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Abstrakt: S komunitou mladých ľudí je možné v súčasnosti pracovať na fundamentoch 

rodinných, ale aj na úrovní rôznych spoločenských organizácii. Mládež je formovateľná, a do 

značnej miery aj ovplyvniteľná. V príspevku budeme monitorovať a opisovať dnešné trendy 

činnosti, ktoré sú etablované na scéne. Pre lepšie uchopenie si však urobíme náhľad aj 

k alternatívnym formám, ktoré porovnáme s tradičnou praxou. Vodcovia sú poslaní a ich 

úlohou je pomenovať, reagovať a hlavne včas rozpoznávať riziká, ktoré pri tomto 

zodpovednom kreovaní mladým ľudským jedincom neustále hrozia. Akcidentálne sa 

dotkneme aj roly rodiča v týchto procesoch. Vyhodnotíme mieru spokojnosti dospievajúcich 

detí so záujmom ich rodičov o nich. 

 

Kľúčové slová: Mládež. Komunita. Práca. Rodič.   

 

Abstract:  With communities of young people can now work on fundamentals  family ,  

but  also within the various social organizations . Youth is malleable , and to a large extent 

influenced . In this paper we describe and monitor the activities of today's trends that are 

established on the scene. For better grip , however, we make a thumbnail and into alternative 

forms that compared with traditional practice . The leaders of the mission and their task is to 

name , to respond in a timely manner and in particular to recognize risks , which, in the 

creating of responsible young human subjects is constantly threatened . Accidentals also 

affected the role of parents in these processes. We evaluate the level of satisfaction of 

growing children with interest their parents about nich.  
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Charakteristika práce s mladými 

Mladí ľudia dnešnej doby sa vo svojej podstate ničím neodlišujú od mládeže rokov 

osemdesiatych, deväťdesiatych či miléniových. Skutočnosť, že sa píše rok 2015 nám hovorí 

iba o posune na časovej osi dejín človeka, ale nie o posune vo vnímaní mládežníka na 

celistvosť i krásu sveta fyzického aj toho duchovného. Iuveni parandum, seni utendum, 

znamená že,“ mladík sa má pripravovať a starec užívať“. Tento latinský výrok a múdrosť, 

môžeme parafrázovať na súčasnosť v ľudovej múdrosti „ V mladosti čo sa naučíš, v starobe 

akoby si našiel“. 
1
 Práca s ľudskými jedincami vo veku 15- 25 rokov, je skutočne špecifická 

a náročná. V mnohých parametroch ju charakterizuje neistota výsledku. Tak ako hovorí 

severský mysliteľ a filozof S. Kierkegaard. Ten v kapitole pojednávajúcej o dobre 

a rozdvojenosti, uvádza veľmi zarážajúce fakty.  Ak chce človek iba jedno, tak musí chcieť 

dobro, vlastne dobro v pravde. Obsiahle pojednáva o nebezpečenstve rozdvojenosti, napr. ako 

Trasymachus v Platónovom  diele „Štát“, ktorý tvrdil, že je správne urobiť niečo zlé, aby to 

však vypadalo pri následnej náprave, že chcem robiť dobre. Varuje tu aj pred štatútom 

odmeny. Táto je v skutočnosti  plodom zlého, ak pri práci vidíme iba ju, tak aj to je 

rozdvojenie osobnosti. Aj v prípade, že chce dobro vodca, ktorý vedie mladého v takej 

situácii, že sa bojí, tak aj to nazýva mysliteľ schizofréniou. Takže nám vychádza, že musíme 

chcieť dobro iba také, ktoré je dobro v pravde.
2
 A nesmieme sa dobra báť, ale hľadať ho, ako 

to praktizujú mnohí aj dnes. Len je na škodu veci, že práve týchto sa média v zásade stránia, 

a mnohokrát zámerne utláčajú do pozadia, ba až priam vhadzujú im polena pod nohy. Je 

nutné ohlasovať mládeži kerygmu
3
. Emeritný pápež Benedikt XVI, svojim listom motu 

proprio Ubicumque et semper, ktorým zriadil Radu pre evanjelizáciu, jasne deklaruje túto 

potrebu, keď píše: „Účinné ohlasovanie si predovšetkým vyžaduje, aby došlo k hlbokej 

skúsenosti s Bohom. Ako som napísal vo svojej prvej encyklike Deus caritas est: „Na začiatku 

toho, že je niekto kresťanom, nestojí etické rozhodnutie alebo veľkolepá myšlienka, ale skôr 

stretnutie sa s udalosťou, s Osobou, ktorá ponúka životu celkom nový horizont a tým aj 

zásadné smerovanie.“
4
 

Doktor teológie Ladislav Hanus vraví, že dospelý jedinec pracujúci s mládežou zákonite 

musí im byť kamarátom aj priateľom. Vo svojom diele „ Rozprava o kultúrnosti“ sa podujal 

                                                 

1
 KUŤÁKOVÁ, E. - MAREK, V. – ZACHOVÁ, J.: Moudrost veku. Praha : Svoboda, 1988. s. 275 . ISBN 25-

018-88 
2
 Porov. KIERKEGAARD, S.: Čistota srdce, aneb chtít jen jedno. Praha: Kalich, 1989, s. 53- 101, ISBN 80-

7017-036-0 
3
 Kerygma- ohlasovanie evanjelia. 

4
 http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/ubicumque-et-semper 
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zaujať stanovisko k tejto problematike. Zrod knihy je v roku 1943, a vydanie z roku 1991 je 

iba prefotene, tak prosíme o pochopenie pri citácii „ Kamarátstvo je vysoká hodnota 

a mnohým dostačí. Ale priateľstvo je to ešte nie. Priateľstvo- je nový svet. Osve sa treba nad 

ním zamyslieť. Ono je spoločenstvo duší. Nielen diela, ideálov, osudu, toho subjektívneho 

vonkajšieho. Ale blízkosť toho vnútorného, najosobnejšieho. To  už ústi do tajomstva. A to je 

ťažké.
5
  

Už Dalajláma povedal, že prvým krokom na ceste ku šťastiu je učenie sa pravému 

priateľstvu. Máličko mediálnu, či lepšie empirickú sféru u nás, napravil prezident SR, ktorý 

20. marca 2015 na pôde Prešovskej univerzity v Prešove adresoval mládeži tieto slová 

„V živote som vyskúšal veľa rôznych typov podnikania, boli za nimi mnohé pády, ale keď po 

každom jednom vstanete, tak ste silnejší, silnejší o skúsenosť, o to, čo ste prežili. Ak sa neskôr 

dostaví úspech, tak by napríklad dobrý manažér mal ostať aj dobrým človekom,“ zdôraznil 

prezident Andrej Kiska.
6
 Aké dôležité slová pre dnešnú mládež. Hlava štátu je dostatočne 

silná autorita. 

Výchova vo voľnom čase je charakteristická týmito znakmi a prvkami: 

Prebieha mimo vyučovania 

Realizuje sa mimo vplyvu rodiny 

Je inštitucionálne zabezpečená 

Uskutočňuje sa prevažne vo voľnom čase
7
 

Súčasné charakteristické praktizované modely práce s mládežou, sú v podobe a forme 

pastoračných centier, skautingu, arcidiecéznej animátorskej školy, farských stretnutí 

mládežníkov, rôznych kurzov pre mládež, a iných. No v dnešnom svete je zjavné, že iba 

klasický spôsob pastorácie a aj práce s mládežou, už nie je dostatočne efektívny. Toto 

spôsobuje v prvom rade spôsob, ako sa v súčasnom postmodernom svete žije. Čiže bez 

liturgie a Božieho slova. To sa v spoločenstve snaží predrať na svetlo márne. Vodca sa preto 

musí veľmi intenzívne zaoberať myšlienkou, ako pracovať s vedenými aj mimo liturgie, no 

v prítomnosti Ježiša Krista.
8
  

                                                 

5
 HANUS, L.: Rozprava o kultúrnosti. Spišské Podhradie : Spišský kňazský seminár,1991, s.129,130, ISBN  80-

7142-000-X 
6
 http://presov.dnes24.sk/prezident-kiska-v-presove-diskutoval-aj-so-studentmi-priznal-sa-ake-by-chcel-mat-

povolanie-200665 dostupné online 21.3.2015 o 12:30 hod. 
7
 PÁVKOVA, Ja kol..: Pedagogika voľného času : teorie, praxe a perspektívy výchvy mímo vyučováni a zařizení 

volného času. 3. Vyd. Praha : Portál, 2008.224.s ISBN 978-80-7367-423-6  
8
  Porov. PETRÍK, Ľ.: Ponuka nových foriem pastorácie- cesta k viere schopnej osloviť súčasného človeka. In.: 

Dar viery a impulzy novej evanjelizácie. Prešov : GTF PU, 2012. s.81-82 
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V arcidiecéznych centrách je moderovanie zverené do rúk kňazov. V skautských 

oddieloch a vôbec skauting ako taký riadi náčelníctvo v počte siedmych vodcov a najvyšším 

orgánom je snem, ktorý sa schádza raz za tri roky. Stretnutia vo farnostiach vedú zase 

animátori, ktorí majú certifikát a štátnu akreditáciu. Vidíme široký diapazón ľudí, ktorí sú 

zainteresovaní v práci pre túto komunitu. Ale sú to všetko povieme tradičné formy, na scéne 

už mnoho desaťročí so silnejšou či slabšou intenzitou výskytu a uplatnenia. Preto si chceme 

náš pohľad zamerať aj na nejaké alternatívne modely vo vedení a duchovnom raste človeka 

vo veku adolescenta. 

Prvým modelom je inovatívny a vo viacerých smeroch revolučný projekt cyklistického 

klubu nadšencov súťažnej - rekreačnej cyklistiky v Prešove.  Domov si našiel v ACM
9
 

Prešov , pod vedením zástupcu moderátora centra kňaza Mgr. Jozefa Mrúza, tiež nadšenca 

cyklistiky. Zrod a prvé náznaky klubu sa datujú k roku 2009, kde sa zárukou ďalšej 

životaschopnosti stala spolupráca s organizáciou „ Don Bosco Tour“ a fanatik do cyklistiky 

kňaz Mgr. Janko Garaj z Ludrovej. Chlapci v Prešove pre lepšiu synchronizáciu a flexibilitu 

založili cykloklub IRIS ( ideme rýchlo, ideme spolu). Zaiste v organizácii nejde len o točenie 

pedálmi, ale ako z motta spoločenstva vyplýva „ Cyklista má dva duše nafúkané na bicykli 

a jednu v milosti posväcujúcej“, primárnym úmyslom a zámerom vodcov,  je rozvíjať 

telesný, duchovný a duševný rozvoj mladých ľudí a členov spolku. Nástrojmi sú hlavne 

pravidelné stretávania sa v klube, ale aj na cestách i v prírode. Tematické prednášky 

odborníkov na vybrané témy (manželstvo, strach v živote človeka, veda a viera atď..). Dôraz 

je kladený na vytrvalosť a cieľavedomosť, tak ako samotná cyklistika je o vytrvalosti a 

disciplíne. Iris sa skladá skoro sto percentne z chlapcov vysokoškolákov. V súčasnosti je 

aktívna asi tridsiatka cyklistov. Klub je životaschopný, má vlastné stanovy, sady dresov, 

organizačnú štruktúru, harmonogramy, ciele. Každoročne je jedna veľká akcia, počas ktorej 

sú chlapci spolu mesiac v sedle, a idú za veľkým cieľom (Rím, Medžugorie, Santiago de 

Compostela či Solún), tieto sa odvíjajú od tematických rokov v Cirkvi. Minulého roku sme 

boli aj v národnej bazilike v Šaštíne.  Počas zimného obdobia nacvičili dokonca hru od Ferka 

Urbánka Kamenný chodníček (dedinské prostredie a láska mladých ľudí), s ktorou teraz 

brázdia po farnostiach Košickej arcidiecézy ( Kapušany, Bzenov, Podhradík, Petrovany, 

Brestov, Ličartovce či Demjata). Divadelný zbor nazvali jednoducho Ochotníci. Tu vidíme, 

                                                 

9
 ACM- arcidiecézne centrum pre mládež. 
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ako mnohorako sa mladý človek kreuje v spoločnosti rovnako nadšených starších person. 

A skutočne sa to realizuje v duchu gréckej kalokagathie.
10

   

Iným alternatívnym modelom práce a praktickej činnosti s mladými, je rodisko mučenice 

pre čistotu Anky Kolesárovej, dedinka neďaleko Pavloviec nad Uhom, Vysoká nad Uhom, 

ktorá je od Pavloviec asi dva kilometre vzdialená. Pod hlavičkou Domček , tu mladých 

združuje kňaz Mgr. Pavol Hudák, pri ktorom sa vystriedalo mnoho mladých nielen z radov 

teenegerov, ale aj kňazov pomocníkov. Niektorí z nich dielo šíria ďalej a ponúkajú svoju silu 

i radosť na iných miestach Slovenska (napr. Važec a Centrum premeny so svojím šéfom Mgr. 

Marekom Uličným, ktorý tu došiel šíriť kerygmu práve z Domčeka). Rôzne akcie, ako púť 

radosti, púť zrelosti, púť rodín a iné akcie, tu tiež veľmi silno modelujú mladých a učia ich 

načúvaniu, dávaniu seba samých a čistote života. Táto činnosť zaiste napomáha aj rodičom 

týchto mladých ľudí, lebo títo po príchode do svojich domovov, skutočne menia svoje postoje 

a hodnoty. Primárne preto je práca s mládežou nenahraditeľná.  

 

Rodičia a mladí 

Rok 2015, je vyhlásený v Cirkvi ako Rok rodiny. Myslíme si, že je to veľmi vhodne 

vybraná téma, vzhľadom k pripravovanému stretnutiu mládeže z celého sveta v susednom 

poľskom Krakove na budúci rok. Aj tu vidíme mnoho paralel a variácii práce s mladými. 

Prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ, ktorý je silným bojovníkom za 

tradičnú rodinu a jej úlohy v súčasnom svete, nám jednoznačne reflektuje stav, keď hovorí „ 

Slová povzbudzujú, príklady tiahnu. Ak nebude výchova v rodine, nech by bola akákoľvek 

dôsledná a pravidelná, podopretá vlastným príkladom a svedectvom rodičov, bude málo 

účinná. Drahí rodičia, povzbudzujem vás k príkladnému sviatostnému životu v rodinách, 

ktorý je krásny a naplňujúci vás samých, ale aj život vašich detí.  Staňte sa v sile milosti 

sviatosti manželstva v pastorácii rodín aktívnymi ohlasovateľmi krásy a dobra príkladného 

manželského života. Rodičia, som si istý, že nebudete ľutovať námahu, ktorú v tomto smere 

vynaložíte. Ako ovocie sviatostného života vám budú odmenou dobre vychované, vďačné deti, 

ktoré sa o vás postarajú v jeseni vášho života.
11

  

No nie každý rodič má akúsi prirodzenú autoritu. Docent Paločko sa zaoberá takouto 

témou v publikácii Základy manželského života. Autorita sa buduje a posilňuje u človeka 

                                                 

10
Kalokagatia-  je ideál harmonického súladu a vyváženosti fyzickej a duševnej stránky človeka. Bol 

formulovaný antickými Grékmi, pre ktorých bola telesná kultúra integrálnou súčasťou kultúry spoločnosti. 
11

 BABJAK, J.: Ohlasovanie evanjelia o rodine. In: Slovo. Prešov : Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, 

2015, roč. 47, č. 10, s. 13. ISSN 1335-7492 
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tým, že v živote vykazuje  tie správne skutky a činy, no nebýva len výsledkom morálneho 

úsilia, ale aj zmýšľania, ktoré je v hlbokom zákutí srdca, a ktoré sa v konečnom dôsledku 

nevyhnutne prejavuje v konaní u jednotlivca a človeka vodcu a facilitátora. 
12

 Teda nielen 

otcovia svalovci vzbudzujú rešpekt u svojich detí, to skôr otec a matka s načúvajúcim srdcom 

dokáže vychovať svoje dieťa v dobrom svetle. 

Mnoho mládežníkov je nespokojných, či len veľmi málo pozornosti sa im dostáva zo 

strany vlastných rodičov. 

IUVENTA je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 

športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka 

politika na Slovensku aj mimo neho. Základné témy aktivít IUVENTY sú účasť mládeže 

na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, 

neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.   

 IUVENTA, práve táto štátna inštitúcia robila v roku 2012 (22.11.- 21.12. ) výskum 

mládeže o spokojnosti s rodičmi a rodinou. Zisťovalo sa, čo mladí ľudia považujú za dôležité 

pre založenie si rodiny. Ukázalo sa, že takmer 2/3 opýtaných pokladajú za najdôležitejšie 

stabilný príjem, viac ako 1/2 istotu zamestnania, o čosi menej ako 1/2 zabezpečené vlastné 

bývanie a spoznanie partnerovej rodiny, priateľov a známych. Z odpovedí respondentov 

vyplýva, že za najmenej dôležité považujú rovnaké vierovyznanie, ukončené vzdelanie a 

uzavretie manželstva (sobáš).
13

 

Je nám potrebné ešte niečo dodávať? Je to jasná správa od mladých ľudí. 

 

Záver 

Formy práce s mládežou, ktoré sme popísali nám ukazujú podstatné prvky dobrovoľnosti. 

Dobrovoľníctvo je často opisované ako nástroj, ktorý podporuje neformálne vzdelávanie, 

predovšetkým mladých ľudí, ktorým tak zvyšuje možnosti uplatnenia sa na trhu práce, 

zviditeľňuje ich jedinečnosť a originalitu, tiež im pomáha rozvíjať vlastné schopnosti 

a zručnosti. Pri súčte týchto atribútov nám teda skvalitňuje spoločnosť ako takú. Práca ľudí 

s nimi je teda viac ako obdivuhodná. Je neocenená a neoceniteľná. 

Práve preto vidíme prácu s mládežou, priam ako činnosť s najvyššou prioritou v pohľade 

na perspektívy budúcnosti ľudstva. 

 

                                                 

12
Porov.: PALOCKO, S.: Základy manželského vzťahu. Prešov : GTF PU, 2013. s. 138  

13
https://www.iuventa.sk/sk/Vyskum-mladeze/Vyskumy-katalog-dat/2013/Potreby-mladych-ludi-pri-zakladani-

si-rodiny-a-potreby-mladych-rodin.alej(6.6.2015) 
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