v roku 1945 zmenili meno Fuchs na Filo), spomína na toto obdobie takto: „Paralelne s prenasledovaním 
prebiehala aj vojna a rodičom bolo jasné, že keď sa vojenské dianie (frontová línia) priblíži k Stropkovu, miestu ich bydliska, tak mesto obsadí nemecké 
vojsko a potom ich už nebude chrániť ani prezidentská výnimka. Preto sa rozhodli, že musia obdobie prechodu vojny prežiť niekde inde, kde ich nepoznajú. 
Keby boli išli tam, kde by ich spoznali, znamenalo by to pre nich nebezpečenstvo. Rozhodli sa hľadať takéto miesto. Na fare v Olšavici sa už vtedy zdržiavali 
manželia Hartmanovci zo Sabinova a pani Labonekova, ktorí boli ich vzdialení príbuzní. Cez nich a cez ďalších spoločných známych sa rodičia dozvedeli o 
existencii pána farára a jeho ochote pomáhať. Kontakt s kňazom Michalom Mašlejom nadviazal otec. Odcestoval do Olšavice. Najprv do Spišského 
Podhradia a potom do Olšavice vozom, ktorý si najal. Tam ho navštívil a požiadal o pomoc. Tá im bola sľúbená a nezištne, rozsiahle a účinne v neľahkej 
situácii aj poskytnutá. To im umožnilo prežiť neľahké časy. Do Olšavice prišli koncom júla alebo začiatkom augusta 1944. V rámci hľadania miesta poslali 
svojho syna Andreja do Lednického Rovného k známemu lekárovi, lebo pôvodne mali ísť tam. Rozhodnutie sa však zmenilo a Andrej prišiel do Prešova, kde 
už bola matka s jednou ich laborantkou, ktorá sa tiež musela evakuovať a tak išla s nimi. Z Prešova išli taxíkom a poslednú časť cesty na voze. Otec prišiel za 
nimi s mesačným alebo dvojmesačným oneskorením.“
V lete 1944 Stropkov už podliehal evakuácii pred blížiacim sa frontom. Ešte nebol obsadený, ale evakuácia sa naň už vzťahovala. V Stropkove žil pán Vaško, 
ktorý mal podobnú rodinu, ako bola rodina Fuchsova. Bol však o niečo starší, jeho manželka o niečo mladšia a syn dva a pol až tri roky starší. On im dal svoje 
doklady - rodný a krstný list, svedectvo o občianstve, ktorých kópie nebol problém vystaviť. Jediným problémom bol však občiansky preukaz (legitimácia), 
ktorý bol preukazom totožnosti a ten im dať nemohol, lebo mal iba jeden a podoba sa nezhodovala. Legitimácie obstaral otec na obecnom úrade v 
Stropkove, ktorý v tom čase vydával občianske preukazy. Stropkovský notár sa poznal s otcom, takže keď išiel za ním s tým, že potrebuje preukazy pre 
rodinu, ale nevyplnené a opečiatkované, tak mu ich vydal. Tiež ho poučil o spôsobe vyplňovania. S týmito preukazmi prežili do oslobodenia Olšavice. 
Skutočný Vaško v rámci evakuácie odišiel do Lemešian a v rámci očakávaných udalostí rodina lekárnika Fuchsa zo Stropkova zmizla, cestou sa “zmenila“ na 
Vaškovcov. Do Olšavice už prišli ako trojčlenná rodina Vaškovcov, ktorá evakuovala zo Stropkova.
Preukazy, ktoré mali, boli s razítkom stropkovského notárskeho úradu a bolo treba ich overiť. Mašlej, ktorý bol informovaný o ich skutočnej totožnosti, išiel s 
celou rodinou na preverenie do Torysiek na obvodný notársky úrad a do Levoče na gestapo, kde potvrdil, že rodinu pozná a totožnosť sedí. Na legitimáciách 
boli ich skutočné fotografie, ale mena boli falošné. Pán Ľudovít Fuchs sa volal Aladár Vaško, narodený 18. apríla 1894, bol teda o sedem rokov starší, pani 
Irena Fuchsova, rodená Keszlerova sa volala Gabriela Vaškova, rodená Line, narodená 8. novembra 1909, teda šesť' rokov mladšia a Andrej sa volal Jozef 
Aladár Vaško, narodený v januári 1929, teda o dva roky starší.
Keďže fara už bola obsadená, Mašlej im zaobstaral ubytovanie u Anderáka. Neprišli ako skrývajúci sa, ale ako evakuanti, nemuseli sa teda ukrývať. U 
Anderáka im dali k dispozícii prednú izbu a prijali ich ako ľudí, ktorým treba pomôcť. Bývali u nich ako podnájomníci, pohybovali sa po okolí a v nedeľu 
chodili do chrámu. So skrývajúcimi sa Židmi sa stretávali, ale nebolo to nejaké pravidelne stretávanie sa, lebo oni sa ukrývali. Vedeli, že v dedine je veľký 
počet skrývajúcich sa a na takúto dedinu to bol dosť vysoký počet.
Postupne do dediny prichádzali ďalší Židia, niekedy s celými rodinami. Dovtedy sa ukrývali v horách, ale hlad a zima ich prinútili zísť do dediny. Ľudia ich 
prijali do svojich domovov a ukrývali ich kde sa dalo - v senníku, na povale, v drevárni alebo v komore... Keď prišli do dediny Nemci, chodili z domu do domu a 
hľadali partizánov a Židov, ale nikde nič nenašli.
Ľudia prichádzali ešte pred vypuknutím Slovenského národného povstania, ale tiež neskôr. Dokonca ešte v januári 1945, asi dva týždne pred oslobodením, 
keď bola dedina obsadená nemeckými vojakmi, podarilo sa do dediny prepašovať skupinu asi desiatich ľudí, ktorí sa ukrývali v okolitých lesoch. V tejto 
skupine bol prešovský lekárnik, spolužiak rodičov Andreja Fila Ignac Kopp s manželkou a dvoma deťmi, Erikou a Egonom. Pán Kopp sa asi v roku 1949 
vysťahoval aj s rodinou do Izraela.
Ukrývajúci sa vonku príliš nepohybovali a keď vyšli, muselo to mat' vážnu príčinu. Mašlej na nich apeloval, aby príliš neriskovali, "nepromenádovali sa“ po 
dedine, ale radšej "nech sedia niekde zašití" a nedajú o sebe vedieť, lebo po potlačení povstania prišla do Olšavice nemecká jednotka. V tom čase bolo v 
Olšavici tridsať až päťdesiat vojakov a vyše sto ľudí rasovo prenasledovaných. Bola to napätá situácia, veľmi nebezpečná a riskantná. Ukrývanie Židov bola 
ilegálna činnosť. Všeobecne sa vedelo o tom, že sa v dedine ukrývajú Židia, ale nehovorilo sa o tom.

Kňaz Mašlej zohrával v tomto období dôležitú úlohu. Na príkladnej pomoci, ktorú poskytli obyvatelia obce prenasledovaným Židom i nežidom, mal 
najväčšiu zásluhu. Bol to človek s mimoriadnou prirodzenou autoritou, ktorý požíval v svojom prostredí veľkú úctu. Vyznačoval sa tiež veľkou 
húževnatosťou a cieľavedomosťou. Pre jeho vzťah ku každému s kým prišiel do kontaktu bolo charakteristické, že v ňom videl blížneho. Z jeho 
náboženského presvedčenia vyplývalo, že láska k blížnemu bola jeho základným životným postojom. Všetky svoje vynikajúce vlastnosti uplatnil v pomoci 
ľuďom, ktorí boli na ňu odkázaní. Dôveru, ktorú mal u svojich veriacich, dokázal zužitkovať na to, aby oni prijali jeho postoj a spolu s ním pomáhali 
prenasledovaným. Ukrývať sa bolo psychicky veľmi náročné a všetci títo ľudia v tejto ťažkej situácii museli žiť'. Niektorí strácali nervy a niektorí nádej, 
psychické sily ich opúšťali, niektorí možno aj vystrájali. Týchto ľudí bolo treba povzbudzovať. Veľa sa im prihováral, povzbudzoval ich a udržiaval v nich nádej 
na prežitie. Staral sa o nich ako vzorný pastier o svoje ovečky. Mal duševnú silu a schopnosť ľudí povzbudiť, odhodlanie zachraňovať. Kde na to všetko bral 
sily? Jeho zdrojom bola zrejme láska k blížnemu a nebol to nejaký predpísaný, učebnicový alebo „nalinajkovaný" príklad, ale otec Michal bol tým celý 
"prešpikovaný“. Bol to jeho postoj ku každému človeku s ktorým sa stretol a on ho takýmto spôsobom realizoval. Ako kňaz mal svoju prácu a preto nebol 
nápadný, keď chodil po dedine a vošiel do hociktorého domu. Niektorých bolo treba navštevovať menej, no boli aj takí, ktorých bola treba dennodenne 
znova kriesiť k životu. Kde bral čas na návštevy, to bola ďalšia otázka.
Vo farskej drevárni bolo vždy plno dreva a tam medzi drevom postavili bunker. Všetci Židia, ktorí boli nablízku, sa tam stiahli počas príchodu kontroly. Často 
počas veľkých mrazov utekali len tak “ako boli“ a nestihli na seba nič obliecť, takže si toho vytrpeli naozaj dosť. Boli tam celý deň a niekedy aj dlhšie.
Na kontroly chodili aj žandári. V staničnej služobnej knihe Žandárskej stanice v Toryskách sú záznamy o zbieraní Židov a o raziách na nich. Neboli však 
úspešné a prebiehali bez kladného výsledku. Ich hľadanie bolo márne, nenašli nikoho. Vždy keď mala prísť kontrola, Židia sa ukryli a ľudia nič neprezradili.  
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Dňa 25. júla 1942 urobili žandári obchádzku za účelom prehliadky lesov, chát a miest, kde by sa mohli ukrývať Židia a protištátne živly. Obišli obec Torysky, 
Vinnu, Javorinku, les Brinky, obce Závada a Uloža, vilu Sivý a vrátili sa cez Vyšné Repaše do Torysiek. Na druhý deň 26. júla 1942 prešli obce Nižné Repaše, 
Olšavica, vrch Spišsku, Ždiar, obec Brutovce, Jalinku - les, Podproč. Vrátili sa cez Olšavicu, pričom zašli do dvoch Olšavských mlynov, Nižné Repaše a 
obchádzku ukončili v Toryskách. Z prehliadok sa vrátili vždy na druhý deň. Pri prehliadke lesov, chát a iných skrýši, kde by sa boli mohli ukrývať Židia a iné 
protištátne živly, nebolo nič závažné zistené. 
Koľko židov sa ukrývalo v dedine, to sa nevedelo, lebo ľudia sa báli k tomu priznať dokonca aj pred susedom. Aj kňaz Michal im vravieval, aby radšej o tom 
pred nikým nehovorili, že ukrývajú Židov. Ak ich aj niekto zbadal, mali povedať, že je to niekto z rodiny. Bolo to takto jednoduchšie, lebo Židia sa často krát 
prezliekali do vecí, ktoré im dali domáci. Ženy do ženských sukni a "jobiek", chlapi zasa do "chološní" a "húň". Ale aj napriek všetkým opatreniam všade 
vládol strach z toho, čí pri prehliadke Nemci náhodou niekoho nenájdu. Keby sa tak bolo stalo, a keby boli Nemci niekoho našli, neboli by sa nič pýtali, ale 
zobrali by celú rodinu, ak nie celú dedinu.
Už od začiatku II. svetovej vojny sa tvorila v Levočskom okrese ilegálna skupina z príslušníkov všetkých bývalých československých politických strán. 
Počiatky sa datujú už od roku 1939 a boli “ukryté pod rúškom“ spoločenského schádzania sa v hostinci Jana Hrica, na Novej ulici.
K povstaniu v Levoči došlo 29. augusta 1944, po nadviazaní spolupráce Revolučného národného výboru v Levoči s miestnou posádkou. Revolučný národný 
výbor v tento deň prevzal do svojej moci verejnú správu, zaistil exponovaných miestnych občanov nemeckej a maďarskej národnosti, previedol mobilizáciu 
branných síl v Levoči a vyslal jednotku dobrovoľníkov do boja smerom na Kežmarok. Povstanie však trvalo len tri dni. Mnohí odišli do hôr a odtiaľ domov 
alebo sa pridali k povstaniu.
Keď sa miestna vojenská posádka v Levoči rozišla, väčšina členov Revolučného národného výboru a komunistickej strany v Levoči sa utiahla do levočských 
hôr, kde vytvorili bojové jednotky. Svoj tábor mali nad Toryskami. Odtiaľ podnikali boje a prepady na nemecké vojenské ciele do celého kraja. Nemci obsadili 
Levoču až 3. septembra 1944. Po obsadení zatkli a transportovali miestne obyvateľstvo, ktoré bolo československy orientované, do nemeckých 
koncentrákov, odkiaľ sa mnohí nevrátili. Mnohí prenasledovaní občania sa ukrývali v horských dedinách, menovite v Toryskách, Nižných Repašoch, 
Brutovciach a v Olšavici, kde len tamojší gréckokatolícky farár Michal Mašlej ukrýval štyridsať takýchto občanov. Tam sa zdržiaval aj predseda Revolučného 
národného výboru Michal Belák, ktorý bol však Nemcom vyzradený a odvlečený do koncentračného tábora, kde zahynul. Mnohí mu radili, aby sa ukryl, ale 
on odmietol. Odvolával sa na to, že keď sa ukryje a budú ho hľadať, tak kto vie koho nájdu a môže byt' z toho veľké nešťastie. Takže, keď po neho prišli do 
domu, kde býval, zobrali ho a ďalej už nehľadali.
Partizánsku jednotku v Levočských horách obyvateľstvo všemožne podporovalo. Počas Slovenského národného povstania horlivo a nebojácne, často s 
nasadením vlastných životov, ilegálne pracovali ako veriaci, tak i kňazi proti nemeckým okupantom. Z početných treba tu aspoň spomenúť: dp. Emila 
Zorvana, dp. Mikulasa Rojkovica, dp. Irenea Bacinského, otca Michala Mašleja a iných ako z radov kňazov, tak i veriacich. 
Otec Michal nezachraňoval len Židov, ale pomáhal aj partizánom. Ako sám uvádza vo svojej správe „Ilegálna činnosť gréckokatolíckych kňazov a veriacich 
počas SNP ", už od roku 1939 až do oslobodenia, t.j. 25. januára 1945, kedy bola obec Olšavica oslobodená, vyvíjal sústavne a nepretržite ilegálnu činnosť. V 
roku 1939 ako správca fary v Olšavici prepožičal svoju faru, ako centrum ilegálnych schôdzok protifašistickej skupine, ktorej členmi boli medzi inými dr. 
Karol Bedrna, ktorý sa v roku 1944 stal veliteľom partizánskej jednotky v Toryskách, ďalej Michal Belak, referent Okresného úradu v Levoči, súdruh Balint, 
učiteľ v Levoči, dr. Mikuláš Rožnay, okresný lekár v Levoči, súdruh Hebelka, súdruh Michal Ondruš a iní. 
S nasadením vlastného života mal po celu dobu spojenie s partizánskou skupinou, ktorú spolu s veriacimi podporoval finančne, potravinami, liekmi, 
dokonca aj zbraňami, ktoré prevzal od súdruha Bedrnu. Tiež ukrýval početné rodiny partizánov, ktorí ilegálne pracovali proti nemeckým okupantom. Treba 
tu uviesť aspoň niektorých: manželku doktora Bedrnu so synom, rodinu Michala Beláka, rodinu súdruha Bozoza, rodinu doktora Rojkovica. Keď boli 
východoslovenské jednotky rozbité a povstanie neúspešné, musela z Levoče utiecť aj rodina Karola Bedrnu. On so starším synom odišiel k partizánom do 
Torysiek a jeho manželka s mladším synom prišla do Olšavice. S ňou mal otec Michal najväčšie problémy, lebo bola na tom nervovo veľmi zle, hoci v Olšavici 
boli ľudia, ktorí boli v oveľa ťažšej situácii. Pohybovala sa medzi Nižnými Repašami a Olšavicou, lebo žiadne miesto nebolo pre ňu dosť bezpečné. Bedrna sa 
po vojne stal sudcom, ktorý súdil a odsúdil počas zinscenovaného procesu nášho nezabudnuteľného otca biskupa Pavla Petra Gojdiča. Je to veľmi smutné, 
lebo Bedrna môže ďakovať otcovi Michalovi a otcovi biskupovi za to, že jeho manželka našla v Olšavici azyl. Za to sa otcovi biskupovi odplatil takýmto 
trpkým spôsobom.
V krátkosti sa zmieňuje o jednom skutočnom a krutom prípade, ktorý sa stal na jeseň roku 1944. Jeden deň pred večerom prišli do dediny príslušníci SS z 
neďalekej Brezovice, kde mali hlavné komando a obkľúčili celú obec. Bolo ich asi tridsať. Po obkľúčení obce vykonali domové prehliadky, prezreli stodoly, 
drevárne, sýpky, ale márne. Nikoho nenašli a tak dali ráno vybubnovať príkaz, aby sa všetci chlapi, od osemnásť do šesťdesiat rokov, zhromaždili na farskom 
dvore. Keď už boli všetci zoradení, postavili pred nich niekoľko guľometov a veliteľ SS vyzval prítomných, aby prezradili, kde sú v obci ukrytí partizáni a iní 
ilegálne ukrývajúci sa ľudia. Tuto výzvu veliteľ opakoval trikrát, ale nikto nereagoval. Vtedy zvýšeným hlasom a s hnevom opakoval výzvu ešte raz s 
pripomenutím, že ak ukrytých partizánov neprezradia, dá povel k streľbe s tým, že všetci zahynú. Vtedy sa nečakane prihlásil miestny roľník Ján Repaský a 
povedal: "Páni, my partizánov neukrývame, ale keď niekto v noci príde a bez nášho vedomia sa niekde ukryje, za to predsa nemôžeme. Veď ste celú noc 
hľadali a nikoho ste nenašli!" Veliteľ sa po tomto prehlásení upokojil a zhromaždenie prítomných rozpustil. Pravda však bola opačná. Len na fare bolo v tom 
čase ukrytých asi deväť partizánov a v obci bolo viac ako sto ilegálne činných a rasovo prenasledovaných osôb. Treba pripomenúť, že takúto nebezpečnú 
ilegálnu činnosť vyvíjali mnohí občania vo východoslovenskom kraji. Svedčia o tom početné uznania a vyznamenania, ktoré im boli udelené najvyššími 
predstaviteľmi štátu. 
Samotnému Michalovi Mašlejovi, vojakovi v zálohe, účastníkovi národného odboja za oslobodenie, udelil prezident Československej republiky 24. augusta 
1947 uznanie za vynikajúce vojenské činy mimo boja - Československú vojenskú medailu za zásluhy I. stupňa.
Pán Andrej Filo spomína, ako v tu noc jeho rodičia tŕpli a rozmýšľali, čo sa asi deje v dedine, koho chytili a čo prezradil. Vyšetrovanie neminulo ani ich rodinu. 
Keď k nim Nemci prišli, pýtali sa odkiaľ sú a prečo prišli do partizánskeho kraja, keď evakuovali zo Stropkova. Nechýbalo veľa a boli by skončili 
tragicky.
Krátko na to sa do Olšavice nasťahovala nemecká jednotka, ktorá zabezpečovala odkrývanie a stavbu zákopov. Chceli sa ubytovať v dedine. Otec Michal 
nadviazal kontakt s nemeckým veliteľom a navrhol, že im s tým pomôže, keďže vedel, že v dedine sú ukrývajúci sa. Vojakov umiestnil tak, aby neboli tam, 
kde boli Židia. Hlavný stan mali uprostred dediny. Pani Laboneková vystupovala ako gazdiná otca Michala. Nemala žiadne papiere, takže sa niekto rozhodol 
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ju legitimovať, tak by ju čakal koniec. No nikoho to nenapadlo, veď bola gazdinou pána farára.
Keď túto nemeckú jednotku odsunuli, prišla ďalšia, po nej ďalšia alebo prechádzali cez dedinu frontové jednotky. Ľudia žili v neustálom strachu. Nikdy 
nevedeli, čo sa bude diať na druhý deň.
Keby boli vtedy Nemci vedeli, že pod ich hlavným stanom na fare sa ukrývajú Židia, určite by neboli prijali pohostinnosť otca Michala, ale boli by sa k nemu 
správali úplne inak. Nemci boli pomerne nároční stravníci, ale ľudia z dediny stále niečo doniesli, takže boli celkom spokojní. Otec Jozef Mašlej spomína, ako 
jednu noc bol spolu so Židmi v pivnici, pod dufartom. Pri vchode do pivnice bola stará pohovka, pre ktorú nebolo vidieť tento úkryt. Ale keďže v pivnici bola 
veľká tma, otec Jozef tam zaviedol s baterkou svetlo, aby na seba mohli aspoň vidieť, keďže sa nemohli nahlas rozprávať, iba šepotom. Bolo tam viacej ľudí a 
išlo im doslova o život. Jediná, ktorá ostala vonku, bola pani Laboneková, ktorá vystupovala ako jeho manželka. Otec Michal chodil v tieto posledné dni vždy 
v reverende a aspoň takýmto spôsobom si u Nemcov získaval rešpekt. Otec Jozef Mašlej spomína, že musel sedieť pod posteľou, lebo všade bolo plno 
vojakov a nedalo sa tam vôbec chodiť.
V čase prechodu jednej nemeckej jednotky sa v Olšavici nachádzal pán Belák s rodinou, ktorý nebol rasovo prenasledovaný, ale musel utiecť z Levoče, kvôli 
svojmu angažovaniu sa za povstania. Čo robil predtým, to ich nezaujímalo, pre nich bolo hlavné, že je to človek, ktorý vie po nemecky a tak im robil 
tlmočníka.
V posledných dňoch pred koncom vojny, keď prechádzali cez dedinu frontové jednotky, prišla jedna priamo na faru, do najväčšieho domu v dedine. Obsadili 
zo štyroch izieb, ktoré boli v prednej časti domu, dve. V jedálni mali hlavný stan a dali si tam zaviesť telefón. Tu prijímali hlásenia a vydávali rozkazy. Krátko 
pred ich príchodom sa premiestnila rodina Fuchsova na faru. Keďže sa už nemohli vrátiť späť, ostali tam spolu s Hatmanovcami a otcom Michalom. Takže na 
fare bolo v čase príchodu nemeckej jednotky šesť ľudí, ktorých Nemci hľadali. Pán Andrej spomína, že jeho otec sedel vedľa v izbe pri dverách a počúval o 
čom rozprávajú, aké rozkazy prijímajú a vydávajú. Otec a matka študovali na nemeckej univerzite v Prahe, takže dobre vedeli nemecky, ale nerozprávali, 
lebo by to vzbudilo podozrenie, že sú Židia. Kde sa v ňom nabrala odvaha počúvať, to vedel len on sám, lebo keby boli Nemci otvorili dvere a našli ho tam, 
boli by ho zastrelili. Keď potom prišla do Olšavice československá jednotka, hlásil sa u veliteľa s tým, že vypočul nemecké telefonické spravodajstvo a že by 
ich chcel o tom informovať. Podal im hlásenie a užitočné informácie o rozdelení zbraní, o delostreleckých hniezdach. Niektoré miesta vedel presne ukázať 
na mape.
Koľko ľudí sa ukrývalo v dedine, bolo vidieť až ráno 25. januára, keď prišla československá jednotka, ktorá bola súčasťou armádneho zboru, pod velením 
generála Ludvíka Svobodu. Otec Michal prišiel pred "Pašky", kde sa zišla celá dedina, spolu so svojimi „podnájomníkmi“. Niektorí vraveli, že ich bolo 
päťdesiat, ale nakoniec ich bolo viac ako sto. Ale najpresnejšie to vedel otec Michal, ktorý ich do dediny priviedol a rozdelil do rodín.
V obci sa ukrýval aj doktor Immerblum zo Spišského Podhradia, ktorý sa obrátil s prosbou o pomoc na otca biskupa Gojdiča a ten ho nasmeroval na otca 
Michala. Od otca biskupa Gojdiča sa mu teda dostalo pomoci. Vďaka otcovi Michalovi sa aj zachránili všetci, ktorí sa v Olšavici skrývali. Bola to veľká skupina 
rasovo a politicky prenasledovaných a evakuantov, ktorí sa v Olšavici 25. januára 1945 šťastne dočkali oslobodenia.
Otec pána Andrej Fila po oslobodení zostavil zoznam skrývajúcich sa. Bolo na ňom asi päťdesiat mien, ale nebol úplný. Bolo v ňom asi 30 - 35 rasovo 
prenasledovaných, zvyšok tvorili árijské rodiny z Levoče (Belák, Hebelka, Bedrna) a jedna evakuovaná rodina z Medzilaboriec. Z mien židovských rodín si 
Andrej Filo pamätá Immerblumovcov a Offenbergovcov zo Spišského Podhradia a tiež Szantovcov.

Keď prešiel front, všetci boli voľní. Mohli sa vrátiť do svojich domovov. Mnohí sa neskôr vysťahovali do Ameriky, alebo odišli do Izraela. Rodina Andreja 
Fuchsa sa vrátila do Stropkova. Otec neskôr odišiel do Košíc a Andreja poslali do školy v Prešove. Matka ostala v Stropkove, ale len do tej doby, kým sa neskôr 
nenašiel niekto, kto by prebral lekáreň, kto by nastúpil na ich miesto. Potom prišla do Košíc aj matka a za ňou Andrej, keď dokončil školu. Rodina bola zasa 
spolu.

V 60-tych rokoch sa pán Andrej Filo dozvedel o existencii ocenenia YAD VASHEM. Bolo to najvyššie izraelské vyznamenanie, ktoré udeľoval štát cudzím 
občanom. Povedal si, že je ako stvorené pre Michala Mašleja, pretože treba ukázať ľuďom príklady toho, že v našej krajine neboli len takí, ktorí deportovali, 
ale aj takí, ktorí pomáhali a že pred ľudí netreba postaviť len negatívne príklady, ale aj pozitívne. Pre neho bol otec Michal Mašlej stelesnením statočného 
človeka, ktorý v tých hrozných dobách zmobilizoval v sebe obrovskú psychickú silu a odhodlanie na odpor proti neľudskému prenasledovaniu nevinných 
ľudí. Videl v ňom symbol odporu, ktorý prejavovali mnohí ľudia na Slovensku proti fašistickej a rasistickej politike vládnych orgánov Slovenského štátu a po 
jeho obsadení nemeckým vojskom aj proti Veľkonemeckej ríši. Jeho vyznamenanie by poslúžilo na zviditeľnenie príkladu obetavých ľudí, ktorí nehľadeli na 
osobné riziká a nebezpečie a pomáhali nevinne prenasledovaným. Dostala by sa mu tým verejná vďaka za to, že poskytol nasledovania hodný príklad 
prejavu vzájomnej úcty a spolunažívania.
V roku 1995 dostal otec Michal od The Hidden Child Foundation Praha - Nadácie skrývané dieťa, in memoriam, diplom. V Košiciach na židovskom cintoríne, 
pri príležitosti 50. výročia oslobodenia od nacistickej hrôzovlády, ho prevzal synovec otca Michala Mašleja, Jozef Mašlej.
Prítomný bol aj košický rabín, ktorý bol pôvodom z Izraela. Ten sľúbil, že sa bude angažovať vo veci Yad Vashem, keď odíde domov na dovolenku. Po návrate 
ho informoval, že podľa obsahu tohto vyznamenania nejde o organizačné práce, ale o faktickú záchranu. Rabín navrhol napísať ešte jeden doplnok. Krátko 
na to došlo k rozhodnutiu udelenia vyznamenania. Medzi udelením a odovzdaním prešlo asi jeden a pol roka. Keby bolo odovzdávané v Izraeli, bol by ho 
odovzdával prezident. Keďže to bolo v domovine vyznamenávaného, medailu a čestný diplom "Spravodlivý medzi národmi”, odovzdal v zastúpení 
prezidenta veľvyslanec štátu Izrael - ,Nathanel Meron, na Bratislavskom hrade, 18. mája 1999. 

Zachraňovali židovských spoluobčanov
Debnár prišiel vtedy za mojou mamou a prosil ju o ukrytie v sene na povale. Mama veľmi uvažovala, ale povolila. D. Debnára nenašli, ostatní z jeho rodiny sa 
tiež zachránili preoblečení do dedinského. Tretí náš brat Martin bol v ten deň u snúbenky Márie. Ona spolu s mamou Zuzanou Stecíkovou celý čas (1944/45) 
skrývali troj-člennú rodinu Spitzerovcov a starali sa o ňu až do oslobodenia. (Z listu Ing. Pavla Králika, žijúceho v Bratislave.)

Troch židov zachránila aj naša obec Šamudovce v okrese Michalovce, konkrétne Pavol Smirga a jeho manželka Zuzana, evanjelici. Zachránili Adolfa 
Šimonoviča a jeho syna Ička, ako aj Adolfa Grossmanna. Posledné tri dni a tri noci pred príchodom ruských vojakov bol som s nimi v skrýši. Vydal som o tom
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svedectvo Múzeu židovskej kultúry v Bratislave. Záchrancovia, manželia Smirgovce, už nežijú, ale žijú ich dcéry v Michalovciach – Anna a Eva. (Z listu Mgr. 
Jána Paulova z Trenčína.)
Opatrovala som a tak i zachránila život jednému židovskému dieťaťu. Mám jeho tri rodné listy. Prvý vyhotovený 20. 12. 1943, ale vydaný 21. 7. 1944 - dieťa 
Nadežda – Mária, narodená 15. 12. 1943. Meno rodičov: Artur Friedman a Margita Weissenstein, Sečovce. Druhý je z Turč. Sv. Martina, vyhotovený 20. 12. 
1943, meno dieťaťa len Nadežda, rodičia ako pri prvom a vydaný 28. 12. 1943 v Hlohovci. Dieťa narodené 15. 12. 1943, menom Mária – Anna, rodičia pod 
menom Jozef Tirpák, matka Anna Tóthová, v Hlohovci. Dieťa som prevzala od rodičov, ktorí sa ukryli v horách a nechali ho u nás. Malo desať mesiacov a bolo 
u nás celý rok. Krátko nato boli jeho rodičia prezradení a zastrelení. Boli sme mladí manželia a vlastné deti sme ešte nemali. Čiastočne hovorím po nemecky 
a to sa Nemcom páčilo, tak som sa šťastne z podozrenia dostala. Potom dieťa od nás vzali krstní rodičia Baumgartnerovci do Kladna, v roku 1945. Odvtedy o 
dievčatku nič nevieme. (Z listu Zuzany Dzúrovej z Demänovej.)

V roku 1944 sme s manželom Jánom ukrývali trojčlennú židovskú rodinu Kramerovú z Vrútok. Keď už bolo oslobodené východné Slovensko, manžel s 
neterou ich dopravili na toto miesto do bezpečia. Nie sme držiteľmi žiadneho vyznamenania. Mali sme dobrý pocit, že sme niekomu pomohli a zachránili 
mu to najcennejšie - život. Manžel v roku 1949 zomrel, ja teraz bývam u dcéry v Bratislave. Ešte k zachránenej rodine: starali sme sa o ňu tak, že sme ju 
zásobovali potravinami, vodou a ostatnými vecami, ale vždy neskoro v noci, aby to nikto nevidel. Oni z novopostaveného domu, ešte nami neobývaného, 
nevychádzali. (Z listu Anny Ilavskej, r. Sendeckej z Važca.)

Bývala som s mojimi rodičmi v Topoľčanoch, kde bol otec riaditeľom banky. V roku 1941, keď začali prenasledovať Židov, sme bývali v bankovej budove, 
prevažne obývanej židovskými rodinami. Žili sme všetci vo veľmi dobrom vzťahu. Zvlášť sme sa stýkali s Fleischmannovcami, ktorí mali dcéru a syna v 
mojom a bratovom veku. Bolo pre nás nepredstaviteľné, že by sme mali týchto ľudí stratiť. Môj otec ich trikrát dostal z transportu na deportáciu. Medzitým 
ho ako evanjelika, a nie gardistu, degradovali do Bratislavy. Po čase sme dostali správu, že Fleischmannovcov odviezli do Žiliny, do zberného tábora. Žiaľ, 
otcove známosti tam už “nesiahali“. Moji rodičia sa vrátili aj s rodinou Fleischmannovcov. Toto sa udialo v roku 1942 na jeseň. Manželov sme ubytovali u nás, 
dcéra Licka bola umiestnená v evanjelickom internáte a syn Ivan v evanjelickom sirotinci, tiež v Modre. S menšími komplikáciami prežili šťastne túto dobu 
až do oslobodenia. Môj otec, ako bankový riaditeľ, zachránil židovským občanom veľa peňazí. Bol tiež presbyterom v Nitrianskej Strede za čias pána farára 
Bogyaya, kde pokrstili veľa židovských občanov, ktorým bol môj otec krstným otcom (samozrejme aj Fleischmannovcom). Po roku 1948 ho ako nestraníka 
perzekuovali a uväznili. Vtedy už Fleischmannovci – Fabianovci odišli do Izraela. Stále sme s nimi v kontakte, boli sme u nich aj na návšteve. S Lickou žijúcou 
v Amerike a s Ivanom, ktorý žije v Izraeli, sme stále v písomnom styku, obaja boli s manželskými partnermi u nás. Na ich podnet som v roku 1992 dostala 
vyznamenanie Spravodlivý medzi národmi a moji rodičia In memoriam. (Z listu Ľubice Černákovej z Bratislavy.)

Ozývam sa za mojich rodičov - zosnulého Michala a Máriu Škultétyovcov z Bánoviec nad Bebravou, ktorí pomohli židovským občanom počas Slovenského 
štátu. Vtedy žili v Závade pod Čiernym vrchom, v osade Šebenov laz. Po vojne si postavili dom v Bánovciach. Počas vojny skrývali rodinu Levych z Čiernej 
Lehoty, ktorá prežila aj zásluhou mojich rodičov. Horšie to dopadlo s rodinou Teschnerovou z Trenčianskych Teplíc. Prišli v jeseni 1944 a prosili o pomoc. Otec 
tejto židovskej rodiny bol ťažko chorý a do rána chorobe podľahol. Pozostalých (matku, syna a dcéru) otecko vystrojil cez hory do Trenčianskych Teplíc – 
cesta trvala tri dni. Mŕtveho musel otecko tajne pochovať. V Tepliciach boli Teschnerovci prezradení a odvlečení do Terezína. Utrpenie prežili. Moji rodičia 
nevedeli vtedy ani len ich mená. Dozvedeli sa ich až roku 1990, keď sa ich syn Ján nečakane objavil pri našom dome aj so sestrou. Obidvaja žijú v Kanade. 
Zvítanie po toľkých rokoch bolo dojímavé, to bolo treba vidieť. Ján vybavil všetko tak, aby moji rodičia dostali vyznamenanie Spravodlivý medzi národmi. 
Stalo sa tak v jeseni roku 1992. Žiaľ, otecko sa toho nedožil, lebo v tom roku v júni zomrel, mamička je tretí rok po cievnej príhode – nehovorí a sama 
nechodí. (Za rodičov napísala ich dcéra Oľga Škultétyová, ktorá býva v Bánovciach nad Bebravou s matkou a sa stará o ňu.)

V Závažnej Porube sa ukrývalo mnoho Židov. U nás doma ich mal otec zmapovaných ako richtár. Museli sme pre nich vybavovať všeličo. Najmä informácie 
sme získavali pomocou notára Bolského v Liptovskom Jáne. Moje spomienky sa viažu len na Grossmanovcov z Prešova. Mali kníhkupectvo a papiernictvo 
Pallas. U nich som po nástupe do Vyššej školy staviteľskej tri mesiace býval „za odmenu“. Ďalej to boli manželia Gregorovci s dcérkou. Bývali u susedov. Ich 
záchrancami boli Ján Jurečka so ženou Máriou, ktorí už nežijú. Ich dcéry - Zdenka Kabzanová a Vierka Brantalová bývajú v Z. Porube. Dcéra Gregorovcov sa 
teraz volá Amira Kish a žije v Izraeli. Bola tu s mamkou. Boli aj ďalší zachránení u Jurečkovcov (Tatovcov), Lešťanovcov, u Martina Niňaja a ďalších. (Z listu 
Tomáš Niňaja zo Žiliny.)

Nedá mi nenapísať Vám o mojej dobrej tete, sestre mojej matky. Volala sa Mária Kusková, r. Vyšná, vydala sa do Prosieka pri L. Mikuláši a zomrela ako 87 – 
ročná. Vlastné deti nemala, zdravotne tiež nebola na tom najlepšie, ale vždy pomáhala každému. Žila v priateľstve s každým a tak mala Liptovskom 
Mikuláši veľa známych Židov. Podrobnosti Vám neviem napísať, veď aj ja mám už po osemdesiatke. Ale viem toľko, že týchto Židov ukrývala, iste nie sama. 
Pomáhali aj iným – v Prosieckej doline v bunkri, kde im v batohu na chrbte vynášala potraviny. Tiež viem, že v noci pre nich piekla chlieb a nosila im ho i v 
nečase. Riskovala vlastný život aj tým, že vo vlastnom dome zachránila mladého Žida, volala ho Hugo. Títo ľudia prežili hrôzy vojny a neskôr odišli do 
Palestíny. Na tetu Kuskovie však nezabudli, ona na nich tiež v dobrom spomínala. Aj mne bola druhou mamou: moja zomrela, keď som mal sotva osem 
rokov. Bolo nás deväť detí, otec sa druhý raz neoženil. Bývali sme v dedinke Nižitovce, zaliali ju vody priehrady Liptovská Mara. (Z listu Adolfa Šlauku s 
manželkou, teraz žijúcich v Bratislave.)

Pripájam sa so spomienkami na dva prípady židovských spoluobčanov. V prvom prípade ide o záchranu dvoch chlapcov, ktorých ukrývala Anna Valašeková 
po povstaní, keď gardisti odvliekli do koncentračného tábora rodičov týchto detí. Bola to rodina Mórica Neumana, vtedajšieho riaditeľa chemickej továrne v 
Slovenskej Ľupči. Pani Valášeková odviezla deti do jej rodného Pukanca, tam u nej prežili. S rodičmi sa predtým dohodla, že ak oni vojnu neprežijú, ona sama 
bezdetná, si chlapcov osvojí. Pán Neuman sa vrátil a jeho manželka zahynula v koncentračnom tábore. Deti si zobral, pravdepodobne žijú u nás. Druhý 
prípad poznám zo spomienok manželky dr. Zaidnera zubného lekára z Banskej Bystrice. Táto pani s vďakou spomínala na ženu, ktorá ju zachránila: Pavlínu 
Krumovú, hostinskú zo Slovenskej Ľupče. Po príchode z hôr, v zime, ju chorú, s omrznutými nohami vo svojom byte opatrovala ako vlastnú sestru. Bolo to
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 veľmi riskantné, veď v hostinci sa striedali rôzni ľudia. Manželka dr. Zaidnera vojnu prežila. Bola by som vďačná, keby sa na tieto šľachetné panie nezabudlo. 
(Z listu Adely Holécyovej zo Slovenskej Ľupče.)

V obci Mudrovce, okr. Košice vidiek, ukrývali traja bratranci počas vojny, v rokoch 1944-45, židovských spoluobčanov. Išlo o môjho otca Jána Tomčíka, ktorý 
skrýval dr. Firschta zo Sečoviec. Druhým bol Andrej Illenin – meno ukrývaného si už nepamätám a tretím Juraj Illenin – u neho sa skrýval pán Gottlieb z 
Keceroviec. (Z listu Jána Tomčíka z Košíc.)

U nás sme pomáhali „vo veľkom“. Zásluhu na tom má moja, teraz už nebohá matka - vdova, ktorá z toho nikdy nemala výhody. Ani nám deťom nedovolila si 
uplatniť akékoľvek zásluhy., Najväčšou odmenou pre ňu bolo, že sa všetci zachránili a spomínajú na nás, pokiaľ oni alebo ich potomkovia ešte žijú. Mnohí sú 
v Izraeli, ich adresy neviem. Z našej rodiny sa to nikto nepokúšal zistiť, až teraz ja, na Váš podnet. Medzi zachránenými boli: MUDr. Elena Mayerová – ak ešte 
žije, tak asi v Nemecku, MUDr. Muller – v Izraeli, riaditeľ KÚNZ Eugen Lowy s manželkou v Prešove, ich dcéra Oľga žije v Prahe a dcéra Ľubica v Košiciach. Brat 
E. Lowyho Viliam s manželkou Blankou a dcérou Jucinkou žijú v Izraeli, Konclinger – Kenedy – Kendický (otec) s manželkou Arankou Juszkovičovovou a 
deťmi Žužinkou zase v Košiciach. Fredy žije v USA a jeho adoptívny syn Janči Lefkovič v Košiciach a mnoho ďalších. (Napísala Magdaléna Misútová, r. 
Olejárová, žijúca v Košiciach.)

Bývali sme v Prešove na ulici, ktorú už asanovali. Ak niekto hľadal nocľah, poslali ho k nám. Takto prišiel v auguste 1944 aj židovský asi 20-ročný chlapec 
Ondrej. Otec ho zamestnal u koní. V dome nás bolo desať detí, Ondrej medzi nás zapadol. Pochádzal odniekadiaľ zo Zemplína. Po oslobodení mesta v januári 
1945 Ondrej odišiel domov, hľadať príbuzných. Nevrátil sa mu nikto. Stretla som sa s ním neskôr v Košiciach, kde žije s rodinou. Vďaka za jeho záchranu patrí 
mojim, teraz už nebohým rodičom Botkovcom a všetkým obyvateľom našej uličky, ktorí vedeli, kto Ondrej je a zachovali sa ako praví kresťania - česť ich 
pamiatke. (Z listu Anny Botkovej z Košíc.)

Prejde front a sme zachránení, tak sme si to predstavovali. Však velenie nemeckej armády malo iný zámer. Nastali kruté boje okolo Liptovského Mikuláša, 
ktoré trvali vyše osem týždňov. Vznikli aj ďalšie problémy, u nás doma. U našich Židov bola cítiť stiesnenosť, beznádej. Manželka ich aj vtedy s úsmevom 
upokojovala a svojou vierou im vlievala pokoj a nádej na prežitie. Keď prišla sobota, židovský sviatok, naše židovské ženy a dievčatá sa roboty nechytali. 
Nemeckým vojakom, ubytovaným u nás, to bolo nápadné. Preto musela manželka zasa niečo vymyslieť, aby ich okabátila. Išla po pani Ehrenbergovú, ktorá 
sa „práve chcela pričiniť“ pri varení, vzala jej hrniec z ruky a poslala ju preč s tým, že v kuchyni je málo miesta. Rovnako manželka vyhnala dievčatá, ktoré sa 
„práve priberali“ do práce. Tak pomocníkom zostal náš syn Milan, naučený práci v domácnosti. Po čase sa zásoby míňali, nové sa ťažko zadovážili. Mlieko sa 
stalo hlavným jedlom pani Berglásovej, dovtedy dodržiavajúcej “kóšer“ stravovanie. Podobne urobil pán Ehrenberg: aby sa jeho rodina zachránila, 
rozhodol sa stravovať s nami, nežidmi. Nemeckým vojakom, zdalo sa, nestačili celodenné bojové problémy. Nuž prišli s požiadavkou, aby dievčatá 
židovských rodín išli hrať karty k susedom. Čo teraz? Keby vyšli z domu, mohli by a prezradiť. Odpoveď dala, lepšie povedané „zahrala“ moja manželka: 
„Zobrala som vás do domu ako evakuantky, lebo som vám chcela pomôcť. Ak chcete, choďte, ale do domu sa mi viac nevracajte! Slobodné dievčatá a chcete 
sa s frontovými vojakmi zabávať?!“ Manželkin hlas bol pritom veľmi prísny a svoju úlohu zohrala verne. Nemci ustúpili pri Stalingrade a načas bol od nich 
zasa pokoj. (Z osobných spomienok Ing. Miroslava Trnovského zo Škorupova pri Liptovskom Mikuláši.)

Rozhodla som sa napísať Vám o mojich rodičoch, najmä oteckovi, ktorý zachránil rodičov pána primára MUDr. Róberta Neumanna. Bývali sme vo vile 
Šafárik v Dolnom Smokovci. Rodičia pána primára tiež, môj otecko bol v liečebni ošetrovateľom. V jednu nedeľu ráno prišli obaja starkí k nám s plačom: 
telefonoval im syn z liečebne, aby šli na prechádzku. Oni dobre vedeli, čo to znamená - bol to ich dohodnutý signál. V ďalšej časti listu autorka opisuje úsilie 
viacerých ľudí – svojho otca Michala Šeďu, Jána Böhmera, Michala Pekelského a Jána Michalku zachrániť prenasledovaných starých manželov. Ujala sa ich 
jedna rodina v Tatranskej Lomnici a ich syn sa skrýval v kotolni liečebne. Zachránili sa všetci traja. Rodičia zomreli po vojne, syn emigroval do Švajčiarska. Aj 
on si dobre zapamätal dátum, vyrytý na kávovare, ktorý Neumannovci darovali záchrancom – 26. november 1944. Ako v liste pisateľka dodáva, M. Šeďo 
chcel zachrániť aj MUDr. Bergera s manželkou, no nestihol pre nich vykopať v lese bunker. Doktor Berger zahynul v koncentráku, jeho žena sa vrátila s 
pľúcnou chorobou. Počas liečenia v Novom Smokovci ju navštevovala pani Šeďová a nosila jej jedlo, hoci pritom riskovala, že sa nakazí chorobou 
ošetrovanej. Pán Boh je dobrý, dal mojim rodičom dlhý život: otecko má 88 rokov, mamka 82 rokov a ja som na nich za ich čin hrdá. Žije aj pani Michalková z 
Dolného Smokovca, ostatní už nie. (Napísala nám Hana Lichvárová, r. Šeďová, z Popradu.)

Sme jedni z tých, ktorých postihol tragický osud prenasledovania za tzv. Slovenského štátu. Za záchranu našej rodiny vďačíme občanom v Liptovskej 
Kokave, rodine Jána a Márie Porubänovcov. Manželia už nežijú, ale žijú ich synovia - Ivan, Miroslav, Stanislav a Daniel, ktorí žijú v L. Kokave. Dcéra Mária, 
vydatá sa volá Žišková, žije v Hybiach. 
Sme s nimi v občasnom kontakte. Všetci vedia, čo sme prežívali, keď nás ich rodičia skrývali napriek tomu, že to ohrozovalo život celej rodiny. Ďakujem za 
záchranu života aj pánovi farárovi Jánovi Gavalcovi, dnes už nebohému, ktorý o šľachetnej činnosti svojich cirkevníkov v L. Kokave vedel a ticho ju 
organizoval. V tejto dedine, ako sme sa dozvedeli neskôr, sa zachránilo viac židovských rodín. Mala som vtedy 13 rokov. Ďakujem za seba a za svojich, už 
zosnulých rodičov Ernesta a Máriu Káčerovcov. (Z listu Hany Ambrošovej, r. Káčerovej, z Ružomberka.)
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Dobrovoľníctvo a neziskový sektor v podobe, v 
akej ho dnes na Slovensku poznáme, začal 
vznikať po novembri 1989. Počet neziskových 
organizácií, dobrovoľníkov a jeho význam 
neustále rastie. Odpovedá na potreby 
spoločnosti. Vykonáva činnosti, na ktoré štátny 
sektor nemá prostriedky a o ktoré súkromný 
sektor nemá záujem. Požiadavky na ľudské 
zdroje sa zvyšujú. Najmä ak si uvedomíme, že 
dobrovoľníctvo ako celok stojí na osobnostiach, 
na ľuďoch – dobrovoľníkoch.
Cieľom tejto práce je analyzovať a určiť 
n a j d ô l e ž i t e j š i e  m o t i v a č n é  f a k t o r y  
dobrovoľníkov a na základe prieskumu sa 
pokúsiť zistiť, ktorý štýl vedenia ľudí je pre 
rozvoj a prácu dobrovoľníkov najefektívnejší. 
Na túto tému je možné položiť viacero otázok, 
napr.: Čo motivuje dobrovoľníkov? Prečo trávia 
desiatky hodín na uliciach pri verejných 
zbierkach, prípravou akcií, o ktoré sa väčšina 
spoločnosti nezaujíma? Robia to iba pre 
zábavu? Snažia sa nám niečo povedať? Čo im to 
dáva? Ako je možné zlepšiť  prácu s  
dobrovoľníkmi? Odpoveď na nielen vyššie 
spomenuté otázky sú hlavným cieľom tejto 
práce, ako aj možnosť pozitívne ovplyvniť prácu 
dobrovoľníkov v praxi.
Obsah diplomovej práce je rozdelený na dve 
časti – teoretickú a praktickú. Obidve časti 
obsahujú tri kapitoly, čím je celá práca 
rozdelená na šesť kapitol.
Cieľom prvej kapitoly je poukázať na dôležitosť 
motivácie a vedenia ľudí v organizáciách, ako aj 
odpovedať na otázku: Čo je dobrovoľníctvo? Kto 
je dobrovoľník?
Teoretické základy motivácie a vedenia 
dobrovoľníkov, ako aj ich prepojenie na teórie 
manažmentu, sú obsiahnuté v druhej a tretej 
kapitole.
Úlohou štvrtej kapitoly je predložiť výsledky 
prieskumu, v ktorom sa motivácia a vedenie 
d o b r o v o ľ n í k o v  h o d n o t í  z  p o h ľ a d u  
dobrovoľníkov. Ich interpretácie aplikujeme v 
piatej kapitole. 
Cieľom poslednej šiestej kapitoly je na základe 
prieskumu a teoretických znalostí poskytnúť 
odporúčania pre lídrov dobrovoľníkov, 
pôsobiacich doma a v zahraničí.
Za hlavný prínos tejto práce je považovaná 
analýza prieskumu a odporúčania z neho 
vyvodené. Autor od výsledkov práce očakáva 
aplikáciu odporúčaní do praxe a zlepšenie práce 
manažérov pre spokojnosť organizácie, ako aj 
dobrovoľníka.

Predhovor

Motivácia a vedenie dobrovoľníkov je témou, ktorá nie je verejnosti na Slovensku príliš 
známa, avšak naberá na význame. Čoraz viac mladých ľudí sa zapája do činností 
neziskových organizácii, aktívne vypĺňa svoj voľný čas, čo pôsobí aj ako prevencia voči 
neduhom spoločnosti. 
Pre efektívne fungovanie neziskových organizácií, ktoré pracujú s dobrovoľníkmi, je 
aplikovanie základných manažérskych funkcií (plánovanie, vedenie ľudí, organizovanie a 
kontrola) o to dôležitejšie, pretože iba ich úspešné zvládnutie, prepojené s motiváciou 
dobrovoľníkov, vedie k prežitiu organizácie. Dobrovoľníci pracujú dobrovoľne, na základe 
vnútornej motivácie, bez finančného ohodnotenia. Bez nich by organizácia nemohla 
fungovať.
K rozhodnutiu zaoberať sa touto tematikou viedli autora osobné skúsenosti. Prvý kontakt s 
neziskovým sektorom a dobrovoľníkmi mal autor pred tromi rokmi, počas víkendového 
stretnutia. Odvtedy sa zúčastnil na mnohých akciách organizovaných dobrovoľníkmi, 
najmä neziskovou organizáciou MO Plusko. Počas minulého leta sa aktívne zapojil do 
kampane zameranej na prezentáciu Rozvojových cieľov tisícročia „Eurizons“. Osobný 
záujem o dobrovoľníctvo a hlavná myšlienka diplomovej práce vznikla počas 
deväťmesačného pôsobenia na Európskej dobrovoľníckej službe vo Fínsku, kde autor 
pracoval s deťmi a mládežou v centre voľného času a pri ďalších aktivitách. Počas týchto 
deviatich mesiacov stretol množstvo dobrovoľníkov z celej Európy, nadobudol veľa 
skúseností, ktoré sa snažil zúročiť pri písaní tejto práce.
Autor by chcel tiež vyzdvihnúť pojem a vnímanie dobrovoľníctva ako hodnoty, ktorá dá 
človeku veľmi veľa. Nové skúsenosti, zážitky na celý život, priatelia a niekedy aj úplne nový 
pohľad na svet.

Čo je dobrovoľníctvo
Dobrovoľníctvo v súčasnosti predstavuje fenomén prekračujúci hranice štátov, 
náboženských, sociálnych skupín a poukazuje na možnosť spolužitia, ktoré je založené   na 
vzájomnej pomoci a solidarite. Jeho medzinárodný význam zvýrazňuje aj to, že 
Organizácia Spojených národov vyhlásila rok 2001 za "Medzinárodný rok dobrovoľníctva", 
za účelom propagovania a pozdvihnutia verejnej mienky o význame, ktorý má 

1dobrovoľnícka služba v občianskej spoločnosti.
Moderná literatúra popisuje dobrovoľníctvo ako priateľský, nesebecký záväzok pre lepšie 
dobro. Počas rokov sa vyvinulo na významné a dôležité spoločenské hnutie na celom svete 
(Volunteering Austrália, 2001). Presnejšie špecifikácie sa však môžu líšiť v závislosti od 

2rôznych ľudí a kultúr.
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Prínos dobrovoľníctva
Dobrovoľníctvo ponúka ľudom príležitosť prispieť spoločnosti v 
tom, čomu veria. V slovách I.S. Kona „Tak veľmi ako ľudská bytosť je 
spoločenská bytosť, jej osobné šťastie bude taktiež závisieť od jej 
spoločenskej aktivity. Čím viac dá ľudská bytosť ľudom, tým sa 

3stane bohatšia individuálne“.  Britský žurnál New Society popísal 
4túto skutočnosť ako „biologickú potrebu pomáhať“.

Ľudia sa stávajú dobrovoľníkmi taktiež pre príležitosť naučiť sa 
nové veci a získať nové skúsenosti, ktoré im pomôžu na trhu práce. 
Okrem získania hodnotného tréningu (odbornej prípravy) 
získavajú skúsenosti pre osobný rozvoj. V niektorých prípadoch je 
práca dobrovoľníka povinná pre vysokoškolskú prípravu. Napríklad 
niektoré univerzity vo Francúzsku a USA začali dotovať 

5vysokoškolský prínos dobrovoľníckemu sektoru. 
Prieskum Národného centra pre dobrovoľníctvo vo Veľkej Británii v 
roku 1997 ukázal, že dobrovoľníci pomáhajú z rôznych dôvodov.

Tabuľka 1: Popis dobrovoľníctva v závislosti od regiónu
Krajina/región Popis dobrovoľníctva
Arabský región Služba alebo pomoc vykonaná z osobnej iniciatívy
Bhután Spoločenské zhromaždenie
Ekvádor Dávať spoločnosti niečo užitočné, je to záväzok, nie móda
Filipíny Túžba pomôcť jeden druhému
India Sebestačnosť
Japonsko Vzájomný systém pomoci
Kambodža Šľachetná činnosť pre charitu bez zisku
Keňa Zbližovanie ľudí
Nemecko Dobrá vôľa
Nový Zéland Spájať ľudí a pracovať ako rodina
Papua Nová Guinea Zodpovednosť nesie každý v spoločnosti
Singapúr Služba bez odmeny
USA Podieľať sa na aktivitách pre spoločnosť

2

 Niektorí pre nezištné, iní pre vlastné záujmy. Väčší dôraz sa kladie na rozvoj schopností a zručností, hlavne medzi mládežou (18 do 24 rokov). Starších ľudí 
motivuje skôr naplnenie voľného času. Tento prieskum taktiež ukázal, že 50% respondentov vykonávalo dobrovoľnícku činnosť, pretože boli požiadaní.
Ďalšie výsledky tohto prieskumu ukázali, že ľudia z vyššej sociálnej a ekonomickej skupiny sa zapájajú do dobrovoľníctva takmer dvakrát viac, ako ľudia z 
nízkej sociálnej skupiny. Ukázalo sa, že pracujúci vykonávajú viac dobrovoľnej činnosti ako tí, ktorí sú mimo trhu práce.
Prieskum taktiež ukázal, že pomer mužov a žien medzi dobrovoľníkmi je rovnaký. Aj keď napríklad v skautingu 87% dospelých dobrovoľníkov tvoria muži. 
Dobrovoľníctvo dosahuje vrchol u ľudí v strednom veku. To potvrdzujú aj štatistiky skautingu, kde je priemerný vek dobrovoľníka 46 rokov. (WOSM: 

2Volunteers Serving World Scouting, 2002).

Dobrovoľníctvo na Slovensku
Dobrovoľníctvo, ktoré po roku 1989 nadobudlo nové formy i spoločenské postavenie, nie je až do súčasnosti upravené v právnom poriadku Slovenskej 

1republiky. V praxi to spôsobuje výrazné problémy, ktoré brzdia túto významnú pozitívnu aktivitu človeka voči iným ľudom a celej spoločnosti.

V zákonnej úprave by sa mali odzrkadliť tieto princípy dobrovoľníctva:
�princíp solidarity, ktorý posilňuje vzájomnú medziľudskú pomoc, podporu a zvyšuje zodpovednosť všetkých občanov za dosiahnutie cieľov 
dobrovoľníctva
�princíp bezodplatnosti, ktorý znamená, že dobrovoľníci nie sú odmeňovaní za svoju dobrovoľnícku prácu, čo však nevylučuje náhradu nákladov 
vynaložených na prácu, vrátane s tým spojených otázok nemocenského, sociálneho, zdravotného  a dôchodkového poistenia 
�princíp doplnkovosti, ktorý vylučuje, aby inštitút dobrovoľníctva nahrádzal pracovnoprávne a im podobné inštitúty

6
�princíp podpory, ktorým sa vyjadruje vzťah štátu k dobrovoľníctvu, najmä v uznaní jeho sociálnej hodnoty a podpore jeho pluralizmu a autonómie.

7Funkcia neštátnych neziskových organizácii spočíva v tom, že dopĺňajú, respektíve nahrádzajú služby, ktoré štát nie je schopný zabezpečiť.
Aj keď sa dobrovoľníctvo na Slovensku teší obdivu, široká verejnosť je nedostatočne informovaná o jeho užitočnosti a pozitívach a to tak v spoločenskej, ako 
aj individuálnej rovine. Dobrovoľnícka práca prispieva k sociálnej integrácii rôznych sociálnych skupín  a napomáha šíreniu pozitívnych vzorov správania. 
Môže byť tiež prejavom altruizmu, spôsobom sebarealizácie, zmysluplného trávenia voľného času a zábavy (hlavne pre mladých ľudí), či získavania 
profesionálnych schopností a zručností. Významný dosah môže mať na marginalizované skupiny na trhu práce, „kedy sa človek v takejto situácií stáva 

8naopak objektom, nie subjektom pomoci“, zdôrazňuje Erdélyiová.
Na Slovensku prevláda jav, keď sa mladí dobrovoľníci venujú vo svojich dobrovoľníckych aktivitách a službe prevažne deťom alebo iným mladým ľuďom. 
Dobrovoľníci v strednom  a staršom veku sú zriedkavosťou. Podľa skúseností UNICEF je takéto vekové zloženie skôr raritou oproti ostatným častiam sveta, 

9kde sú aktívne v dobrovoľníckom sektore najmä generácie v produktívnom veku.

Vedenie dobrovoľníkov
Najdôležitejšou úlohou manažéra dobrovoľníkov je koordinovať očakávania, schopnosti a motiváciu dobrovoľníka s potrebami organizácie. S každým 
dobrovoľníkom je potrebné postupovať individuálne. 
Dobrovoľnícka činnosť je proces, na ktorom sa podieľajú všetky zúčastnené strany a nie je iba otázkou schopnosti koordinátora, ale celej organizácie, ako 

10dobrovoľníctvo v organizácii prijme. Závisí iba od vývoja a možností organizácie, ako budú dobrovoľníci zapájaní a aké úlohy im budú zadávané.

Dobrovoľnícke organizácie si potrebujú zapamätať, že predávajú produkt, skúsenosť, uvedomenie si významu a že ľudia budú nakupovať, kým nájdu 
produkt, ktorý im najviac vyhovuje. V kombinácií s rastúcou potrebou po sebarealizácii a napĺňaní vzniká prostredie pre skupinu kvalifikovaných a 

11náročných dobrovoľníkov (Peter Hammond).
Cieľom tejto kapitoly je poukázať na dôležitosť celého procesu vedenia dobrovoľníkov, v priebehu ktorého je potrebné, aby manažér vytvoril dobré 
podmienky pre zázemie dobrovoľníka v organizácii, našiel možnosti osobného rastu pre každého, ponúkal náročné a motivujúce úlohy, pracoval s 
dobrovoľníkmi efektívne, flexibilne. Je dôležité, aby ich čas nebol premárnený pre neschopnosť organizácie a aby očakávania a potreby dobrovoľníkov, ako 
aj organizácie, boli splnené.
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Úloha dobrovoľníka v organizácii
Prvým predpokladom, aby vedenie organizácie fungovalo vo vzťahu s dobrovoľníkmi efektívne, je nutné vedieť, ktoré úlohy môžu dobrovoľníci vykonávať. 
Jedno z pravidiel o dobrovoľníctve hovorí, že dobrovoľník by nemal nahrádzať prácu profesionálov, alebo prácu, ktorá sa nikomu robiť nechce, ale mal by 

10prácu profesionálov dopĺňať.
12Podľa Hany Urbánkovej z Dobrovoľníckeho centra Motýlek v Brne, je dobrovoľník prvým ukazovateľom toho, či zariadenie funguje tak, ako má.

Postavenie dobrovoľníka v organizácii
V prípade organizácie, kde pracujú iba zamestnanci, ktorí sa s dobrovoľníkom ešte nestretli, je potrebné si uvedomiť, že prijatie dobrovoľníka predstavuje 
systémovú zmenu v chode organizácie. Organizácia sa otvára okolitému svetu, čo nemusí byť žiaduce a prijateľné pre všetkých, ktorí sa v organizácii 
pohybujú. Zamestnanci môžu mať obavy, že im dobrovoľníci „zoberú prácu“, prípadne im prinesú nové starosti alebo budú nespoľahliví. Nedostatok 
informácií o dobrovoľníctve a jeho prínose pre klientov, ako aj pre samotnú organizáciu, je často príčinou nedôvery a neochoty pracovať s dobrovoľníkmi. 
Dosiahnuť, aby zamestnanci vedeli o dobrovoľníckom programe v organizácii, je možné pomocou príkladov úspešného využívania dobrovoľníckeho 
potenciálu v iných organizáciách, vzdelávaním a supervíziou zo strany koordinátorov dobrovoľníkov, zvýšením prestíže dobrovoľníctva na verejnosti a pod. 
Prvé kroky, ktoré je potrebné urobiť, je zoznámiť zamestnancov s princípmi dobrovoľníctva a vyzvať ich k tomu, aby navrhli tie oblasti činnosti, v ktorých by 

13im mohli byť dobrovoľníci nápomocní. Keď sa do fázy mapovania súčasného stavu podarí zapojiť viac spolupracovníkov, je realizácia zmien ľahšia.

Štruktúra a pravidlá organizácie
Na úlohu a postavenie dobrovoľníka nadväzuje štruktúra organizácie, ktorá taktiež závisí  od toho, či sa ide o organizáciu so zamestnancami alebo iba s 
dobrovoľníkmi. Pre obe však platí pravidlo potreby jasnej štruktúry, kto je za akú činnosť zodpovedný a na koho sa môže dobrovoľník v prípade potreby 
pomoci obrátiť. V prípade organizácie, v ktorej sú aj platení zamestnanci je potrebné, aby existoval manažér dobrovoľníkov, ktorý by ich v organizácii 
predstavil, sprevádzal a pomáhal im s ich činnosťou. Čím lepšie budú dobrovoľníci rozumieť systému, chodu a postupom v organizácii, tým väčší bude ich 

 13prínos pre organizáciu.
Pri správnom investovaní a štruktúre dobrovoľníctva v organizácii, majú dobrovoľníci potenciál sa stať oveľa výkonnejšou a efektívnejšou silou, ako 
zamestnanci. Podľa Carolyn Myers princípy, ktoré vyplývajú z dobrého pracovného práva v organizácii a ktoré zaisťujú, že organizácia má dobré a jasné 

11pravidlá a procedúry, sa budú čoraz viac uplatňovať aj u dobrovoľníkov. Nejde o to vytvoriť byrokraciu, ale vytvoriť spravodlivé podmienky pre všetkých.
Ako príklad dobrej štruktúry organizácie môže slúžiť Skauting v USA, v ktorom   je zapojených 80 tisíc dobrovoľníkov a iba 160 zamestnancov. V prípade, že 
sa niekto dostane do kontaktu so skautingom, je to s najväčšou pravdepodobnosťou cez dobrovoľníka. Preto je nevyhnutné investovať do zodpovedajúcej 

 12štruktúry organizácie, aby zabezpečila,  že dobrovoľníci budú vykonávať svoju činnosť efektívne.
Pravidlá organizácie sú taktiež súčasťou Atributívnej teórie motivácie ľudí. Autor ich zaradil medzi vonkajšie sily, ktoré je možné uplatniť pre motiváciu 
dobrovoľníkov. Ďalšie prepojenie je možné vidieť na Herzbergovu motivačno-hygienickú teóriu, ktorej autor poukazuje, že dobrovoľníci očakávajú 
bezpečné a pohodlné pracovné podmienky a ich neprítomnosť spôsobí nespokojnosť dobrovoľníka. V tomto prípade sú štruktúra a pravidlá organizácie, 
ako aj postavenie dobrovoľníka prvými bodmi, ktorými by sa organizácia prijímajúca dobrovoľníkov mala zaoberať. 

Zaangažovanie dobrovoľníkov
Veľmi dôležitým pre neziskové organizácie alebo organizácie, ktoré fungujú na báze dobrovoľníctva je zistenie, že mladí ľudia nechcú byť v organizácii iba v 
úzadí a robiť „iba“ dobrovoľnícku činnosť, ale chcú sa zúčastňovať a mať vplyv na chod organizácie. V prípade neuspokojenia tejto potreby sa môžu cítiť 

2frustrovane a odchod z organizácie je jednou z možností.
V otázke zaangažovania dobrovoľníkov v organizácii je jasné vidieť prepojenie   na McClellandovu teóriu dosiahnutia, ktorá sa napríklad pomocou 
štruktúrovaného rozhovoru alebo dotazníka dá využiť na zmapovanie dobrovoľníkových schopností a zistiť, kde je najlepšie miesto pre dobrovoľníka v 
organizácii.

Efektivita
Ľudia sa stávajú finančne nezávislejšími, avšak majú menej času. Preto sa efektivita a flexibilita organizácie stávajú pre dobrovoľníka čoraz dôležitejšími. 
Organizácie sa nemôžu do budúcnosti spoliehať na pravidelných, dlhodobých dobrovoľníkov. Toto tvrdenie podporuje výskum v Kanade, ktorý ukázal, že z 
ľudí, ktorí nevykonávajú dobrovoľnícku činnosť, 69% respondentov uviedlo nedostatok času ako hlavný dôvod a 46% by nebolo schopných zaviazať sa na 

12celý rok.
Aj v tomto prípade je možné vidieť prepojenie na McClellandovu teóriu dosiahnutia, a to tak, že len zistením najlepšieho miesta pre dobrovoľníka je možné 
zabezpečiť aj najväčšiu efektivitu dobrovoľníkovej práce. 

Zadávanie úloh a potreba flexibility
„Hlavnou úlohou pri vytvorení miesta pre dobrovoľníka je zaistiť existenciu jasného úvodu, stredu a konca dobrovoľníckej činnosti tak, že dobrovoľníci 
necítia, že sa zaväzujú na celý život, ale aby mali možnosť vidieť prínos, ktorý im organizácia dala. Aj pre dlhodobých dobrovoľníkov je dôležité zabezpečiť, 
aby mali krátkodobé a strednodobé ciele, ktoré ich udržia motivovaných. Lídri môžu dobrovoľníkov dokonca podporiť, aby si tieto ciele sami zvolili. 
Dobrovoľníci si často vyberú oveľa náročnejšie ciele, akoby ich vytvorili lídri. Samotné vytvorenie vlastných cieľov spôsobí, že dobrovoľník ich aj skôr 

 11dosiahne.“ (Rob Jackson)
Na tento výrok nadväzuje aj Steve McCurley, ktorý uvažuje, že ponúkanie krátkodobých úloh môže potenciálne viesť ku väčšej a rozmanitejšej skupine 
dlhodobých dobrovoľníkov. Jeho tvrdenie sa opiera o fakt, že v prípade krátkodobých úloh viac ľudí vyskúša dobrovoľníctvo a ich malé záväzky budú viesť k 

2väčším. Táto skutočnosť naznačuje, že váhanie organizácie s poskytovaním tréningu pre krátkodobých dobrovoľníkov nie je na mieste.
Napríklad, ak niekto práve súhlasil s riadením jedného skautského stretnutia, začne sa vidieť ako „dobrovoľník“, „pomocník detí“ a „podporovateľ 
skautingu“. V prípade, že bude druhýkrát požiadaný o pomoc, ktorá sa niektorou z činností zaoberá, pravdepodobnosť, že bude súhlasiť je oveľa väčšia, ako 
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12keby na stretnutí nebol.
Možnosť väčšieho výberu a viac informácií v každodennom živote je to, čo riadi potrebu pre viac flexibilných dobrovoľníckych príležitostí, tak ako 
nedostatok času. Nedá sa povedať, že by sa ľudia cítili pod časovým tlakom, ale že sa snažia vtesnať do jedného dňa tak veľa aktivít, ako sa len dá. 
Dobrovoľníci v dnešnej dobe očakávajú oveľa viac od organizácií ako dostať zmysluplnú úlohu, mať možnosť rozhodovať o smerovaní organizácie, dostávať 
zodpovedajúce školenia, podporu a uznanie. Dobrovoľníci v dnešnej dobe chcú presne vedieť do čoho idú a porovnať to so svojimi schopnosťami, ktoré 

11ponúkajú. A sú pripravení vyskúšať nielen jednu organizáciu.
Potrebu flexibility potvrdzuje aj tvrdenie Liz Smith, v ktorom sa hovorí o potrebe sprístupniť dobrovoľníctvo pre ľudí jednoduchšie, aby ľudia mohli prísť a 

11odísť podľa ich životného štýlu a podmienok, ktoré majú, ako aj byť pripravený na dobrovoľníkov počas sviatkov a prázdnin.

Zadávanie úloh a potreba flexibility nadväzuje na Lockovu teóriu cieľov, ktorej autor vychádza z predpokladu, že ciele a zámery jednotlivcov ovplyvňujú ich 
správanie. Správne a náročne zvolená úloha motivuje viac, ako úloha s cieľom nejasným, príliš ťažkým, alebo málo náročným. Zapojenie dobrovoľníka do 
stanovenia cieľov vyvolá zvýšenie snahy pre dosiahnutie cieľa a znižuje pravdepodobnosť odporu. 

Spätná väzba a uznanie
Dobre fungujúca spätná väzba prispieva nielen k zlepšeniu kvality práce všetkých v organizácii, ale aj k pozitívnej atmosfére. Každý človek, ako aj 
dobrovoľník, potrebuje aspoň občas uznanie a ocenenie niekoho ďalšieho. 
Spôsobov, akým uznanie a ocenenie prejavíme, je viacero. Či už formálne, neformálne alebo verejne. Netreba však zabúdať na fakt, že čo sa deje počas 
každodennej činnosti dobrovoľníka, má oveľa väčší vplyv, ako poďakovanie na každoročnom výročnom stretnutí. Bezprostredné „Ďakujem“ je oveľa 
dôležitejšie, ako vyhlásenie na verejnosti o pol roka neskôr. Dobrovoľníci musia vedieť, že ocenenie je férové a zaslúžené.
Výskum na vzorke 3 tisíc dobrovoľníkov zapojených do Skautingu na otázku: „Je niečo, v čom by sme Vás mohli lepšie podporiť ?“ ukázal, že najčastejšia 
odpoveď bola: „Rozprávajte sa s nami viac; pýtajte sa, čo si myslíme o veciach.“ Už len opýtaním sa dobrovoľníkov, či sa im práca páči a čo by chceli zlepšiť, sa 
im dávame najavo, že sa organizácia o nich zaujíma a sú pre ňu dôležití. Poskytnutím priestoru na úvahu, prečo robia dobrovoľnícku činnosť, je možné zvýšiť 
ich spätosť s organizáciou. Ak dobrovoľníci nie sú schopní si uvedomiť, prečo prišli (napr. „naučiť sa niečo nové“, „urobiť niečo užitočné“), je tam 

2nebezpečenstvo, že začnú považovať svoju činnosť za zbytočnú.
Dôležitosť spätnej väzby je taktiež možno nájsť medzi dvoma motivačnými teóriami. Prvou je McClellandova teória dosiahnutia, ktorú autor priradil najmä 
k ľudom, s vysokou potrebou dosahovať výborné výsledky. Druhou teóriou je Atributívna teória, ktorá hovorí o spätnej väzbe, ako jednom z najdôležitejších 
motivačných faktorov.

Investícia do budúcnosti
Pri odchode dobrovoľníka by sa organizácie nemali stavať k odchodu ľahostajne, ale podporovať nájdenie vhodnejšieho miesta v inej organizácii. Investície 
do dobrovoľníka a skúsenosti si dobrovoľník vezme so sebou a tak druhá organizácia už investovať nepotrebuje.
Podľa Carolyn Myers (Oxfam) je taktiež potrebné si uvedomiť „životný cyklus podporovateľov“ a „celoživotných dobrovoľníkov“. „Dobrovoľníkov 
považujeme za ľudí, ktorí podporujú a sú zviazaní s organizáciou počas určitej doby. Môžu prísť ako študenti, avšak ak “stlačíme“ správne gombíky, môžu 
podporovať našu organizáciu inou formou, aj keď začnú zarábať. Môžu pomôcť finančne, môžu byť zahrnutí do kampani a po čase, keď zostarnú a pôjdu do 
dôchodku, môžu sa vrátiť späť do organizácie, ako dobrovoľníci. V tomto smere sa dá chápať pojem „životný cyklus“, v priebehu ktorého angažujeme ľudí v 

11rôznych etapách ich života, rôznymi spôsobmi. Nie je to iba o skúsenosti, ktorú dobrovoľník získava tu a teraz, ale taktiež investovanie do budúcnosti.“ 
Na Slovensku je väčšina dobrovoľníkov z radov študentov. Však už v dnešnej dobe sa za výborný príklad dá považovať možnosť darovania dvoch percent 
dane z príjmu, ktoré práve neziskové organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi môžu získať. Tento štýl zaviazania sa s organizáciou pomáha organizácii 
napĺňať ciele. Na druhej strane zamestnanec, ktorý už nemá na dobrovoľnícku činnosť čas, môže organizácii týmto spôsobom pomôcť.

Profesionalizácia a rastúce očakávania
Jedným z nových trendov v dobrovoľníctve sa stáva profesionalizácia. Dobrovoľníci, ktorí budú mať vyššie vzdelanie budú očakávať, že ich schopnosti a 
znalosti sa budú využívať efektívne a organizácie sa tomuto trendu budú musieť prispôsobiť. Dobrou správou pre organizácie je taktiež poznanie, že vyššia 

11úroveň vzdelania je spojená s väčšou vôľou dávať.
Až budúcnosť ukáže, kam profesionalizácia a vyššie vzdelanie dobrovoľníkov povedie ich činnosť. Nastolený trend ukazuje, že vyššie vzdelanie a 
špecializácia dobrovoľníkov môže viesť motiváciu vykonávať činnosti, ktoré v dnešnej dobe robia zamestnanci a jediným rozdielom medzi dobrovoľníkmi a 

11zamestnancami bude v tom, že dobrovoľníci nebudú platení.

Ciele, metódy a výsledky prieskumu dobrovoľníckej činnosti
Cieľom tejto kapitoly je prezentovať a analyzovať kvantitatívnymi a kvalitatívnymi metódami výskumu získané dáta o hodnotení motivácie a vedení 
dobrovoľníkov z pohľadu samotných dobrovoľníkov, ako aj z pohľadu pracovníkov s dobrovoľníkmi. 
Táto kapitola popisuje spôsob zberu dát a ich analýzu, prezentáciu respondentov, hodnotenie motivácie a vedenia dobrovoľníkov dobrovoľníkmi. V 
poslednej piatej časti sú vyjadrené otvorené myšlienky a nápady respondentov.

Ciele, respondenti, metódy získavania a vyhodnocovania dát
Prieskum názorov dobrovoľníkov a pracovníkov s dobrovoľníkmi bol realizovaný v období marec – apríl 2007 dotazníkovou metódou.

Ciele prieskumu
V prvom kroku boli identifikované tieto ciele prieskumu:
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1. Zapojiť do dotazníka čo najširší počet osôb z rôznorodého prostredia
2. Spoznať, prečo dobrovoľníci robia dobrovoľníctvo 
3. Získať informácie o skúsenostiach s vedením dobrovoľníkov
4. Analyzovať motivačné faktory a nájsť vhodné metódy vedenia dobrovoľníkov, ktoré sú aplikovateľné v praxi.

Respondenti prieskumu
Cieľovou skupinou pre zber dát boli ľudia venujúci sa dobrovoľníctvu a práci s dobrovoľníkmi. V prieskume odpovedali respondenti na otázky, pomocou 
ktorých boli rozdelení do troch skupín podľa ich skúseností : respondenti so skúsenosťou iba v domácej krajine; v zahraničí do 6 mesiacov, v zahraničí viac 
ako 6 mesiacov a dvoch skupín podľa dobrovoľníckej činnosti: koordinátori, tréneri a vedúci projektov, ďalej označovaní ako „lídri“; respondenti bez týchto 
skúseností, označovaní ako „nelídri“.
V prvej kategórii “podľa skúseností“ boli respondenti rozdelení do troch skupín. Každý respondent sa nachádzal v jednej z týchto skupín. V prípade, že 
respondent uviedol, že je dobrovoľníkom v domácej krajine, ale aj v zahraničí, bol zaradený do skupiny  so skúsenosťou v zahraničí, podľa dĺžky trvania jeho 
pôsobenia (do 6 mesiacov, viac ako 6 mesiacov).
Prvou skupinou sú dobrovoľníci venujúci sa dobrovoľníctvu v domácej krajine. Oslovení boli dobrovoľníci mládežníckej organizácie MO Plusko – 101 
respondentov  a priatelia – 63 respondentov. Za zmienku stojí skutočnosť, že niektorí z týchto respondentov majú skúsenosť aj s krátkodobými projektmi v 
zahraničí, avšak vopred nebolo možné určiť ich presný počet. 
Do druhej skupiny patria dobrovoľníci so skúsenosťou s dobrovoľníctvom v zahraničí, v dĺžke trvania do šesť mesiacov. Oslovených bolo 66 respondentov 
zapojených do projektu Eurizons, kampane za globálnu zodpovednosť, ktorá sa konala koncom augusta 2006.
Do tretej skupiny patria respondenti s viac ako polročnou skúsenosťou s dobrovoľníctvom v zahraničí. Patria sem dobrovoľníci pôsobiaci na Európskej 
dobrovoľníckej službe (EVS) – 248 respondentov (126 vo Fínsku, 62 na Slovensku, 54 v Estónsku a 6 dobrovoľníkov zo Slovenska v rôznych štátoch Európy).
Druhá kategória je rozdelená na „lídrov“ a „nelídrov“. Každý respondent sa nachádza v jednej z týchto dvoch skupín. To znamená, že ak respondent má 
skúsenosť nielen s dobrovoľníctvom v domácej krajine, ale aj s vedením projektov, jeho odpovede  sa nachádzajú aj v prvej kategórii medzi dobrovoľníkmi 
so skúsenosťou v domácej krajine a v tejto kategórii medzi „lídrami“.
Celkovo bolo oslovených 478 respondentov.
Samostatnou kategóriou respondentov sú členovia Hospitalityclubu a Couchsurfingu. Ideou týchto dvoch organizácii je pomáhanie, šírenie tolerancie a 
mieru vo svete poskytovaním ubytovania ostatným členom vo svojich domovoch. V tomto prípade bola vystavená informácia o dotazníku na fóre stránky a 
odpovede respondentov sú jednoducho rozlíšiteľné.

Odporúčania
Na základe zistení uvedených v tejto diplomovej práci, najmä po zohľadnení prezentovaných teórií uvádzaných autorov, názorov a skúseností 
respondentov zapojených do dobrovoľníckej činnosti, autor diplomovej práce predkladá odporúčania. Odporúčania sú adresované manažérom a 
koordinátorom dobrovoľníkov pôsobiacich v domácej krajine, manažérom a koordinátorom dobrovoľníkom prichádzajúcich zo zahraničia, ako aj 
samotným dobrovoľníkom, ktorí sa pripravujú na dlhodobý projekt do zahraničia a koordinátorom projektov. 

Odporúčania manažérom a koordinátorom dobrovoľníkov pôsobiacich v domácej krajine
Táto časť prezentuje odporúčania manažérom a koordinátorom dobrovoľníkov pôsobiacim v domácej krajine:
�Pre zlepšenie vedenia dobrovoľníkov je nutné s dobrovoľníkmi viac komunikovať. Pýtať sa na ich názory a myšlienky, zistiť, aké sú ich očakávania, čo si o 
konkrétnych veciach myslia (t.j. zlepšiť zameranie na ľudí).
�Zvýšiť vernosť, spoľahlivosť a spokojnosť dobrovoľníka je možné väčšou mierou konzultovania, prehodnocovaním návrhov, prejavovaní záujmu o 
potreby dobrovoľníka, presnejším špecifikovaním dobrovoľníkových úloh, ako aj umožňovať im vo väčšej miere ovplyvňovať stanovy alebo pravidlá 
organizácie.
�Pomocou väčšej miery komunikácie je potrebné zistiť, aký štýl vedenia dobrovoľníkovi vyhovuje a následne vhodnou koordináciou štýl vedenia 
implementovať pre dosiahnutie obojstrannej spokojnosti. Až 80% respondentov pôsobiacich v domácej krajine preferuje demokratický štýl vedenia, avšak 
komunikáciou, ktorá bude aplikovaniu štýlu predchádzať, je možné dosiahnuť absolútnu spokojnosť.

Vzhľadom na význam myšlienok a skúseností respondentov prieskumu, bez ktorých by túto diplomovú prácu nebolo možné uskutočniť, autor okrem 
vyjadrenia svojich odporúčaní poskytuje priestor na vyjadrenie myšlienok, ktoré poskytli samotní respondenti (prevzaté z častí 4.4.9. a 4.5. tejto práce).
�„Komunikácia je kľúčom k úspechu každej organizácie a správne vedenie je také, ktoré počúva a včleňuje nápady pracovníkov do ich činnosti.“
�„Aj keď sme zadali role a úlohy v organizácii, ľudia napokon často vykonávajú v organizácii činnosti, ktoré sa líšia s pridelenými. V mojej organizácii (v 
ktorej máme nejaké problémy a má väčšinou nových členov) nám chýbajú skúsenosti, organizovanosť, lepšia komunikácia a zameranie sa na riešenie 
problémov miesto a nie vlastného ega.“
�„Myslím, že viesť dobrovoľníkov je naozaj ťažké. Motivácia musí byť preto postavená tak, aby pracovník nestrácal ľahko svoje nadšenie, ale vytrval i v 
časoch svojej osobnej krízy a nechuti. Samozrejmá je tiež komunikácia. Pri dobrovoľníkoch sa často stáva, že nemajú presnú predstavu o projekte, na 
ktorom majú pracovať a potom prichádza sklamanie. Následná motivácia je už len akýmsi “zaplátavaním“. Takže v prvom rade informácia a komunikácia.“
�„Špecifikovať vzťah k dobrovoľníkom - neinštruktorom, ako aj viac teambuildingu, zabezpečí zvýšenú úroveň sociálnych stimulov.“
�„Vytvoriť efektívnu organizačnú štruktúru s pružnosťou rozhodovania,  (t.j. s možnosťou viac ovplyvňovať stanovy alebo pravidlá organizácie), 
spôsobom delegovania zodpovedností a právomocí na jednotlivých úrovniach.“
�Vytvoriť priestor pre zapojenie maximálneho počtu dobrovoľníkov, ako aj možnosti zasahovať do každodenného chodu organizácie.“

Odporúčania manažérom a koordinátorom dobrovoľníkov prichádzajúcich zo zahraničia. Odporúčania uvedené v tejto časti majú za úlohu zlepšiť vedenie a
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 koordináciu dobrovoľníkov prichádzajúcich zo zahraničia.
�Vzhľadom na horšie výsledky hodnotenia vedenia dobrovoľníkov na dlhodobých projektoch samotnými dobrovoľníkmi vo všetkých skúmaných a 
porovnávaných otázkach prieskumu, je potrebná intenzívnejšia a dôkladnejšia implementácia odporúčaní uvedených pre dobrovoľníkov pôsobiacich v 
domácej krajine (podkapitola 6.1. tejto práce) a to najmä v nasledujúcich bodoch:
�Väčšia miera komunikácie a výrazne zlepšenie prístupu k ľudom sú potrebné ešte viac kvôli prípadnej odlišnosti kultúr a zvykov z domácej krajiny, s čím 
môže súvisieť aj iná skúsenosť so štýlom vedenia ľudí.
�Potreba väčšej flexibility a otvorenosti k novým nápadom a myšlienkam dobrovoľníka. Záujmom o dobrovoľníkove potreby, prehodnocovaním 
návrhov a poskytnutím plnej podpory pri implementácii dobrovoľníkových nápadov, je možné dosiahnuť väčšiu spokojnosť nielen dobrovoľníka, ale aj 
rozšírenie aktivít a možností organizácie. 
�Jedinou výnimkou z predchádzajúcej časti je odporúčanie možnosti viac ovplyvňovať stanovy a pravidlá organizácie, ktoré pre dlhodobých 
dobrovoľníkov v zahraničí majú menší význam, ako možnosť viac zasahovať do chodu organizácie.
�Spokojnosť dobrovoľníkov je možné dosiahnuť aj spoločným riešením ich problému, vypočutím si ich názorov a „objasnením, ako sú robené 
rozhodnutia“. Na rozdiel od dobrovoľníkov pôsobiacich v domácej krajine, sú v tejto oblasti vážne nedostatky. (Vrátane implikácie dobrovoľníkovej 
myšlienky z časti 4.4.9. tejto práce.)
�Úplne najdôležitejším v prípade Európskej dobrovoľníckej služby je zistiť očakávania dobrovoľníka od projektu, skúsenosti a schopnosti, identifikovať 
potreby organizácie ešte pred jeho príchodom, aby dobrovoľník vedel, čo ho bude čakať. Za týchto podmienok práca, ktorú bude vykonávať počas realizácie 
projektu, bude nielen prospešná pre organizáciu, ale motivujúca a vyzývajúca zároveň.

Odporúčania dobrovoľníkov so skúsenosťou na dlhodobom projekte (prevzaté z časti  4.5. tejto práce):
�„Myslím si, že projekt dobrovoľníka je dôležitou časťou, avšak integrácia dobrovoľníka je mimoriadne dôležitá najmä pri EVS. Ako sú dobrovoľníci 
integrovaní v miestnej komunite, v inej kultúre, aký druh vzťahov majú s okolím, ako to všetko funguje, atď.“

Odporúčania dobrovoľníkom, ktorí sa chystajú na Európsku dobrovoľnícku službu
Autor na základe svojej skúseností s projektom Európskej dobrovoľníckej služby a hodnoteniami prieskumu, ktoré ukazujú, že iba 50% dobrovoľníkov by 
bolo ochotných si projekt predĺžiť, uvádza niekoľko základných odporúčaní aj pre budúcich dobrovoľníkov  na dlhodobom projekte v zahraničí. 
Európska dobrovoľnícka služba je jedinečnou príležitosťou pre mladých ľudí ako ísť do zahraničia, získať nové zručnosti a spoznať novú kultúru. Dobrovoľník 
môže ísť na dlhodobý projekt iba jedenkrát. Aj napriek veľkému nepomeru v počte dobrovoľníkov na projekt, je niekoľko skutočností, ktoré by mali budúci 
dobrovoľníci určite poznať a urobiť.
Či už v prípade kontaktovania konkrétneho projektu priamo dobrovoľníkom, alebo vysielajúcou organizáciou dobrovoľníka, okrem životopisu a 
motivačného listu autor odporúča:
�Opýtať sa na termín výberu dobrovoľníka - v projekte môže byť plánovaný dobrovoľník, ale momentálne v organizácii nie je miesto. Takto je možné 
zistiť, kedy bude výber, možný nástup na projekt a taktiež v prípade neúspešného hľadania na konkrétny termín má budúci dobrovoľník prehľad, v ktorých 
projektoch bude miesto v nasledujúcich mesiacoch.
�Zistiť kontakt na terajšieho, alebo bývalého dobrovoľníka v projekte (pre možnosť komunikácie a zistení, čo všetko dobrovoľníka v projekte čaká a s čím 
sa zhoduje, resp. nezhoduje so zadaním projektu). Týmto je možné okrem správnych očakávaní od budúcich aktivít predísť sklamaniu a taktiež rozlíšiť 
dobré projekty od zlých. Kým seriózne organizácie poskytnú všetky informácie ochotne, projekty, v ktorých sa vyskytli problémy, kontakt na dobrovoľníka 
nemusia chcieť poskytnúť pred podpísaním zmluvy.
�Vzhľadom na ciele diplomovej práce, informácie o osobnej skúsenosti, ako aj potrebu ďalších prieskumov na zistenie všetkých pozitívnych a 
negatívnych stránok Európskej dobrovoľníckej služby, je možné nájsť v prílohách tejto diplomovej práce. V prílohe so zaujímavými stránkami sú taktiež 
odkazy na dve webové stránky, kde je možné vyhľadať dobrovoľníkov pre konkrétne projekty a priamo ich kontaktovať.

Odporúčania pre koordinátorov projektov Európskej dobrovoľníckej služby
Tieto odporúčania sú na základe autorovej skúsenosti s projektom, ako aj na základe skúseností dobrovoľníkov, ktorých mal autor príležitosť stretnúť počas 
svojho pôsobenia v zahraničí. Kým odporúčania v prvej časti tejto kapitoly „6.1. Odporúčania manažérom a koordinátorom dobrovoľníkov pôsobiacich v 
domácej krajine“ sú pre manažérov a koordinátorov dobrovoľníkov, ktorí sa už v projekte v zahraničí nachádzajú, tieto odporúčania sú pre koordinátorov 
projektov, ktorí rozhodujú o prijatí dobrovoľníka   a komunikujú s dobrovoľníkom ešte pred jeho príchodom.

Ideálne riešenie autor práce vidí v spôsobe komunikácie medzi potenciálnymi dobrovoľníkmi a terajším dobrovoľníkom, ktorého úlohou by bolo 
potenciálnych dobrovoľníkov informovať o všetkom (miesto, ľudia, náplň práce, voľný čas, atď.) očami dobrovoľníka. Keďže terajší dobrovoľník vie zo svojej 
skúsenosti najlepšie povedať, čo ho najviac prekvapilo, čo by mal budúci dobrovoľník vedieť a aké zručnosti by mal mať, na základe tejto komunikácie by 
mal mať spoluzodpovednosť za výber budúceho dobrovoľníka, ktorého podľa predošlej komunikácie určí ako ideálneho na daný projekt. (Tento model sa 
uplatňuje v projekte „Animateur in Metsäkartano“ vo Fínsku. Informácie autorovi poskytla terajšia dobrovoľníčka. Bol to taktiež jeden z projektov, ktoré 
autor kontaktoval počas hľadania projektu, avšak odpovede sa napriek dvom žiadostiam nedočkal.)

V prípade jazykovej bariéry dobrovoľníka pôsobiaceho na projekte, alebo ak ide organizácia prijímať dobrovoľníka po prvýkrát, je potrebné poskytnúť 
nielen informácie, ktoré sa nachádzajú v popise projektu, ale ísť úplne do hĺbky a poskytnúť informácie, ktoré vzhľadom aj na inú kultúru je potrebné 
vedieť, aby sa očakávania dobrovoľníka stretli s realitou a nedošlo ku sklamaniu.
Úplne tým najzákladnejším predpokladom by malo byť stopercentné odpovedanie na žiadosti dobrovoľníkov, ktoré by obsahovalo: dátum selekcie 
dobrovoľníka, dátum príchodu dobrovoľníka, dĺžku trvania projektu, detailný popis jeho aktivít a kontakt na terajšieho dobrovoľníka, ktorý by s 
potencionálnym dobrovoľníkom následne komunikoval. Prijímajúca organizácia môže mať pripravený taktiež formulár so základnými otázkami, pomocou
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 ktorého by vedela lepšie urobiť prvotnú selekciu, v prípade veľkého počtu záujemcov. Ďalej by nasledovala detailná komunikácia o úlohách v projekte, 
skúsenostiach, ktoré sú potrebné, atď.

Autorova dilema
Dilemou autora je hlavná myšlienka Európskej dobrovoľníckej služby a jej realizácia. Dilema, o ktorej sa vie, avšak by sa jej mala venovať väčšia pozornosť.
Rok 2006 bol zameraný na vysielanie dobrovoľníkov s nedostatkom príležitostí. Pre mladých nezamestnaných, s nízkym vzdelaním, zlej sociálnej situácie a 
regiónu, kde je vysoká nezamestnanosť je príležitosť ísť do zahraničia, mať všetko zabezpečené (ubytovanie, strava a dokonca aj vreckové) veľmi dobrá. 
Dobrovoľník v organizácii prezentuje novú kultúru, trávi čas s ľuďmi žijúcimi v mieste projektu, odstraňuje predsudky, zvyšuje záujem o nové kultúry, 
spoznávanie ľudí a komunikáciu. Taktiež získava nový pohľad na svet, nové skúsenosti a zručnosti. Myšlienka je veľmi dobrá, avšak pri bližšom pohľade je 
možné nájsť veľa nezodpovedaných otázok. Ako sa majú mladí, nezamestnaní ľudia s nízkym vzdelaním dozvedieť o projekte? Akú majú šancu, že ich 
organizácia uprednostní voči skúsenejším a vzdelanejším dobrovoľníkom? Prečo by mali vôbec chcieť ísť do zahraničia? Aké je percento dobrovoľníkov na 
EVS, ktorí boli v minulom roku naozaj s nedostatkom príležitostí v domácej krajine? Sú títo ľudia pripravení na taký záväzok v zahraničí, keď niektorí 
neovládajú cudzí jazyk a nemajú vôbec žiadne skúsenosti s prácou? Sú schopní nájsť si projekt, ktorí im vyhovuje, alebo je im skôr projekt pridelený, a až na 
mieste vidia, kam vlastne prišli? 
„Počas posledného roku som sa osobne stretol takmer s päťdesiatimi dobrovoľníkmi na EVS, avšak medzi nimi s nedostatkom príležitostí boli maximálne 
piati. Z nich traja až štyria boli dobrovoľníci zo Slovenska, ktorých som spoznal na tréningu pred projektom, ktorý je oficiálne povinným. Taktiež som sa 
stretol s dobrovoľníkmi, ktorým zabezpečila všetko vysielajúca organizácia, avšak o niektorých právach neboli informovaní. Nespomínam si presne, či daný 
dobrovoľník bol na prípravnom školení alebo nie, avšak skôr sa mi zdá, že nebol. V rámci prípravy získal iba malý zlomok toho, čo mu prináleží (okolo 10% 
podľa všeobecných pravidiel). Vzhľadom na zdravotné problémy, kvôli ktorým si platil zdravotné poistenie aj v domácej krajine, mu tieto peniaze stačili na 
ledva polovičné pokrytie poistného.“ (poznámka autora).
Skúsenejší dobrovoľníci so vzdelaním a bez problémov v domácej krajine, ktorí išli na projekt hlavne s cieľom naučiť sa nové veci, robiť niečo užitočné, žiť v 
novom prostredí, spoznať nových ľudí, získať nové skúsenosti a rozšíriť vlastné obzory, očakávajú od projektov oveľa viac ako dobrovoľníci bez skúseností a 
vzdelania. Hosťujúca organizácia potrebuje mať ľudské zdroje a kapacity na oveľa vyššej úrovni, ktoré budú dobrovoľníka viesť, koordinovať a usmerňovať v 
jeho aktivitách. Toto je jeden z problémov množstva projektov - nedostatočná podpora. „Samozrejme, je možné efektívne fungovať aj samostatne, aj keď je 
to proti pravidlám EVS (podľa pravidiel dobrovoľník nemá žiadnu zodpovednosť a „stále by mal byť niekto pri ňom“), avšak musí tomu predchádzať 
vzájomná komunikácia a dohoda. To je skôr raritou ako pravidlom.“ (poznámka autora)
„Napríklad na tréningu po príchode do krajiny (EVS obsahuje tréning pred odchodom do zahraničia, po príchode a v strede projektu) som stretol päť až šesť 
dobrovoľníčok z Nemecka, ktoré išli na EVS po strednej škole, aby mali čas na rozmyslenie, čo ďalej.“ (poznámka autora)
„Na tréningu pred odchodom nám školitelia hovorili, že v prípade, že na projekte nebude veľa práce, máme pracovať na sebe a zlepšovať, čo je možné, inými 
slovami máme sami nájsť niečo, čo nás napĺňa. Myslel som, že to sa mi nemôže stať, avšak stalo sa. Na druhej strane sú projekty, ktoré aj napriek vedomiu 
Národnej agentúry, ktorá by mala nad všetkým dohliadať a riešiť veľké problémy, nútia dobrovoľníkov na deväťmesačnom projekte sedem a pol mesiaca 
pracovať šesť dní v týždni a posledný mesiac a pol majú voľno. Trom dobrovoľníčkam to vyhovuje, dve sú proti, avšak odísť domov nechcú a tak robia. Jedna 
po mesiaci odišla (Lahti, Fínsko). Taktiež som bol svedkom, ako sa projekt rušil. Dobrovoľníci ešte ostali do konca projektu, avšak projekt akreditáciu stratil. 
Mládežnícke centrum v Pori vo Fínsku využívalo dobrovoľníkov ako pracovnú silu (aby niekto bol v centre a zamestnanec v priebehu projektu bol 
prepustený) a taktiež boli požiadaní o pomoc pri politickej kampane ich vedúceho, čo odmietli.“
Rozdielnosť projektov je obrovská a autor za najväčší nedostatok považuje skutočnosť, že dobrovoľník v mnohých prípadoch nevie, do čoho presne ide. 
Očakávania môžu byť úplne odlišné, fakty, ktoré boli v projekte príťažlivo opísané, nie sú aktuálne a dobrovoľník nebol s nimi oboznámený. 

Pre organizáciu je dobré mať „zadarmo“ dobrovoľníka v organizácii (celý grant ide z EÚ), avšak poskytnutie dostatočnej podpory vo veľa prípadoch chýba.
Autor práce vidí veľkú príležitosť skvalitniť projekty výraznejším spropagovaním Európskej dobrovoľníckej služby v neziskovom, ako aj štátnom sektore 
(napr. pomoc v školách, škôlkach, centrách voľného času), komplexnejšími, presnejšími a jasnejšími informáciami v databáze projektov, vrátane využitia 
zistení zo záverečnej správy, ktorú každý dobrovoľník po projekte vyplní. Záverečná správa by mala byť oveľa podrobnejšia. Dobrovoľníci by mali byť 
oboznámení s možnosťou zaslania záverečnej správy emailom po skončení projektu z domácej krajiny v prípade, že záverečnú správu písali pod nátlakom, 
respektíve za asistencie koordinátora projektu, ktorý im „diktoval“, čo má napísať. Prepojením databázy projektov so záverečnými správami, by boli 
dobrovoľníci viac informovaní o projekte, vznikala by väčšia súťaž medzi projektmi a dbalo by sa viac na potreby dobrovoľníkov. „Dnes úlohu informačného 
zdroja o skúsenostiach preberajú webové stránky (uvedené v prílohe), na ktoré však nie je z oficiálnej stránke Európskej dobrovoľníckej službe žiadne 
prepojenie - linka.“ (poznámka autora)
Zároveň autor práce vidí problematický názov programu, ktorý môže veľa ľudí zavádzať. Európska dobrovoľnícka služba, plne financovaná z programu 
Európskej únie Mládež (dnes Mládež v akcii) zahŕňa finančné zdroje na prípravu, dopravu, ako aj vreckové, ktoré s pojmom dobrovoľníctvo nesúvisia. Skôr 
by mala verejnosť vnímať EVS ako program, ktorý dopĺňa program Sokrates/Erasmus (študijný pobyt v zahraničí počas štúdia na Vysokej škole) a Leonardo 
(pracovná stáž v zahraničí počas posledného roka štúdia alebo rok po ukončení vysokej školy), a to poskytnutím možnosti aj menej skúseným. Tento 
program je však zaujímavý aj pre študentov a absolventov vysokých škôl, so záujmom o danú tému projektu, ideou dobrovoľníctva a túžbou spoznávať svet.
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Sociálna práca ako praktická činnosť vykonávaná v dobrovoľníckej sfére
Sociálna práca, ako praktická činnosť, je profesionálna aktivita, ktorá umožňuje 
jednotlivcovi, skupinám a komunitám identifikovať, t.j. eliminovať a riešiť alebo aspoň 
zmierniť osobné, skupinové, komunitné, sociálne problémy alebo vplyvy prostredia, ktoré 
na nich vplývajú negatívne. Je to špecifická činnosť, ktorá smeruje:

- k zlepšovaniu vzájomného prispôsobovania jednotlivcov, skupín a sociálneho 
prostredia, v ktorom žijú,

- k rozvíjaniu sebaúcty a vlastnej zodpovednosti s využitím potenciálu 
jednotlivcov, medziľudských vzťahov zdrojov poskytovaných spoločnosťou, bez 
ohľadu na vek, sexuálnu preferenciu, sociálnu príslušnosť, zdravotné 
postihnutie, rasu, kultúru, vierovyznanie, prípadne iné sociodemografické 
odlišnosti jednotlivca alebo skupiny či komunity.

Ak chápeme dobrovoľnícku prácu v kontexte sociálnej práce ako praktickú činnosť, potom 
spĺňa všetky jej atribúty. Mládežnícka dobrovoľnícka organizácia YMCA vo všetkých 
krajinách, kde pôsobia jej organizácie, determinuje nepriaznivé vplyvy okolia na mládež. 
Neuzatvára ich pred spoločnosťou, ale snaží sa priniesť mladým ľuďom čo najširšie pole 
pôsobnosti a poskytuje priestor pre sebarealizáciu. Nie je direktívnou organizáciou, kde sú 
všetky aktivity jasne vopred dané, ale snaží sa prispôsobovať potrebám svojich klientov t.j. 
mládeži, reflektuje na jej požiadavky a vytvára možnosti, aby boli zúčastnení na chode a 
vývoji organizácie. Zreteľným príkladom sú Ten-Sing súbory, ktoré si mladí ľudia vedú sami. 
S touto myšlienkou prišla nórska organizácie YMCA, ktorá vo svojich speváckych a 
hudobných krúžkoch nechala mladých ľudí, aby samostatne a nezávisle na mienke starších 
členov, ktorí už nespadali do kategórie mládež, rozhodovala o osude ich umeleckého 
telesa. Výsledkom bolo okamžité rozšírenie aktivít do celého sveta v rámci organizácie 
YMCA. Zodpovednosť, ktorá bola prenesená na mladých ľudí, ich prinútila k väčšej aktivite, 
motivovala ich pri prekonávaní úskalí v riadení svojich vrstovníkov a k realizácií ich 
vlastných túžob. 

Sociálna práca, ako praktická činnosť, je determinovaná konkrétnym vývojovým stupňom 
spoločnosti, jej hodnotami, normami, spoločenskými tradíciami, morálnymi princípmi, 
filozofiou t.j. kultúrou danej spoločnosti, otvára možnosti sociálnej práce i sociálnej 
politiky.
Aby sa sociálna práca realizovala profesionálne, koncepčne, komplexne a zodpovedne, 
vyžaduje si to aj vytvorenie inštitucionálnych základov sociálnej práce (nielen sociálnej 
politiky), a to:

- na globálnej úrovni, resp. v rámci európskych štruktúr v podobe profesijných 
združení, odborných kongresov, vedeckých konferencií a pod.

- na úrovni štátu, resp. štátnej správy napr. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a 
rodiny, odbory sociálnych vecí štátnej správy a samosprávy a nimi 
zabezpečované služby sociálnej pomoci, kurately, domovy dôchodcov, 
protidrogové liečebne a iné na úrovni iných nevládnych spoločenských 
organizácií, združení, nadácií napr. domovy dôchodcov, psychologické 
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Téma dobrovoľníctva je stále aktuálna a 
zaujímavá z viacerých hľadísk. Podčiarkuje to i 
skutočnosť,  že dnešná spoločnosť  je  
uponáhľaná a orientovaná predovšetkým na 
dosiahnutie materiálneho bohatstva a 
finančného zisku, neraz za cenu straty 
ohľaduplnosti, altruizmu a „ľudskosti“. Preto 
považujeme za potrebné poukázať na význam 
dobrovoľníctva, na jeho dôležitosť a prínos pre 
spoločnosť. Dobrovoľníctvo je neplatená 
činnosť, vykonávaná z vlastnej vôle v prospech 
druhých. Táto činnosť umožňuje na jednej 
strane nielen slabším, menej zdatným, či 
odkázaným na pomoc, zapojiť sa do života 
spoločnosti, ale na druhej strane prispieva k 
posilňovaniu sebaúcty a sebadôvery tých, ktorí 
túto pomoc poskytujú. Spôsobuje to najmä 
skutočnosť, že základom dobrovoľníctva je 
spájanie ľudskej a profesionálnej pomoci, ktorá 
obohacuje tak darcu, ako i obdarovaného. 
Dobrovoľníctvo sprevádza dejiny ľudstva od 
nepamäti. Spolupatričnosť, vzájomná pomoc a 
záujem o človeka ako takého, patria k 
základným prejavom ľudskosti, s ktorými sa 
stretávame v každej dobe, spoločnosti či 
kultúre. Všetky svetové náboženstvá sa otázkou 
dobrovoľníctva zaoberajú a považujú ho za 
jednu z najvyšších cností, akú človeku možno 
pripísať. Dobrovoľníctvo dnes spája milióny ľudí 
na celom svete, prirodzene a spontánne 
prekračuje hranice štátov, národov, zbližuje 
stúpencov rôznych náboženstiev. Dokazuje, že 
život založený na filantropii a vzájomnej 
pomoci má zmysel. Je silnou konkurenciou 
propagovanému konzumnému spôsobu života, 
najmä u civilizácie západného typu. Prináša 
uspokojenie tým, ktorí sa zaoberajú nezištnou 
činnosťou, ale i pocit dôležitosti tým, ktorí 
prijímajú ponúkanú pomoc. Pri vyslovení tohto 
názoru sa opierame o skutočnosť, že dnes má 
dobrovoľnícka činnosť široké pole pôsobnosti a 
jej služby sú vítané a potrebné. Dobrovoľníctvo 
sa stáva novou a možno aj lepšou víziou 
sociálnej práce. 
V tejto práci sa budeme zaoberať aktivitami 
mládežníckej organizácie YMCA Slovensko, 
charakterizovanej prácou s dobrovoľníkmi, 
rozborom chápania dobrovoľníckej práce zo 
s t r a n y  d o b ro vo ľ n í ko v  i  p r a c o v n í ko v  
personálnych oddelení komerčných firiem a jej 
prínosu na trhu práce. 
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           poradne, ubytovne pre sociálne odkázané matky s deťmi, zariadenia pre pomoc bezdomovcom, ekumenické spolky a pod.
- vzájomnou spoluprácou nevládnych inštitúcií a štátu, resp. samosprávy, obcí a miest.

Rovnaký model uplatňujú i organizácie YMCA po celom svete. V Európe pracujú pod záštitou Európskej aliancie YMCA (EAY), spolupracujú s orgánmi štátnej 
správy, partnerskými organizáciami na vládnej i nevládnej úrovni. 

Motivácia dobrovoľníka
Motivovaný dobrovoľník je taký dobrovoľník, ktorý chce robiť potrebnú prácu v duchu a podľa pravidiel organizácie. „Ľudia sa správajú motivovane, keď 

1práca napĺňa ich potreby“.
Motivácia je jedným z najvýznamnejších nástrojov zvyšovania pracovného výkonu. Práca s motiváciou je súčasťou procesu riadenia. 
 Latinské slovo „movere“ – hýbať, pohybovať – už naznačuje fakt aktivizácie ľudského konania. Ak vychádzame z toho, že každá motivácia má vždy svoj 
smer, svoju intenzitu a svoju stálosť, tak pri aplikácii na dobrovoľnícku prácu nám to smeruje k poskytovaniu pomoci iným, k ľubovoľnej a dávkovanej práci 
pre iných a rôznej miery stálosti pri výkone dobrovoľníckej práce. 
Motív predstavuje pre človeka vnútornú psychickú silu, ktorá ho vedome alebo nevedome aktivuje k činnosti. Všeobecným cieľom motívu je dosiahnutie 

2stavu psychického nasýtenia, uspokojenia z dosiahnutého cieľa.  
Motivovanie pracovníkov k výkonu je také pôsobenie na nich, ktoré ovplyvňuje ich ochotu správať sa tak, aby sme dosiahli optimálny pracovný výkon. 

3Správanie sa manažérov, ktoré oslovujú reálne dôvody (motívy – potreby, hodnoty, záujmy) pracovníka neznamená ani donútenie, ani manipuláciu.
Pomocou štatistickej analýzy boli vytypované tri základné deklarované motivácie k dobrovoľníctvu. Ide o motivácie, ktoré sa navzájom prelínajú, ale u 

4konkrétnych jednotlivcov má niektorá z nich dominantný vplyv.

1. Konvenčná alebo normatívna motivácia
Motivácia k dobrovoľníctvu má konvenčný charakter, keď sa jej nositeľ stal dobrovoľníkom preto, že ho k tomu viedli morálne normy, buď svojho 
najbližšieho okolia, alebo obecné neformálne pravidlá správania v danej spoločnosti. Konvenčná motivácia nesie stopy vplyvu ako očakávania a vzorov 
správania v kruhu rodiny a známych, tak aj morálnych imperatívov širšieho spoločenstva. Tí dobrovoľníci, u ktorých dominuje konvenčná motivácia, majú 
vo svojom rozhodovaní sklon preferovať svoje náboženské presvedčenie a imponujú im príklady filantropických aktivít z okruhu príbuzných a priateľov. V 
širšom slova zmysle sa táto motivácia opiera o princípy kresťanskej morálky a predstavy o správnom spôsobe života príslušnej vrstvy obyvateľstva. Ich 
nositelia sa dobrovoľníkmi stávajú jednoducho preto, že sa to má a patrí. Konvenčnou či normatívnou motiváciou sa častejšie vyznačujú starší ľudia nad 60 
rokov a veriaci. 

2. Recipročná motivácia
Ako už z názvu vyplýva, typ recipročnej motivácie orientuje svojho nositeľa k tomu, aby v dobrovoľnej práci hľadal prvky, ktoré by boli užitočné pre neho 
samého. Recipročne motivovaní dobrovoľníci chápu svoju prácu ako organické spojenie dobra pre iných a vlastného prospechu. Typické pre nich je záujem o 
získanie nových skúseností, nadväzovanie nových vzťahov a snaha uplatniť svoje schopnosti a udržovať sa prostredníctvom dobrovoľnej práce v kondícii. 
Táto dobrovoľná práca je typická pre mladých ľudí do 30 rokov s jednoznačne ateistickým svetonázorom.

3. Nerozvinutá motivácia
Ide o motiváciu, ktorá sa obmedzuje na súbor prvkov vytvárajúcich základný priestor pre rozhodovanie dobrovoľníkov. Ide o prvky, ako je dôvera v 
organizáciu, pre ktorú by mal pracovať, presvedčenie o zmysluplnosti dobrovoľnej práce v konkrétnom prípade, že sa prostredníctvom dobrovoľníctva 
môže podieľať na šírení dobrej myšlienky. Tieto tri motivačné piliere majú pre nositeľa motivácie postačujúci vplyv k tomu, aby sa rozhodol dobrovoľne 
pracovať. Častejšie sa tento typ dobrovoľníctva vyskytuje u ľudí s vysokoškolským vzdelaním a osôb, ktorí patria ku strednej a staršej generácii. 
Keď porovnáme uvedené typy motivácii s typológiou dobrovoľníctva, mohli by sme povedať, že konvenčná motivácia má najbližšie k občianskej výpomoci 
v rodine, príbuzenstvu a najbližšie prirodzenej komunite; recipročná motivácia k dobrovoľníctvu vzájomne prospešnému; nerozvinutá motivácia, pokiaľ ju 
môžeme vidieť ako altruistickú, má najbližšie k dobrovoľníctvu verejne prospešnému. 
Ak sa stretneme s dobrovoľníkom, ktorý sa nespráva tak, ako by si to väčšina ľudí predstavovala, môžeme ho označiť ako „nemotivovaného“, ale v 
skutočnosti to nie je správne. Takzvaní nemotivovaní ľudia sú v skutočnosti rovnako motivovaní ako tí, o ktorých hovoríme, že sú motivovaní. Ich správanie 
zodpovedá ich motivačným potrebám. Títo ľudia sa správajú istým spôsobom preto, lebo je to pre nich uspokojivejšie, ako keby si zvolili správanie, ktoré by 
uprednostnili iní. 
„To, či ľudia vykonávajú alebo nevykonávajú dobrovoľnícku prácu, záleží od ich motivácie, kladných postojov, presvedčení o jej užitočnosti alebo naopak 

5zlými skúsenosťami“.
Keď hovoríme o motivovaní dobrovoľníkov, máme na mysli vytváranie skúseností, ktoré umožnia jednotlivcovi naplniť jeho motivačné potreby tak, že sú 
pre organizáciu produktívne a pre jedinca uspokojujúce. Vytváraním uspokojivej pracovnej skúsenosti odstraňujeme bariéry motivácie a tvoríme systémy 
na napĺňanie potrieb dobrovoľníka. Inými slovami, je dôležité, aby dobrovoľníci za významný príspevok, ktorým je ich práca pre organizáciu, dostávali 
motivujúce odmeny. Je to podstata toho, ako si môžu organizácie dobrovoľníkov udržať. 
Pretože každý dobrovoľník má odlišnú kombináciu potrieb, každý podáva najlepší pracovný výkon v odlišných pracovných podmienkach. Pre niektorých 
dobrovoľníkov môže byť vysoko motivačným získanie pracovných skúseností, pre iných to môže byť stretávanie sa s novými ľuďmi. Ďalší pokladajú za 

1vzrušujúce prispievať k riešeniu nejakej veci.  „Ľudia majú k dobrovoľníctvu rôzny prístup. Sú takí, ktorí majú konkrétny osobný dôvod, prečo sa venovať 
5dobrovoľníckej činnosti, iní taký dôvod nemajú“.

Pochopenie dobrovoľníctva je kľúčovou schopnosťou dobrého manažéra dobrovoľníckych programov. Vedieť, prečo títo ľudia robia to, čo robia, je 
4nevyhnutným predpokladom, aby manažér dokázal dobrovoľníkovi pomôcť naplniť jeho motiváciu, ale i vystríhať ho pred možnými úskaliami.  

Pocit sebarealizácie je jedným z najdôležitejších motivačných faktorov v dobrovoľníctve. Preto by vedúci organizácie mal vytvárať priestor pre rozvoj tohto 
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aspektu u svojich členov, pracovníkov a dobrovoľníkov. Človek môže mať nejakú schopnosť či znalosť aj bez dokladu o jeho formálnom vzdelaní. Vedúci by 
mal vedieť posúdiť, či na niektorú aktivitu potrebuje kvalifikovaného odborníka alebo mu postačí chápavý a skúsený dobrovoľník. 

Dobrovoľnícto – komodita na trhu práce
Z predchádzajúcich uvedených skutočností, ktoré sú zozbierané z osobných skúseností dobrovoľníkov v YMCA Slovensko a Európskej aliancie YMCA (EAY) 
vyplýva, že nejde o neprofesionálnych, neskúsených či v mnohých prípadoch už neetablovaných odborníkov v dobrovoľníckej sfére, ktorej chod je úzko 
prepojený s komerčnou oblasťou. Aké šance má teda dobrovoľníctvo na trhu práce? Ako by uspeli dobrovoľní pracovníci v obchodných firmách, 
marketingových či PR agentúrach alebo sociálnych zariadeniach štátnej správy?
Podľa všeobecnej mienky je dobrovoľníctvo dobrá vec. Nielenže pomáha ľuďom a krajine a v niektorých oblastiach dokonca nahrádza úlohu štátu, ale 
hodnoty, ktoré dobrovoľníci vytvárajú sú navyše zadarmo. Málokto si však uvedomuje, že dobrovoľnícka práca sa môže stať aj inkubátorom na rozvoj 
zručností, ktoré sú veľmi žiadané aj na trhu práce. Iba nezasvätenému sa môže zdať, že dobrovoľnícke organizácie fungujú na princípe voľného programu, 
neriadenej činnosti, nedefinovaných cieľov, daných štruktúr, či neprofesionálneho vedenia. Opak je pravdou. Ak porovnáme komerčné firmy s 
dobrovoľníckymi, nájdeme mnohé spoločné, ale i odlišné paralely. 
Z hľadiska dĺžky pôsobenia, poznáme z verejného života mnohé prípady rýchlych krachov komerčných firiem, ich odpredaja, zlúčenia, či v lepšom prípade 
skúpenia inou obchodnou spoločnosťou. Nebolo by relevantné porovnávať takého firmy s dobrovoľníckymi organizáciami, ak je hlavnou príčinou 
neúspechu nepriaznivé nastavenie ekonomiky v štáte. Ale v prípade zle zadefinovaného obchodného zámeru, stratégie a nesprávneho hospodárenia 
komerčnej spoločnosti, je na mieste zamyslieť sa nad okolnosťami, prečo väčšina dobrovoľníckych organizácií na Slovensku pretrvala od svojho založenia 
až do súčasnosti. YMCA na Slovensku má, po obnovení činnosti v roku 1990, zastúpenie v siedmich krajských a okresných mestách. Tieto jej kmeňové 
organizácie zastrešujú činnosť dvadsiatich klubov pri YMCA, ktorých činnosť je zameraná na niekoľko konkrétnych aktivít. V prípade, že zanikne jeden klub 
zameraný napríklad na ochranu prírody, onedlho vznikne v tej istej či inej kmeňovej organizácii iný, zameraný buď na tú istú činnosť alebo na inú. Od roku 
1990 nezanikla žiadna kmeňová organizácia. Naopak, v súčasnosti sa uvažuje o otvorení centra YMCA v Prešove. YMCA na Slovensku je teda príkladom toho, 
že i dobrovoľnícke nekomerčné organizácie, môžu nielen pretrvať, ale i rozvíjať svoju činnosť. Pritom spôsob ich financovania a hospodárenia je založený na 
iných princípoch, ako v komerčných spoločnostiach. 
Príčinou je samozrejme v prvom rade človek. Človek síce dobrovoľník, ale i odborník. Úspech dobrovoľníckych organizácií, v tomto prípade YMCA na 
Slovensku, spočíva v prvom rade na prístupe každého člena. Preto tvrdenie, že získané poznatky a práca v dobrovoľníckom sektore nemá nič spoločné s 
prácou „profesionálov“ v obchodnej sfére, je nesprávne a zavádzajúce. Preto, aby organizácia patriaca do hocijakej sféry fungovala, pracovala na „zisku“ a 
rozvíjala sa, musí byť vedená odborne a metodicky. Preto domnienka, že ľudia pôsobiaci v dobrovoľníckej sfére majú menšie predpoklady na plynulé 
začlenenie sa do chodu komerčného sveta a nemajú mu čo priniesť, je mylná. 

9 V sociálnom manažmente platí desať hlavných zásad:
- definícia schopností manažéra
- diferenciácia v procese organizovania ako funkcie manažmentu, ktoré platia úplne rovnako aj pre organizácie tretieho sektora a ich 

zamestnancov (či už platených alebo nie). V tomto prípade ide o uvedenie nasledovných princípov, rovnako platných v sociálnom manažmente 
v kontexte s prácou dobrovoľníkov v organizácii YMCA. 

Hlavné zásady v sociálnom manažmente:
- musíme sa prispôsobovať stále rýchlejším zmenám
- budúcnosť je čím ďalej tým menej predvídateľná
- treba zvyšovať produktivitu (tento bod je polemický v kontexte s tretím sektorom)
- za kvalitu sú zodpovední všetci
- vedúci pracovníci musia mať k dispozícii presné a najčerstvejšie informácie
- inovácia je nevyhnutný predpoklad prežitia
- ľudia sú tým najcennejším kapitálom
- je nevyhnutné dobre poznať klientov a ich potreby
- musíme plánovať svoju budúcu činnosť 
- je treba konať

Schopnosti manažéra:
- technické (špecifické)
- koncepčné
- intelektuálne

Diferenciácia v procese organizovania, ako funkcia manažmentu:
- vertikálna – deľba právomoci, práce medzi jednotlivými úrovňami
- horizontálna – rozdelenie náplne práce medzi jednotlivé oddelenia 

Uvedené princípy sa zhodujú so spôsobmi práce riadiacich osôb v mládežníckej organizácii YMCA, nielen na báze oblastnej, ale i národnej a medzinárodnej. 

Čo teda môže priniesť dobrovoľník do biznisu?
- skúsenosti z práce s ľuďmi
- skúsenosti z riadenia ľudí (ťažšie je presvedčiť ľudí o nejakej činnosti vykonanej nezištne, ako za finančnú odmenu)
- pravidelnosť a rutinu, ale i neustále prispôsobovanie sa zmenám a inováciám
- kreativitu
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- motiváciu ľudí k výkonu
- nekonfliktnosť, schopnosť vypočuť si odlišný názor
- schopnosť tímovej práce, ale i podpora schopností jednotlivca
- plánovanie činností
- schopnosť nadviazať spoluprácu s inými organizáciami
- produkčné znalosti s organizáciou aktivít
- znalosti i zručnosti pri získavaní finančných prostriedkov (granty, zbierky, benefície)
- hospodárenie s finančnými prostriedkami
- plánovanie svojho osobného času (človek pracujúci v dobrovoľníckej sfére si musí dokázať správne zadeliť svoj čas v práci, ktorá ho živí, so 

svojimi aktivitami vo voľnom čase, do ktorých môže patriť i dobrovoľníctvo).

Podľa viceprezidenta dobrovoľníckej organizácie UNICEF v Českej republike Ing. Petra Soukupa: "Nikto u nás zatiaľ nevyčíslil, akú hodnotu má čas, ktorý 
ľudia dobrovoľne darovali v prospech rozvoja komunity a ako táto práca prispieva k tvorbe HDP. Pritom často nie je žiadny rozdiel medzi kvalitou práce 
dobrovoľníka a zamestnanca, pretože dobrovoľníci sú často vysokokvalifikovanými odborníkmi v danej oblasti." V neziskových organizáciách, ktoré často 
využívajú práve prácu dobrovoľníkov, pracuje veľa mladých ľudí. Je to tak aj na Slovensku. Mladí získavajú pri dobrovoľníckej práci množstvo skúseností, z 
ktorých väčšinu môžu veľmi dobre uplatniť v budúcom zamestnaní. Ani oni, ani zamestnávatelia si však vôbec nie sú tejto konkurenčnej výhody vedomí. 
Keď si hľadajú prácu, takmer nikdy si do životopisu nenapíšu aj svoju dobrovoľnícku "prax". 
Podľa prieskumu, ktorý na podnet mládežníckej organizácie YMCA na Slovensku vypracovala s podporou Trust programu spoločnosť Ako, s pojmom 
dobrovoľníctvo sa u nás spájajú aj nesprávne predstavy. Z prieskumu napríklad vyplynulo, že niektorí personalisti vidia v prijatí dobrovoľníka do 
zamestnania určité riziko; myslia si napríklad, že uchádzač z takejto "branže" nebude schopný ľudsky zvládnuť prácu v "čisto komerčnej firme". Hodnotu 
skúseností nadobudnutých pri dobrovoľnej práci si často neuvedomujú ani sami dobrovoľníci. 
"Pracovala som ako dobrovoľníčka na veľmi zaujímavých projektoch a získala som množstvo cenných skúseností. Aj mne istú dobu trvalo, kým som si 
uvedomila, že v tejto práci som sa naučila mnoho vecí, ktoré dnes zamestnávatelia od kandidátov o prácu vyžadujú," hovorí Eva Rosíková, ktorá v 
organizácii YMCA na Slovensku zastáva funkciu programového sekretára. Vo svete je postavenie dobrovoľníkov iné ako u nás - napríklad v Nemecku alebo v 
Spojených štátoch amerických sa práca v dobrovoľníckych organizáciách vysoko cení. Aj na Slovensku sa môže pohľad personalistov na dobrovoľníkov 
zmeniť. Dobrovoľníci sa však o to musia pričiniť aj sami - napríklad tým, že si cenu svojich schopností uvedomia a dokážu ich aj predať. 

Záver
Neúnavná dobrovoľnícka práca členov organizácie YMCA, ale aj iných dobrovoľníkov nás nesmierne fascinuje a je pozitívom, najmä v dnešnej dobe, 
založenej na komercii a tvrdom biznise. Medzi spolužiakmi a známymi poznám niekoľko dobrovoľníkov a nesmierne si ich prácu vážim. Mám niekoľko 
návrhov na zlepšenie situácie v tejto oblasti:

- propagácia dobrovoľníctva by mala byť už na základných školách,
- občania by mali byť pozitívne motivovaní k dobrovoľníctvu aj prostredníctvom relácií v médiách,
- pre dobrovoľníkov by mali byť zhotovené odznaky s logom dvoch rúk (jedna prosiaca o pomoc, druhá pomoc poskytujúca), aby na prvý pohľad 

bolo jasné, že komunikujeme s dobrovoľníkom a že byť dobrovoľníkom je česť,
- mestá a obce by mali dlhoročných dobrovoľníkov oceňovať, ako čestných občanov mesta alebo by mali byť propagovaní ako osobnosti.

Poznámky:
1. (McCURLEY, S., LYNCH, R. 2002. Manažment dobrovoľníkov – ako zmobilizovať všetky zdroje komunity. s.74, Bratislava : SAIAS – SCTS. 2002. 120 s. ISBN 
80-88928-42-7)

2. (Pardel,1975) in Eva Mydlíková a kol. 2002: Dobrovoľníctvo na Slovensku alebo „Čo si počať s dobrovoľníkom“ 

3. Eva Mydlíková a kol. 2002: Dobrovoľníctvo na Slovensku alebo „Čo si počať s dobrovoľníkom“, s. 28

4. TOŠNER, J., SOZANSKÁ, O. 2002. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích. Praha : Portál. 2002. 149 s. ISBN 80-7178-514-8. 

5. WOLEKOVÁ, H. 2002. Dobrovoľníctvo vo svetle výskumu . Bratislava : SPACE Centrum pre analýzu sociálnej politiky, s. 53, 2002. 69 s. ISBN 80-88991-
16-1.

 9. BREZÁK,J. 2006. Prednáška – Sociálny manažment. Nitra: FSPaZ, s.3.
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Metodológia
Za základnú informačnú bázu pri analýze problematiky medzisektorovej spolupráce a 
filantropie na Slovensku sme považovali názory a skúsenosti predstaviteľov neziskových 
organizácií a firiem, dlhodobejšie pôsobiacich na Slovensku. Na základe vypracovaného 
scenára, rozdeleného do štyroch tematických oblastí, sme kontaktovali predstaviteľov 
troch firiem a štyroch organizácií. Odpovede na otázky sme zisťovali prostredníctvom 
hĺbkového individuálneho rozhovoru. Všetky rozhovory sme realizovali osobne. 
Keďže sme sa rozhodli zisťovať názory, ako výskumnú metódu sme si zvolili individuálny 
hĺbkový rozhovor. Táto metóda je jednou z najpoužívanejších v kvalitatívnom výskume. 
Vybrali sme ju preto, lebo poskytuje možnosť prispôsobovať otázky tomu, ako respondent 
vypovedá. Dáva nám možnosť získať čo najširšie spektrum informácií. Respondentovi 
umožňuje samostatne vyjadriť názor bez toho, aby si musel vybrať z ponúknutých 
možností. Pre zisťovanie názorov je dôležité, aby mali respondenti priestor voľne sa 
vyjadriť. 
Každý rozhovor sa uskutočnil na základe pripraveného scenára (príloha 1a, 1b). Scenár sme 
vytvorili v dvoch verziách, jeden pre neziskový a druhý pre firemný sektor. Keďže každý 
sektor má svoje špecifiká, aj scenáre boli mierne odlišné. Pri rozhovoroch sme postupovali 
podľa nich s tým, že sme sa prispôsobovali ich priebehu.

Výsledky výskumu
V nasledujúcej časti prinášame prehľad našich zistení, rozdelených do štyroch tematických 
celkov. Zameriavame sa na spoločné a rozdielne body vo výpovediach všetkých siedmich 
respondentov. Citácie sú označené kurzívou.

Nadväzovanie spolupráce
Nadväzovanie partnerstiev prebieha takmer výlučne podľa jedného modelu. V tomto 
modeli sa proaktívne správajú neziskové organizácie, kým firmy sa správajú takmer 
výlučne reaktívne. Znamená to, že nezisková organizácia vypracuje projekt a osloví firmu so 
žiadosťou o podporu. Keďže projektov organizácií je omnoho viac, ako môžu firmy 
financovať, firmy nemajú dôvod správať sa proaktívne. Aj tu však existujú určité výnimky. 
Keďže zúčastnené firmy už dlhšie spolupracujú s neziskovým sektorom, pristupujú k 
vyhľadávaniu proaktívne a samy vytvárajú projekty a hľadajú vhodného partnera z 
neziskového sektora na ich realizáciu.
Neziskové organizácie si určujú, ktoré firmy neoslovia. Nie je pravidlom, že by mali písaný 
kódex, každá však presne vie menovať, v ktorej oblasti by nehľadala partnera pre svoje 
aktivity. Obdobná prax platí aj pri firmách. Ich kódexom je v podstate ich filantropická 
stratégia. Každá má definované oblasti, ktoré nepodporuje.

Neziskové organizácie, ktoré sa zúčastnili nášho výskumu, postupujú pri predkladaní 
žiadostí firmám pomerne odlišne. Každá z nich má svoje špecifiká v súvislosti so svojím 
poslaním, čo sa odráža aj pri nadväzovaní partnerstiev. Tri z nich nemajú presnú stratégiu. 
Nástroje prispôsobujú konkrétnemu projektu a konkrétnej firme.

úvod

Autorka: Bc. Zuzana Tegzová
Názov diplomovej práce: Firemná filantropia na 
Slovensku, Názory predstaviteľov firemného a 
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Firemná filantropia a koncept spoločenskej 
zodpovednosti sa stále viac stávajú súčasťou 
firemného života a strategických plánov firiem. 
Darcovstvo a  spoločenská zodpovednosť 
predstavujú určité prepojenie komerčnej sféry 
podnikania s okolím, v ktorom firma pôsobí. Firmy 
tak vracajú do svojho okolia a do spoločnosti to, čo 
im okolie poskytuje pre ich podnikanie. Každá 
podpora, každá pomoc je zároveň zrkadlom, ktoré 
umožňuje vidieť firmu aj v inom svetle, než len ako 
podnik generujúci zisk. 
Na Slovensku je oblasť spoločenskej zodpovednosti 
firiem zatiaľ iba v začiatkoch, ale jej význam rastie. 
Koncept spoločenskej zodpovednosti sa opiera o tri 
roviny – ekonomickú, environmentálnu a sociálnu. 
V posledne menovanej oblasti vstupuje do 
firemného života verejnosť – aktivity v tejto rovine 
sú pre ňu totiž najviditeľnejšie. Napriek tomu je 
znalosť pojmov a procesov z tejto oblasti pomerne 
nízka. Rovnako v sociálnej oblasti do hry vstupujú 
aj neziskové organizácie a tým vzniká priestor pre 
spoluprácu dvoch odlišných sektorov. Tá sa 
najčastejšie deje prostredníctvom filantropie. To sú 
dôvody, pre ktoré sme sa rozhodli priblížiť práve 
tematiku firemnej filantropie a partnerstiev medzi 
jednotlivými sektormi. 
Našim zámerom je priblížiť súčasnú situáciu v 
oblasti partnerstva firemného a neziskového 
sektora na Slovensku. Chceme zistiť, ako vnímajú 
partnerstvá obe strany - neziskové organizácie a 
firmy. Zameriavame sa na ich zhodné i rozdielne 
názory, na to, aké majú pre nich partnerstvá 
prínosy, ako spolu komunikujú a pracujú. Je 
potrebné spomenúť, že táto práca prináša len 
názory niekoľkých vybraných predstaviteľov oboch 
sektorov. Nesnaží sa o ich hlbšiu analýzu, ani o 
zovšeobecnenie zistení.
V práci sa venujeme prehľadu teoretických 
poznatkov o firemnej filantropii. Definujeme 
pojem firemná filantropia, popíšeme koncept 
spoločenskej zodpovednosti firiem. Priblížime 
jednotlivé nástroje firemného darcovstva. V 
neposlednom rade definujeme pojmy súvisiace s 
firemnou filantropiou. Zmienime sa o spoločenskej 
zodpovednosti firiem, dobročinnom marketingu či 
firemnom občianstve, objasníme čo sú to 
medzisektorové partnerstvá a ako ich možno 
realizovať.
V ďalšej časti načrtneme, aký je súčasný stav 
partnerstiev medzi firemným a neziskovým 
sektorom na Slovensku. Prinesieme stručný 
prehľad doterajších zistení výskumov a analýz z 
posledných rokov. Priestor dostane aj legislatívny 
rámec. Vymedzíme štatút neziskových organizácií i 
firiem a stručne popíšeme daňový zákon. Záver 
tejto časti venujeme oceneniu Via Bona Slovakia.
Vo výskumnej časti zisťujeme, ako vidia firemnú 
filantropiu a partnerstvá predstavitelia vybraných 
firiem a neziskových organizácii. Používame 
metódu individuálneho hĺbkového rozhovoru. 
Analyzujeme ich výpovede a hľadáme spoločné 
body, prieniky a rozdiely. 
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„Je to skôr vecou kombinácie sledovania situácie, či už účasti na konkurzoch, ktoré takéto firmy realizujú alebo komunikácia na rôznych konferenciách, kde 
sa stretneme, rozprávame a z toho potom vyplynie nejaká spolupráca. Každá naša spolupráca vznikla takýmito spôsobmi.“

 „Oslovovali sme firmy prostredníctvom kampane k dvom percentám z dane, veľmi intenzívne. Ale čo sa týka nejakého pravidelného oslovovania firiem 
mimo tejto schémy, tak o to sme sa žiaľ nepokúšali. A skôr ma mrzí, že zaniká inštitút dvoch percent daní, tam sme sa chceli sústrediť na komunikáciu s 
firmami. Viem si veľmi dobre predstaviť, že by sme začali komunikáciu s firmami práve ohľadom nejakého poradenstva.“

Jedna organizácia je v tejto oblasti výnimkou. Pri oslovovaní firiem postupujú podľa určených pravidiel. Dôraz kladú nie len na obsah, ale aj na formu.

„Bude to znieť namyslene, ale mám pocit, že v tejto oblasti sme dosť veľkí experti a že komunikáciu s firmou po formálnej stránke máme veľmi dobre 
ošetrenú. Má všetky formálne náležitosti a ľudovo povedané “štábnu kultúru“. Postupujeme podľa nášho dizajn manuálu. Veľmi kladieme dôraz na 
komunikačné výstupy.“

Organizácie sa pri rozhodovaní, na ktorú firmu sa so žiadosťou obrátia, riadia etickým kódexom. Nie vždy je v písanej podobe, ale organizácie majú jasne 
definované oblasti podnikania, v ktorých pre ne neexistujú potenciálni partneri. Sú to firmy, respektíve oblasti podnikania, ktoré zastávajú odlišné 
princípy, ako organizácia. 

„Určite sú skupiny firiem, ktoré sme si vyselektovali ako firmy, od ktorých by sme nechceli prijímať dary. Pretože sme to považovali za príliš rizikové, čo sa 
týka konfliktu záujmov. (...) Nemáme to vo forme kódexu, ale máme to vo forme zápisu z porady, ktorý považujeme za dohodu. Viem, že sme sa rozhodli, že 
napríklad ani v rámci dvoch percent daní, nechceme oslovovať určité typy firiem.“

„Práve preto, že sme katolícka organizácia a hájime určité morálne princípy a hodnoty. Nemôžeme si dovoliť podporovať alebo spolupracovať s 
organizáciami, ktoré tieto hodnoty ničia.“

„V podstate je našim kódexom pre prácu, ako takú, učenie magistéria cirkvi. Celoslovenská katolícka charita nemá vypracovaný kódex zamestnanca, ani 
práce v nejakom konkrétnom znení. Jedna z diecéznych charít, konkrétne gréckokatolícka diecézna charita, má vypracovaný svoj kódex zamestnanca. Ale v 
podstate tie princípy máme jasne stanovené už tým, že sme katolícka organizácia.“

Keďže firmy dostávajú veľa žiadostí o podporu, organizácie sa snažia zaujať a ponúknuť niečo viac, aby práve ony mali šancu získať podporu. Každá vidí 
svoju výnimočnosť v niečom inom. Jedna z organizácií napríklad spomenula, že ich poslanie je pre nich výhodou a nevýhodou zároveň. Hoci majú dobrú 
povesť a sú známi, niektoré firmy sú napriek tomu opatrné, keď majú spojiť svoje meno so slovom „katolícka“ v názve organizácie.

 „Myslím, že špecifikom našej organizácie je veľká dôvera, ktorú máme vybudovanú. Zároveň našou prednosťou je, že pokrývame celé Slovensko, 
ponúkame široký komplex služieb a máme podporu profesionálnej agentúry (reklamnej)“. Máme aj medzinárodné zázemie. Toto sú veľké pozitíva, ktoré 
ponúkame.“

V niektorých prípadoch využívajú pri tvorbe ponúk aj pomoc z externého prostredia. 

„Tam (pri projekte) sme samozrejme využívali expertízu danej problematiky, lebo my sa nevyznáme v sociálnej oblasti, rovnako ako sa nevyznáme v 
environmentálnych témach. Keby som mal povedať, že sme na niečo odborníci, tak by som povedal, že sme dobrí práve v komunikácii, v teórii spoločenskej 
zodpovednosti firiem a v prieskumoch. Zvyšok sprostredkúvame.“

Každá firma sa stretáva s množstvom žiadostí o podporu a tak stojí pred rozhodnutím, čo podporiť a čo nie. Vo všetkých troch oslovených firmách je 
prvotným kritériom to, či projekt zapadá do ich stratégie. Každá z oslovených firiem deklarovala, že sa snaží odpovedať na každú žiadosť, ktorú dostane, či 
už je táto odpoveď kladná alebo záporná.
Keďže sú to nadnárodné korporácie, stratégia firemnej filantropie kopíruje stratégiu skupiny. Vo všetkých troch firmách ju však prispôsobili na slovenské 
prostredie.

„Stratégia celej skupiny sa celkom nestretla s realitou na Slovensku. Zameriava sa aj na podporu vzdelávania dievčat, to sa skôr týka krajín s nižšou 
gramotnosťou.“

Jednoznačným kritériom pri posudzovaní žiadosti od neziskovej organizácie je stratégia. Predstavuje prvotné sito. Firmy podporujú iba projekty, ktoré 
korešpondujú s ich filantropickou, resp. CSR stratégiou. Ak do nej projekt nezapadá, nemá šancu na podporu. Na druhej strane, podľa vyjadrenia všetkých 
troch predstaviteľov, sú tieto pravidlá dosť voľné a zahŕňajú širokú oblasť. 

 „Na druhej strane si myslím, že je stratégia dostatočne voľná na to, aby ste sa viac-menej vedeli uplatniť vo viacerých oblastiach, či už je to zdravotníctvo, 
školstvo, šport alebo vzdelávanie či kultúra. Takže nie je to nejakým spôsobom veľmi obmedzené.“

Firmy v stratégiách definujú aj oblasti, ktoré z rôznych dôvodov nepodporujú. Sú prípady, v ktorých im to nedovoľuje povaha ich podnikania. Inokedy je to 
skôr obava o povesť značky. Firma nechce spojiť svoje meno s niečím, čo by v očiach jej spotrebiteľov mohlo vyvolať negatívne vnímanie značky. 
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 „V stratégii máme definované aj oblasti, ktoré vôbec nepodporujeme. Nezameriavame sa napríklad na projekty určené pre deti alebo športové podujatia“ 
(parafr. - pozn. autora).

„Spravidla neposkytujeme prostriedky na individuálne žiadosti, ako napríklad individuálnym horolezcom alebo na motoristické športy - tie sú vylúčené a 
tiež niektoré kolektívne športy, ako rugby, kde dochádza k možným zraneniam a tým aj k možným konzekvenciám pre značku. Preto sa im snažíme 
vyhýbať.“

V stratégiách firiem dominujú oblasti spojené s deťmi a mládežou (jedna firma sa tejto oblasti naopak úplne vyhýba), zdravotníctvo, školstvo, šport, 
vzdelávanie, kultúra, voľnočasové aktivity, minoritné skupiny či rozvoj regiónov. Žiadna z firiem spontánne (priamo sme sa na to nepýtali) nedeklarovala 
podporu neziskovej organizácie, ktorá sa zaoberá napríklad kontrolou a kritikou štátu alebo upozorňuje na korupčné praktiky, takzvané watch-dog 
organizácie. Predstaviteľka jednej z takýchto organizácií si myslí, že firmy túto oblasť neziskového sektora považujú za rizikovú a nechcú s ňou spájať svoje 
meno. 

„Mám pocit, že slovenské firmy chcú skôr darovať peniaze na charitu alebo na oblasti, ktoré sa zúročia v mediálnej alebo marketingovej komunikácii. Ale tá 
oblasť, ktorej sa my venujeme, nie je ešte pre naše korporácie na Slovenska veľmi zaujímavá.“

Firmy sa zaujímajú o to, ktoré oblasti by boli zaujímavé a zisťujú si referencie na neziskové organizácie, ktoré sa im zdajú zaujímavé. Ak majú vo svojej 
stratégii zadefinovanú určitú oblasť, hľadajú v rámci nej nové možnosti spolupráce. V tejto oblasti spolupracujú s neziskovým sektorom a snažia sa svoju 
pomoc nasmerovať tam, kde je potrebná. 

Ak projekt neziskovej organizácie zapadne do stratégie firmy, existujú ešte ďalšie kritériá posudzovania. Formálna stránka predloženej žiadosti je 
samozrejmosťou. Firmy už majú pomerne bohaté skúsenosti so spoluprácou a aj s posudzovaním projektov a tak dajú skôr na osobný pocit, cítenie. Musia 
mať pocit, že projekt je životaschopný.

„Pri osobnom kontakte, sa spoľahneme na osobný pocit z toho človeka, ktorý to príde projekt odprezentovať. Je dôležité, do akej miery máte pocit, že ten 
človek si naozaj za tým stojí, že je nadchnutý pre ten projekt.“

Pri posudzovaní firmy uplatňujú aj objektívne kritériá výberu. Zaujíma ich samozrejme aj obsah projektu, oprávnenosť nákladov a podobne. Keďže sa ročne 
stretávajú s množstvom ponúk na spoluprácu a ich prostriedky sú obmedzené, sú nútené vyberať. Každá firma má svoj systém a osoby, ktoré sú za to 
zodpovedné. Iba jedna z oslovených firiem uviedla detailne celý postup. 

„Máme veľmi prísny proces výberu, v ktorom pôsobia štyria architekti a štyria laici. Sedíme v štyroch dvojčlenných tímoch. Každý dostane okolo 25 
projektov na posúdenie, vyberie najlepšie a potom súťažíme medzi sebou a snažíme sa presvedčiť ostatných, že ten nami vybraný projekt je naozaj hodný 
podpory. Máme na to bodovaciu škálu, prostredníctvom ktorej projekty zoradíme. Tie, ktoré sú v tesnom poradí, porovnávame a hľadáme, v čom sú viac 
alebo menej kvalitné.“

U firiem sa objavuje tendencia sústrediť sa na dlhodobú spoluprácu. Ak majú s danou organizáciou pozitívne skúsenosti, má veľkú šancu dostať podporu. 
Firmy uprednostňujú projekty, v ktorých vidia konkrétny prínos, konkrétne výsledky. Tento trend nadväzovania dlhodobej spolupráce na základe stratégie, 
vnímajú aj neziskové organizácie. Dlhodobé partnerstvá vnímajú obe strany pozitívne. Prínos vidia najmä v tom, že jeden druhého poznajú. Komunikácia 
sa zjednodušuje a vedia lepšie nastavovať svoje očakávania a tým aj svoje požiadavky. 

„Dlhodobé partnerstvo pre nás znamená najmä istotu. Môžeme sa spoľahnúť, že keď začneme nový projekt, náš partner bude stáť za nami. Aj komunikácia 
je lepšia, efektívnejšia, vedia čo robíme, poznajú našu prácu a my poznáme ich prácu a tak vieme lepšie spolupracovať.“

„Myslím, že postupne to k tomu čoraz viac smeruje. Sú dlhodobé partnerstvá na Slovensku, ktoré trvajú aj desať rokov, ale sú aj také, ktoré trvajú štyri roky. 
Myslím si,že jedna vec je dlhodobé partnerstvo, druhá vec je strategické nastavenie na riešenie nejakého spoločenského problému.“

V prípade, že firmy aktívne hľadajú partnera v neziskovom sektore, využívajú na to spoluprácu neziskových organizácií, ktoré sa zameriavajú na 
poradenstvo v tejto oblasti. Vidia v nich určitú garanciu, záruku, že vyberú dobrý projekt. 

„Pri realizácii našich projektov spolupracujeme s Centrom pre filantropiu. Oni nám pomáhajú rozhodovať sa, ktoré projekty podporíme“ (parafr. – pozn. 
autora).

„Preto robíme napríklad s nadáciou Pontis od roku 2004. Práve u nich hľadáme to know-how na mimovládne organizácie. Ak máme pocit, že chceme s 
niektorou organizáciou pracovať, tak nám poskytnú poradenský servis, že čo si o nich myslia, či odporúčajú, aby sme s nimi začali spolupracovať. Zároveň 
nám aj pomáhajú vyhľadávať také projekty, ktoré sú zaujímavé.“

Žiadna z oslovených organizácií nemá vo svojej štruktúre funkciu fundraisora, teda niekoho, kto by zastrešoval komunikáciu s firmami a zháňanie 
prostriedkov. Napriek tomu sa každá organizácia spontánne (bez priameho opýtania) vyjadrila k takejto pozícii. Opodstatnenie takejto pozície si 
uvedomujú, ale nemajú kapacity - ani finančné ani personálne, aby túto funkciu v organizácii vytvorili. S potenciálnymi partnermi tak komunikujú ľudia,
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 ktorí práve pripravujú projekt. Zastrešuje ich človek, ktorý je služobne vyššie. Jediná výnimka je organizácia, ktorá firmám poskytuje svoje služby a takto si 
vytvára partnerstvá. Tam za komunikáciu s jedným partnerom zodpovedá vždy jeden človek. 

„Samozrejme sú projekty, za ktoré sú zodpovední jednotliví projektoví manažéri, nad každým projektovým manažérom je programový riaditeľ, ktorý 
dozerá na komunikáciu. Snaží sa riešiť konflikty a usmerňovať nás v komunikácii s donormi. Nad ním je riaditeľka nadácie, ktorá projektových manažérov 
kontroluje.“

Vo firmách sú za komunikáciu s neziskovým sektorom zodpovední rôzni ľudia. Niekde majú vytvorenú pozíciu, ktorá zastrešuje práve oblasť filantropie. 
Inde je to na komunikačnom alebo PR oddelení, respektíve komunikujú tí ľudia, ktorí práve participujú na spolupráci.

„U nás túto komunikáciu zastrešuje človek, ktorý je na pozícii philatrophy coordinator“ (parafr. – pozn. autora).

Počas realizácie spolupráce sa snažia obe strany komunikovať proaktívne. U firmy je to podmienené najmä tým, že chce mať prehľad o projekte, ktorý 
podporila, chce vedieť ako sa s prostriedkami nakladá. Nezisková organizácia sa zase snaží udržať si partnera aj do budúcnosti a preto nečaká, kým sa niečo 
spýta, ale ho priebežne informuje.

„Keď si chceme udržať donora, tak musíme byť proaktívni. Samozrejme sú typy donorov, ktorých zaujíma to, či sa dá na začiatku balík peňazí a potom 
vypracuje priebežná a záverečná správa a nič viac. Ale v podstate aj pri tomto modeli spolupráce sme to my, ktorí musíme proaktívne odovzdať tú záverečnú 
správu. V neziskovej organizácií je nemysliteľné, aby sme čakali že nám donor, hlavne z firemného prostredia, zavolá a povie :„Chýba nám vaša záverečná 
správa“.

Formy spolupráce
Veľmi často využívanou formou podpory je priama finančná podpora a takmer rovnako častou je aj podpora cez firemnú nadáciu. Takáto podpora pomáha 
organizáciám nielen v ich fungovaní, ale aj pri konkrétnych projektoch. Pre firmu aj pre organizáciu je to najjednoduchšia forma podpory. Ak ide o priamu 
finančnú podporu, ktorá nie je viazaná na projekt tak ako grant, organizácia s ňou môže zabezpečiť najväčšie množstvo potrieb. Ak ide o podporu z grantu, 
tá je samozrejme viazaná, ale zase poskytuje napríklad firme prehľad o toku financií.

„Čo sa týka Sporiteľne, tam je podpora najmä finančná. Tá nás v podstate na začiatku, práve tým, že nám dala financie napríklad aj na nábytok, ktorý tu 
vidíte. V podstate pomohla vybudovať kanceláriu, pracovné miesto a zároveň zasponzorovala všetky výdavky súvisiace s kampaňou, vrátane ľudí, ktorí ju 
viedli. Následne nás podporila aj v tom, aby sme mohli vydávať ročenky a časopis.“

„Využívame dve formy finančnej podpory. Jedna je firemná nadácia, cez ktorú prideľujeme granty. Druhá je priama spolupráca s našimi partnermi, ktorá 
ide viac cez firmu“ (parafr. – pozn. autora).

Jednoznačne najčastejší, aj keď nie jediný zdroj financií, predstavujú 2% dane z príjmu. Hoci nie sú nástrojom firemného darcovstva ako takým, poukazuje 
ich každá z oslovených firiem a prijíma ich každá z oslovených organizácií. Možnosť darovať 2% vnímajú všetci siedmi oslovení pozitívne. Aj keď si 
uvedomujú, že to nie je forma darcovstva, vidia mnohé prínosy. V prípade, že by sa táto možnosť zrušila, uvítali by adekvátnu náhradu. Firmy využívajú 
financie z 2% dane na podporu svojich partnerov. Nie sú to však jediné financie, ktoré poskytujú. Je to pre ne iba jeden zo zdrojov, ktoré využívajú. 
Organizácie sa uchádzajú o 2% dane a považujú ich za jeden z legitímnych zdrojov financií. Jednej organizácii, okrem iného, vyhovuje aj anonymita daru – 
nedozvedia sa, kto im peniaze poukázal. Nedochádza tak ku konfliktu záujmov. Hlavnú výhodu poukazovania 2% dane vidia firmy aj organizácie v tom, že 
štát prenecháva poskytovateľovi možnosť rozhodnúť, kam peniaze pôjdu. Prerozdelenie je tak adresnejšie, ako keď ho administruje štát.

„Je to aj pre firmy veľmi pozitívne, pretože nemusia poskytovať žiadne peniaze navyše. V podstate neprichádzajú o žiadne svoje finančné zdroje, ale keďže 
ide o financie, ktoré musia aj tak odviesť, môžu ich aspoň usmerniť. Myslím si, že je to pre nich prístupnejšia cesta.“

„Ak dobre viem, tak novela, ktorú schvaľuje parlament, prináša veľkú zmenu v tom, že od budúceho roku my [watch-dog organizácia] nebudeme patriť 
medzi odberateľov dvoch percent daní. Mne je to veľmi ľúto, pretože pre nás je to jeden z najčistejších a najbezpečnejších zdrojov financovania.“

„Pozitívum je, že firma môže sama rozhodnúť, kam tie peniaze pôjdu. Zodpovednosť za prerozdelenie prechádza na firmu, že nie štát.“(parafr. – pozn. 
autora)

Všetky tri firmy zapájajú do svojich filantropických programov vo veľkej miere aj zamestnancov. Či už ide o dobrovoľníctvo zamestnancov alebo o zbierky 
medzi zamestnancami, firmy majú pozitívne skúsenosti. Všetky tri firmy zapájajú zamestnancov aj do zbierok s matchingovým fondom. S touto formou 
podpory majú len pozitívne skúsenosti a vidia v nej potenciál na rozvoj. 

„Robili sme aj niekoľko dobrovoľníckych projektov, lebo máme pocit, že v dobrovoľníctve je veľmi veľký potenciál v rámci zbližovania ziskového a 
neziskového sektora. Zobrať ľudí z firemného prostredia a umiestniť ich na deň, dva do neziskovky, kde by pracovali manuálne alebo intelektuálne, to môže 
obohatiť neziskovú organizáciu, ako aj samotnú firmu.“

„Vyčlenili sme milión korún a ponúkli ho naším zamestnancom, ktorí musia preukázať, že podporujú nejakú organizáciu finančne alebo aktivitami vo
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 voľnom čase. Čiže, ak  preukážu, že TJ Horná Streda dostala od nejakej pani 10 000 korún na činnosť klubu, tak my príspevok navýšime o trojnásobok tejto 
sumy.“

Neziskové organizácie vidia veľký potenciál aj v poskytovaní služieb alebo know-how zo strany firiem. Výhodu vidia v tom, že by získali zadarmo alebo za 
symbolickú sumu služby, ktoré si inak nemôžu dovoliť zafinancovať.

„V podstate pri všetkých projektoch nám reklamná agentúra poskytla tvorivé spracovanie kampane, na základe nášho zadania. Napríklad v minulej 
kampani sme mali bilboardovú kampaň, kde nám pomohli zohnať lacnejšie bilboardy a dohodnúť lepšie ceny. Keď sme v minulosti robili video alebo audio 
spot, tak nám zabezpečovali produkciu.“

„Organizácia nemá peniaze na to, aby si vytvárala lepšie štruktúry manažmentu, aby sa po personálnej stránke skvalitňovala. Myslím si, že pre nás by to bol 
veľký prínos, keby sa nám podarilo nájsť firmy, ktoré by boli ochotné odovzdať nám takéto skúsenosti zdarma alebo za zvýhodnených podmienok.“

Z ostatných foriem podpory sa objavilo aj darovanie nefinančných prostriedkov. Táto podpora je hodnotená zdržanlivo. Môže pomôcť, ak to firma myslí 
úprimne a daruje niečo, čo nezisková organizácia využije. Stáva sa aj to, že firma sa takýmto spôsobom zbaví vecí, ktoré by inak musela odborne zlikvidovať.

„Vyradený nábytok má už nulovú hodnotu, ale pre nejakú školu je to veľmi cenná vec. Škola nemusí kupovať nábytok niekde inde, kde by za to dala určite 
peniaze. My vykazujeme len administratívu okolo toho.“

Pre jednu z organizácií je hlavným zdrojom príjmu samofinancovanie. Iné formy aktívne nevyužíva, nežiada o podporu, aj keď žiada o 2% dane. Ďalšia 
organizácia samofinancovanie zatiaľ využíva iba v malej miere, plánuje však z neho spraviť hlavný zdroj príjmov. Dôvodom je, že ich oblasť pôsobenia nie je 
pre firemných darcov príťažlivá. Privítala by, keby sa na Slovensku rozbehol model financovania, z ktorého by dokázala čerpať prostriedky aj organizácia 
typu watch-dog.

„Práve nadácia Pontis minulý rok rozbehla program pre podporu watchdogových organizácií. Bol to prvý veľký projekt na Slovensku, ktorý mali podporiť 
slovenské korporácie. Žiaľ ho podporila len Západoslovenská energetika. My sme si práve od tohto modelu veľa sľubovali. Od modelu, že nadácie vyzbierajú 
do fondu peniažky a tie sa môžu potom prerozdeľovať ďalej pre mimovládne organizácie. Tento model by nám zachoval nezávislosť.“

Žiadna z firiem sa nezmienila, či realizuje charitatívne aukcie alebo či je niekto z jej zamestnancov členom správnej rady neziskovej organizácie. Zároveň sa 
ani žiadne z organizácií nezmienila, či by mala o podobnú spoluprácu záujem. Nikto zo siedmich oslovených predstaviteľov sa nevenoval ani téme 
zdieľaného (dobročinného) marketingu.

Poskytovanie protihodnoty
Najväčšia nejednotnosť panuje v názoroch na protiplnenie zo strany neziskových organizácií a vo vnímaní pojmov sponzoring a filantropia. Sú firmy aj 
organizácie, ktoré dôsledne rozlišujú čo je filantropia a čo je sponzoring. Rozlišujú napríklad aj rozpočet, ktorý je určený pre sponzoring a ktorý pre 
filantropiu. Rozdiel je aj v tom, čo podporia sponzorsky (najčastejšie šport a kultúru) a čo filantropicky. 

„Sponzoring je jedna z foriem obchodného vzťahu, umožňujúca podporu rôznych neziskových aktivít, zvyčajne výmenou za propagáciu mena sponzora. 
Filantropia je jedna z modernejších foriem darcovstva, označujúca darcovstvo, ktoré sa snaží riešiť problémy spoločnosti podporou vzdelávania, inovácií a 
rozvojom schopností ľudí, aby si boli schopní sami pomôcť a neboli odkázaní na almužny.“

„Toto je večná debata, že “čo je čo“. V zásade sa filantropia má chápať tak, že vy poskytnete prostriedky bez nároku na odplatu. Napríklad ja vám venujem 
100 000 korún na niečo a nechcem, aby ste niekde dávali moje logo, proste mi na tom nezáleží. To je v podstate ten najlepší spôsob z hľadiska príjemcu, 
keďže ho k ničomu nezaväzuje. Na druhej strane u veľkým firiem, ako sme napríklad my, je to jedna z najproblematickejších oblastí.“

„Potom je tam súčasný neduh, ktorý je spojený v tom, že aj v dvoch percentách, aj v oblasti celého darcovstva sa častokrát zamieňa a zneprehľadňuje rozdiel 
medzi sponzorstvom a darcovstvom. Tá hranica, ako keby sa “prelievala“ skôr na stranu sponzorstva ako filantropie, aj keď sa to prehlasuje za filantropiu. 
Ale nájsť tú hranicu a určiť ju, je nesmierne ťažké a dá sa to len tradíciou a tú si u nás musíme najskôr vybudovať.“

Iné firmy a organizácie medzi týmito pojmami nerozlišujú, respektíve je pre ne tá hranica veľmi nejasná. Jedna z firiem považuje za sponzoring to, keď majú 
vybudovaný taký vzťah s neziskovou organizáciou, v ktorom sú rovnocenní partneri. Od toho sa odvíja aj komunikácia projektu – obe strany sú 
prezentované rovnocenne, svoje logá a značky komunikujú spoločne. 
Jedna z organizácií používa pojmy sponzoring a filantropia ako synonymá. Tieto pojmy vôbec nerozlišuje. Rozlišuje skôr to, či firma poskytne prostriedky, 
aby organizácií pomohla alebo pre to, aby ju mohla ovládať, zaviazať si ju alebo umlčať.

„Ale viem si predstaviť aj motiváciu, kedy firmy rozvíjajú dobrovoľníctvo a spolu s organizáciami práve cez dobrovoľníctvo svojich zamestnancov. Majú 
výsledky výskumov, aj že to pomáha aj im v rámci teambuildingu, motivovania ľudí, nachádzania zmyslu života alebo pracovného úspechu. Viem si 
predstaviť aj, že to nemusí byť “čistá“ motivácia. Firma daruje, napr. s motiváciou ovplyvniť organizáciu alebo získať od nej pokoj. Potom si viem predstaviť, 
že firma sa rozhodne posilňovať filantropiu preto, aby si zlepšila svoj imidž.“
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Neziskové organizácie sa nezhodnú ani v otázke poskytovania protihodnoty. Pre väčšinu z nich samozrejmosťou, že zverejnia meno darcu. Majú pocit, že 
firmy to od nich očakávajú. Zverejniť meno darcu a komunikovať o tom projekte však nepovažujú za zlé. Jednak je to ich vyjadrenie vďaky firme, ktorá 
podporuje ich činnosť a ich aktivity a bez tejto podpory by nemohla realizovať svoje poslanie. Jednak je to aj pre to, že tak majú možnosť prezentovať 
verejnosti aj svoju činnosť.

„Nezisková organizácia nie je reklamná agentúra, to po prvé. Na druhej strane, sa snažíme, pretože to donori radi vidia, odprezentovať čo najlepšie projekty 
a odkomunikovať ich čo najviditeľnejšie, aby sa nejakým spôsobom aj meno donorov zverejnilo, dostalo do povedomia. Konkrétne čo pre to robíme je: 
tlačová správa, spoločné prezentácie, spoločná brožúra, hlavne pri ukončení väčších projektov a cyklov.“

Rovnako sa rôznia aj názory a skúsenosti neziskových organizácií na to, čo od nich firmy očakávajú ako protihodnotu. Nie sú jednotné ani v názore, čo by pre 
firmu ešte urobili a čo už nie.

„Neviem či som sa stretla s úplne nezištnou filantropiou. Asi takou najviac nezištnou, z môjho pohľadu, je spolupráca s reklamnou agentúrou Mayer/ 
McCann-Erickson, ktorá pripraví všetky podklady, ktoré potrebujeme a zadáme. Nikde nemajú uvedené svoje logo, nie sú uvedení ani ako partneri. Len v 
tlačových správach a ročenke uvádzame, že sme realizovali túto kampaň na základe ich podpory.“

„Ťažko sa vzdať nejakej činnosti neziskových organizácii, ktorú mohli realizovať a zrazu nemôžu. Potom sú ochotné pristúpiť aj na podmienky, ktoré idú nad 
rámec toho, čo by sme v civilizovanej spoločnosti považovali za normálne. Ale zase na druhej strane, kto to posúdi?“

Prínosy a prekážky spolupráce
Oslovené organizácie a firmy sa zhodli, že najväčším prínosom spolupráce neziskového a firemného sektora je pohľad druhej strany. Každý sa na situáciu 
pozerá inak a spoločná práca im prinesie obohatenie o nový pohľad, nový názor. Spolupráca je podľa oboch sektorov hlavne vzájomným učením sa. Firmy 
prinášajú odskúšané postupy pri riadení, striktné pravidlá a neziskové organizácie svoje zapálenie pre vec, majú presné informácie a poznatky o téme, 
skúsenosti.

„Prináša to jednak lepšie porozumenie, lepšie spoznanie sa a na základe toho lepšie porozumenie jedných aj druhých. A z toho dôvodu možnosť robiť lepšie 
rozhodnutia.“

„Je dobré, že existujú mimovládne neziskové organizácie a že sa snažia oslovovať firmy, lebo ony sa pohybujú v danej komunite, vyznajú sa a môžu naozaj 
cielene pomôcť.“ (parafr. – pozn. autora)

Pre neziskové organizácie spolupráca znamená aj to, že niekto vie oceniť ich poslanie, že niekto sa zaujíma o to čo robia a že sa o tom môže dozvedieť 
verejnosť. Prínos vidia v tom, že téma, v ktorej sa profilujú, sa stane verejne známa, že sa o nej dozvie verejnosť.

„Zároveň je to pre nás povzbudzujúce, keď sa nájde niekto, kto vie oceniť našu prácu a jednotlivé projekty, vníma čo robíme alebo čo robia iné organizácie. Je 
to dôležité, že si firma uvedomuje potrebu šírenia takýchto myšlienok a rozvoja CSR.“

„Samozrejme si viem predstaviť aj prínos, ak by firmy začali považovať oblasť alebo témy, ktoré sa snažíme komunikovať, za dôležité. To by mohlo 
prispievať napríklad ku tlaku na politickú elitu, aby sa takéto reformy v politike uskutočnili a boli nakoniec prospešné aj pre firemný sektor, aj pre občanov. 
Určite by to prospievalo aj k zmene verejnej mienky.“

Firmy vidia potenciálne prekážky v nedostatočnej komunikácii. Ak si partneri nepovedia presne, čo od seba očakávajú, môže sa stať, že práve na tom 
spolupráca zlyhá. 

„Niekedy je to ťažké, keď oba sektory fungujú rozdielne a potom treba veľa komunikovať a dohodnúť si pravidlá, dodržiavať ich, aby z toho nevznikali 
prekážky“ (parafr. – pozn. autora).

„Podľa mňa jediným problémom je komunikácia a potom, že tá organizácia, ktorá žiada o peniaze si nenaštuduje, čo by daná firma reálne mohla podporiť. 
Na komunikáciu vždy potrebujete minimálne dvoch a keď si “nesadnú“, môže to byť po obyčajnej ľudskej stránke alebo sa ich ponuka nehodí do ich 
portfólia.“

„Tá spolupráca zlyháva na komunikácii. Treba jasne formulovať, čo chcú jeden od druhého a nie si to len myslieť a potom sú z toho nedorozumenia“ (parafr. 
– pozn. autora).

Neziskové organizácie majú pocit, že firmy ich vnímajú ako neprofesionálne a potom s nimi tak jednajú. Nikto z firemného sektora nevyjadril názor, že 
problémom pri nadväzovaní vzťahov je neprofesionalita neziskového sektora. Jasne si uvedomujú, že existuje rozdiel v tom, ako funguje neziskový a 
firemný sektor. Zastávajú však názor, že sa to dá vyriešiť otvorenou komunikáciou a dodržiavaním stanovených pravidiel. 
Organizácie majú tiež pocit, že často „nepasujú do škatuľky“, že sa ich poslanie nestretáva s oblasťami záujmu firiem.

„Máloktoré spoločnosti majú naozaj svoju stratégiu, čo sa týka spoločenskej zodpovednosti. Najmä slovenské spoločnosti veľmi zriedkavo, skôr sú to
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 medzinárodné spoločnosti, ktoré sú “vychovávané“ materskými organizáciami.“

„Považujem osobne za filantropiu to, keď spoločnosť dokáže vystúpiť zo svojho profesijného odboru a vie sa pozrieť okolo a pomôcť tam, kde treba. 
Takýchto prípadov je žiaľ veľmi málo. Skôr narážame na to, že nezapadáte presne do našich štruktúr, do našej schémy, do rozbehnutých projektov, ktoré 
máme.“

„Myslím si, že niektoré spoločnosti neveria profesionalizácii neziskoviek. Keď komunikujú s neziskovými organizáciami, tak nemajú pocit, že je to 
organizácia, ktorá pracuje na biznis princípoch, ktorá dokáže dodržiavať termíny, má svoje ciele a finančnú disciplínu. Takže vnímajú určitú 
neprofesionalitu neziskoviek.“

„Firmy fungujú ako profesionálny sektor, aj verejný sektor funguje ako profesionálny, neziskový sektor nemusí. V tomto je podľa mňa jedno veľké 
nedorozumenie, že to hľadanie profesionality niekedy zachádza nad rámec toho, čo je primerané. Ale na druhej strane, keď niektoré neziskovky chcú robiť, 
poskytovať profesionálnu službu a nedoručia ju potom, tak potom tam je kritika oprávnená. Čiže v tomto to treba rozlišovať.“

Jedna z oslovených firiem si myslí, že v dnešnej dobe už neexistujú prekážky spolupráce oboch sektorov. Pripúšťa, že niekedy je náročné to, že oba sektory 
fungujú pomerne odlišne. Nevnímajú to ako prekážku, skôr ako prirodzenú súčasť komunikácie, ktorá sa dá riešiť otvorenosťou.

Diskusia
Prínosom tejto práce je zosumarizovanie názorov predstaviteľov firemného a neziskového sektora na súčasnú situáciu vo filantropii na Slovensku. 
Prinášame ich pohľady na to, ako funguje nadväzovanie vzťahov, komunikácia a práca počas realizácie projektu.
Zistili sme, že názory predstaviteľov neziskových organizácií a predstaviteľov firiem sa v mnohom podobajú. Myslíme si, že je to spôsobené tým, že všetci 
majú skúsenosti s medzisektorovou spoluprácou. Firmy poznajú neziskové prostredie a neziskové organizácie poznajú firemné prostredie. Najväčšia zhoda 
panuje v názoroch na možnosť darovať dve percentá daní a v názoroch na prínosy v spolupráci oboch sektorov. Naopak, najväčší nesúlad v názoroch sa 
objavil v otázke protiplnenia a vo vnímaní pojmov sponzoring a filantropia. Nejde o protirečivé názory, skôr o nejednotnosť.

V odpovediach všetkých firiem sa ako základné kritérium pri posudzovaní žiadostí o podporu objavila ich stratégia. Práve v úzkej vyprofilovanosti firemných 
stratégií vidí prekážku spolupráce jedna z organizácií. Firmy však deklarovali svoje stratégie ako pomerne voľné a so širokým záberom oblastiach. 
Organizácie sa pri výbere partnera riadia zásadami, ktoré sú niekedy zadefinované, inokedy nie. Jasne vedia, koho by neoslovili. Rovnako aj firmy majú 
oblasti, do ktorých svoju podporu nesmerujú. 

Obmedzením tejto práce je jej výskumná vzorka. U firiem je to veľká podobnosť a u organizácií veľká odlišnosť. Vzorka ako taká je nesúrodá a nie je 
reprezentatívna. Avšak napriek tomu alebo práve preto, poskytuje spektrum názorov.
Problémom by mohol byť fakt, že všetky firmy sú nadnárodné, sídlia v Bratislave a sú členmi Business Leaders Forum. To predpokladá určitú schematickosť v 
správaní a v názoroch. Všetky firmy majú mechanizmy filantropie a darcovstva na vysokej úrovni. Toto mohlo spôsobiť nízku diverzifikáciu názorov na 
niektoré otázky. 
Naopak, organizácie sú pomerne dosť odlišné a naviac aj v neziskovom sektore pomerne špecifické. Táto skutočnosť mohla rovnako skresliť výsledky. 
Z týchto dôvodov sme sa v našej analýze nesnažili zovšeobecňovať. Snažili sme sa prezentovať názory tak, ako sme ich zozbierali. Snažili sme sa nájsť body, 
na ktorých sa firmy a neziskové organizácie zhodujú alebo výrazne rozchádzajú.



Centrum pre filantropiu n.o. (CpF) vzniklo v roku 2002 ako nezisková 
organizácia,  poskytujúca všeobecne prospešné služby. 

Účelom Centra pre filantropiu n.o. je svojou činnosťou, službami a programami posilňovať 
mimovládne neziskové organizácie a ich postavenie v spoločnosti, rozširovať hodnoty a 
modely darcovstva, dobročinnosti a dobrovoľníctva, ktoré sú vyjadrením vzájomnej 
solidarity a porozumenia medzi občanmi navzájom i medzi verejným a súkromným 
sektorom, ďalej podporovať myšlienky participatívnej demokracie a pomáhať zvyšovať 
účasť občanov na rozhodovaní o otázkach verejného záujmu. (Vybrané zo štatútu CpF 
n.o.)  

Poslaním Centra pre filantropiu je rozvoj filantropie a občianskej 
spoločnosti. Svojimi aktivitami sa CpF usiluje o povzbudenie filantropického 
správania medzi jednotlivcami i firmami a posilňovanie občianskej 
spoločnosti. 

Rozvoj firemného darcovstva napĺňame tým, že našim partnerom z  firemného 
prostredia pomáhame realizovať ich zámery v tejto  oblasti. Riadime sa vedomím, že 
darcovstvo má veľa spôsobov a štýlov, pričom nám je veľmi blízke tzv. rozvojové 
darcovstvo, ktoré je nástrojom pre dosahovanie sociálnych zmien a usiluje sa o 
dlhodobý a kvalitatívny rast. Pod „kvalitatívnym rastom“ myslíme podporu rozvoja – 
profesionalizáciu  prijímateľov grantov, spoznávanie ich vnútorného potenciálu, 
učenie sa na základe odovzdávania skúseností, rozvoja zručností, schopností, 
porozumenia či znalostí a tiež ich pôsobenie a aktívne ovplyvňovanie diania vo svojom 
okolí, v prospech občianskej spoločnosti. 

Centrum poskytuje nasledovné služby zamerané na tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu 
a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt,  ako aj na ochranu ľudských a 
občianskych práv a slobôd:
�organizovanie seminárov, školení a konferencií,

�vzdelávacie podujatia s cieľom posilniť neziskové mimovládne organizácie, 
dobročinnosť, občiansku spoločnosť, postavenie mládeže, miestny a 
regionálny rozvoj a ochranu ľudských a občianskych práv a slobôd,

�služby v oblasti vypracovania a publikovania analytických a hodnotiacich 
správ, 

�prednášková činnosť a iné služby v oblasti riadenia a vnútorného rozvoja 
neziskových mimovládnych organizácií, podpora dobročinnosti a 
organizovaného darcovstva,

�služby v oblasti administrovania grantových a podporných programov,  
�vzdelávacie, organizačné a informačné služby v oblasti prípravy, realizácie, 

manažmentu a hodnotenia grantových a iných rozvojových programov. 

O Centre pre filantropiu
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Pomáhame pomáhať



Centrum pre filantropiu, n.o.
Kozia 11, 811 03 Bratislava

   

tel.: +421-2-5464 4682
cpf@changenet.sk 

www.cpf.sk 


