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	 Doba	rozkvetu	veľkých	ideológií	sa	zača-
la	v	19.	storočí	a	skončila	po	druhej	svetovej	
vojne.	Niekde	zápasy	tradičných	hodnotových	
koncepcií	 vydržali	 ešte	 dlhšie,	 ale	 všade	 sa	
vytrácajú	 z	 verejného	priestoru.	Ucelený	sys-
tematizovaný	 svetonázor	 pretrváva	 v	 knihách	
a	v	hlavách	špecialistov,	ktorých	počet	 je	za-
nedbateľný.	Niekedy	mám	pocit,	že	našich	štu-
dentov	skúšame	z	toho,	čo	iba	bolo.
Ideologický	boj	sa	však	 tým	neskončil.	Ľudia	
zápasia	medzi	sebou	viac	a	emotívnejšie	ako	
predtým.	Dnes	niet	času	na	čítanie,	navyše	aj	
na	 študovanie	 a	 hlboké	 premýšľanie.	 V	 bež-
nom	živote	šermujeme	 iba	 torzami	 ideologic-
kých	 stavieb,	 symbolmi	 a	 spomienkami	 na	
ne.	Keďže	sa	nevieme	oprieť	o	načítanú	teóriu	
a	racionalitu,	o	to	väčší	priestor	sa	ponúka	pre	
emócie,	 osobnostné	 útoky	 a	 negativizmus,	
ktorý	neraz	prerastá	do	hejtrizmu.	„Hej,	hejter,“	
spieva	 vo	 svojej	 piesni	Miloslav	Kollár,	 jeden	
z	našich	absolventov.
	 Prezidentské	 voľby	 spolarizovali	 nášho	
západného	 suseda	 viac	 ako	 inokedy.	 Politika	
osobnej	nenávisti	preniká	aj	tam,	kam	najme-
nej	patrí.	V	známom	románe	Alfonza	Bednára	
Sklený	vrch,	dej	ktorého	sa	z	veľkej	časti	odo-
hráva	 v	 Západných	 Tatrách,	 jeden	 z	 hrdinov	
Mišo	Pogáň	hovorí:	„Politika... nemá čo hľadať 
nad dvetisíc metrami. Nielen nad dvetisíc, ale 

už ani nad tisíc nie. Tu je večné bratstvo, slo-
boda a ústupčivosť. Politika, to je vec nížin, to 
je vec jednotvárneho nížinného života, ktorý by 
bez politiky smrdel ako stojatá voda.“1	A	má	
pravdu.
	 V	 severnej	 Indii,	 v	 budhistickej	 provincii	
Ladakh	 prezývanej	 indický	 Tibet	 stojí	 končiar	
Stok	Kangri	(6	153	m).	Dobre	si	pamätám,	keď	
som	na	ňom	stál	v	rokoch	2009	a	2011,	ako	tu	
pokojne	vlajú	pestré	modlitebné	vlajočky,	ktoré	
ukazujú,	 že	 vývoj	 sa	 neustále	 krúti.	 Toto	 leto	
vyvesila	 vedľa	 nich	 česká	 komerčná	 výprava	
červené	trenky	–	povestný	symbol	odmietania	
druhý	raz	zvoleného	pána	z	Hradčian.	Dovolen-
kári	nemuseli	čítať	spomínaný	 román,	ale	za-
budli	rešpektovať	tisícročné	zvyky	a	predstavy	
tunajších	vrchárov.	Končiare	sa	stali	chrámom,	
tichým	sídlom	duchov	a	bohov.	Červené	tren-
ky	a	po	čase	možno	aj	modré	nohavičky	ako	
politický	symbol	patria	celkom	inam	–	dole,	do	

našej	civilizácie.

Svetozár Krno

1 Bednár, A.: Sklený vrch. Bratislava: 
Slovenský spisovateľ 1954, s. 133.

foto:	Prof.	PhDr.	Svetozár	Krno,	CSc.
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STARÉ ARMÉNSKE NÁBOŽENSTVO
	 Prvé	svedectvá	o	arménskej	mytológii	priniesli	
do	Európy	grécki	autori	(Platón,	Heredot,	Xenofon,	
Strabon).	Veľa	poznatkov	 zaznamenali	 aj	 arménski	
kresťanskí	 spisovatelia	 –	 historik,	 zakladateľ	 ar-
ménskej	 historiografie,	 predstaviteľ	 školy	Mesropa	
Maštoce	 Movses	 Chorenaci,	 (asi	 410	 –	 asi	 494)	
Agantagelos	(5.	st.),	Eznik	Kochbaci	(374/80	až	asi	
450),	 Sebevsos	 (7.	 st.)	 a	 Ananija	 Širakaci	 (610–
685).	 K	 súčasným	 znalostiam	 prispelo	 aj	 ľudové	
predávanie	pradávnych	legiend.

	 Zdroje	 arménskej	 mytológie	 treba	 hľadať	
u	 protoindoeurópskych	 kmeňov,	 ktoré	 žili	 na	 Ar-

Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
Katedra politológie a euroázijských štúdií FF UKF Nitra

Krno, S.: Politics has nothing to look for over two thousand meters
CIVITAS, 2018, Vol. 24, No. 55, p. 2

The author deals with the origins of the religions on the territory of today’s 
Armenia in his study. At first, he mentions the polytheistic period, which 
brought a wide variety of gods and national heroes. He notices the 
expansion of the Yezidi belief of which the Kurds became the bearers. He 
does not forget the Christianity even, which has become the first official 
religion in the world here.

ménskej	plošine.	Arménske	nábo-
ženstvo	obohatili	postavy,	resp.	vlast-

nosti	postáv	panteónov	susedných	národov	
(najmä	Peržanov	a	Semitov).	Po	prijatí	kresťanstva	
niektorým	biblickým	bytostiam	pridali	vlastnosti	po-
hanských	 bohov.	 Ich	 staré	 báje	 zrkadlia	 vojenské	
konflikty	štátu	Urartu	s	Asýrčanmi.	Pokoj,	stabilitu	
a	prosperitu	 zabezpečujú	dobrí	bohovia,	napadnu-
tie	 cudzími	 barbarmi	 –	 zlí	 duchovia.	 V	mýtoch	 sa	
uchovali	 aj	 stopy	 totemizmu.	 Hrdinovia	 –	 vladári	
odvodzujú	svoj	rod	od	orla,	hada	alebo	býka.

	 Cicavce	 (medveď,	 jeleň,	 mačka,	 pes)	 majú	
ľudské	 vlastnosti.	 Vtáci	 (bocian,	 vrana,	 žeriav,	
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lastovička,	 kohút)	 nadobúdajú	 posvätnosť.	 Vrana	
v	mýte	o	Dávidovi	Sasunskom	sa	stala	božím	po-
slom,	kohút	odháňa	duchov	chorôb	a	oživuje	mŕt-
vych.	Bocian	prináša	správy	od	kráľa	Aru	Gecheci-
ka.	Panovníci	na	hlavách	nosia	skrútených	hadov.

	 Platan	a	borievka	sa	stali	posvätnými	stroma-
mi.	Končiare	ako	Ararat,	Aragac,	Zorgos	a	Tavr	vy-
stupujú	ako	živé	bytosti.	Ararat,	Sippna,	Artos	a	Ar-
nos	sa	spomínajú	s	neskoršou	bájou	o	kresťanskej	
potope.

	 Personifikácii	 sa	 nevyhli	 ani	 večne	 hašteriví	
súrodenci	 –	 brat	 Voda	 a	 sestra	 Oheň.	 Jedna	 báj	
spomína,	že	oheň	stvoril	Satan,	keď	udrel	železom	
do	kremeňa.

	 Ešte	v	12.	storočí	prežíval	kult	Slnka	a	Mesia-
ca.	Veľa	mýtov	sa	viaže	na	súhvezdia.	S	Orionom	je	
spojený	prapredok	Arménov	Hajk	a	s	kresťanskými	
svätými	 viaceré	 prírodné	 úkazy,	 ako	 búrka,	 rosa	
a	vietor.

BOHOVIA A BOHYNE
	 Spočiatku	si	silnú	pozíciu	medzi	arménskymi	
bohmi	udržiavali	predkovia	Hajk	a	Aram,	ku	ktorým	
sa	 pridali	 Ara	 Gechecik,	 Šamiran	 a	 iní.	 Po	 vzniku	
pevného	 štátu	 sa	 vytvoril	 nový	 panteón,	 v	 ktorom	
zaujali	 posty	 Anachit,	 Vagn,	 Astchik,	 Mich,	 Tir,	
Amanor,	Vanatur	a	Baršamin.

 Aramazd	sa	stal	hlavným	bohom.	Stvoril	Nebo	
a	Zem.	Vládol	hromom.	Rozhodoval	o	úrode.	Jeho	
hlavná	svätyňa	sa	nachádza	v	Ani	(turecký	Kanach).

 Amanor a Vanatur	 sa	 starali	 o	 úrodu,	 podľa	
niektorých	teórií	išlo	o	jednu	božiu	postavu	s	dvomi	
menami.

 Araj	bol	bohom	vojny.

 Arev	stelesňoval	Slnko.

 Baršamin	 sa	 stal	 protivníkom	 boha	 Vaagna	
a	 viacerých	 hrdinov	 (napr.	 Arama).	 Jeho	 chrám	
a	socha	zo	slonovej	kosti	umiestnená	pri	súčasnom	
tureckom	 meste	 Erzincan	 boli	 zničené	 po	 prijatí	
kresťanstva	v	roku	301.

	 Umierajúci	a	vzkriesený	Gisane,	symbolizujú-
ci	kolobeh	prírody	a	jeho	brat	Demetr,	pochádzajú	
z	Indie	a	z	hinduizmu.

 Mger	 (Michr),	 syn	 Aramazda,	 brat	 Araity	
a	Nane,	boh	Slnka,	sa	narodil	zo	skaly,		ktorú	sa	na	
konci	života	premenil.	Arméni	vyrývali	preto	po	na-
rodení	 dieťaťa	 znak	 na	 posvätné	 tzv.	 pľúcne	 skaly	
(portakar).	 Podobne	 ako	 grécky	 Herkules	 vykonal	
niekoľko	hrdinských	činov.	Zabil	leva,	ktorý	napádal	
roľníkov,	zachránil	mesto	Džerizu	od	potopy	tým,	že	
naváľal	skaly	do	rútiacej	sa	rieky	a	potieral	nespra-
vodlivosť.	Osud	nepekne	narušili	vzťahy	medzi	jeho	
synom	Davidom	 a	 vnukom	Mgerom,	mladším.	Aj	
Mgreovi	postavili	na	území	súčasného	Turecka	svä-
tyňu.

 Spandaramet	 sa	 stal	 dobrosrdečným	 bohom	
rastlín,	úrody	a	zvierat.	Žil	pod	zemou	v	živej	zelenej	
krajine.	V	inej	verzii	vystupoval	ako	zlý	boh	podsvetia.

 Tarku,	boh	úrody	a	rastlín,	chránil	roľníkov.

 Tir,	 boh	 písma,	 múdrosti,	 poznania,	 vedy,	
umenia,	 pisár	 hlavného	boha	Aramazda,	 vyvolával	
u	ľudí	sny,	ktoré	predpovedajú	budúcnosť	a	sprevá-

dzal	zosnulých	do	podsvetia.

 Vaagn,	 boh	 ohňa,	 vojny	 a	 búrky,	 bojoval	
s	drakmi.	Na	hore	Nemrut	Dağı	vysokej	2	134	met-
rov v juhovýchodnej	Anatólii,	 pri	meste	Adıyaman 
mu	 dal	 arménsky	 kráľ	 Kommagene Antiochus	 I. 
(86–38	p.	n.	 l.)	 v	 roku	62 p.	n.	 l.	 vystavať	sochy.	
Náhrobný	 pahorok	 objavil	 v	 roku	 1881 nemecký 
inžinier	Karl	Sester.	Miesto,	ktoré	poznali	iba	domo-
rodci,	sa	v	roku	1987	ocitlo	v	Zozname	svetového	
dedičstva UNESCO.

	 Mohyla	vysoká	49	metrov	a	široká	152	metrov	
vznikla	ako	pocta	panovníkovi,	gréckym,	perzským	
a	 arménskym	 bohom.	 Na	 východnej	 a	 západnej	
strane	stáli	 dva	 levy	a	 skoro	deväť	metrov	 vysoký	
Apolón	(Mitra),	Týché,	Aramazd	(Zeus),	Vaagn	(Hé-
raklés).	Zválané	a	mierne	narušené	sochy	zobrazujú	
grécke	tváre	a	perzské	odevy	i	účesy.	Na	západnej	
terase	znázorňujú	dosky	s	horoskopom	polohu	Ju-
pitera,	Merkúra	a	Marsu	s	dátumom	7.	júl	62	p.	n.	l. 
Na	 inom	e	si	kráľ	potriasa	 ruky	s	bohmi.	Samotná	
jeho	 hrobka	 sa	 nenašla,	 asi	 sa	 nachádza	 hlboko	
v	pahorku.

 Zatik	bol	bohom	zeme,	úrody	a	rastlín.

 Anait (Anachit)	 má	 pôvod	 u	 Peržanov.	 Na-
rodila	 sa	 ako	 dcéra	 Aramazda.	 Stala	 sa	 hlavnou	
bohyňou,	 patrónkou	 kráľovských	detí	 a	 liečiteľkou.	
V	 hlavnom	 chráme	 Ereza	 (súčasný	 turecký	 Erzin-
džan)	na	brehu	 rieky	Aracani	stála	 jej	 zlatá	socha,	
ktorú	dala	ukradnúť	Kleopatra.

 Astchik	 (Zornička),	bohyňa	 lásky	a	krásy,	sa	
zamilovala	 do	 boha	 Vaagna.	 Stala	 sa	 patrónkou	
dievčat	a	tehotných	žien.	Rozpúšťala	hmlu	nad	po-
svätnou	riekou	Aracani	a	menila	sa	na	rybu.	Mnohí	
Arméni	si	ju	pripomínajú	počas	kresťanského	sviat-
ku	 Vardaver,	 ktorý	 sa	 koná	 dva	 týždne	 po	 Veľkej	
noci.	 Hlavný	 chrám	 bohyne	 sa	 nachádza	 v	 turec-
kom	Aštišare.

 Covinar,	 bohyňa	 búrky,	 mora,	 vody,	 dažďa,	
cválala	na	ohnivom	koni	po	oblakoch,	ľuďom	priná-
šala	životodarný	dážď.

 Lusin	(Mesiac)	bola	sestrou	boha	Slnka,	Are-
va.	 Obaja	 súrodenci	mali	 najviac	 svätýň	 v	 starom	
hlavnom	meste,	v	Armavire.

 Nane,	dcéra	Aramazda,	bola	bohyňou	vojny,	
materstva	a	múdrosti.

 Nurin,	 bohyňa	 vodného	 živlu,	 oživuje	 zem	
dažďom.

NEBO A PEKLO
 Dracht,	staroarménsky	raj,	pripomína	príjem-
né	 mesto,	 ktoré	 obkolesuje	 kamenný	 plot.	 Vedľa	
medených	 vrát	 tečie	 ohnivá	 rieka	 Krakaboc,	 nad	
ktorou	visí	most	z	vlasov	(Maze makurč).	V	strede	
rajského	mesta	 leží	 záhrada	Partez,	 v	 ktorej	 rastie	
svetový	strom	života	Kenac cár,	tvoriaci	stred	sveta.

	 Duch	 smrti	Groch	 zapíše	 na	 čelo	 novorode-
niatka	 osud	 (čakatagír).	 Vedie	 o	 každom	 člove-
ku	 knihu,	 zaznamenáva	 jeho	 dobré	 aj	 zlé	 skutky,	
o	ktorých	príde	 reč	na	Božom	súde.	Od	narodenia	
ho	 sprevádzajú	 dvaja	 anjeli.	 Paapan	 chráni	 dušu	
a Reštak	chráni	telo.

	 Osud	 smrteľníkov	 si	 všíma	 starček	 so	 sivou	
bradou	 duch	 Bacht.	 Hriešnici	 po	 smrti	 neprejdú	

úzky	most.	Padnú	do	ohnivej	rieky.	Prudký	tok	 ich	
stiahne	 do	 pekla	 Džochk.	 Pri	 bráne	 do	 podsvetia	
stoja	sochy	bohov	Gisane	a	Demetr.

DUCHOVIA
 Devi	sa	delia	na	dobrých,	neutrálnych	a	zlých,	
bielych	 a	 čiernych	 duchov.	 Dorástli	 do	 obrovskej	
postavy	s	očami	veľkými	ako	 tanier.	Niektorí	majú	
iba	jedno	oko,	iní	zvieracie	črty.

	 K	dobrých	devom	patria	aralezi,	 krídlaté	by-
tosti	so	psím	telom,	ktoré	prileteli	z	neba,	aby	líza-
ním	zahojili	 rany	a	oživovali	mŕtvych.	Presný	opak	
kaukazských	 pastierskych	 psov,	 ktoré	 by	 vás	 naj-
radšej	roztrhali.

 Amabaru stráži	sýpky	a	chlievy.

 Azaran Blbul	 (Vták	ohnivák)	pripomína	Féni-
xa.	Oživuje	 spevom	suché	doliny,	 hory	 a	 záhrady.	
Prináša	krásu,	harmóniu	a	spravodlivosť.

	 Had	Šaapet	stráži	dom	(tzv.	Švod),	sad,	pole	
(Švazu),	les	alebo	cintorín.

	 K	neutrálnych	bytostiam	patrí	Kadži	(Chrabrý),	
duch	vetra,	búrky	a	vojny.

 Chrtvilak,	duch	mŕtvych	inovercov,	samovra-
hov	a	 zlodejov,	 vychádza	v	noci	obyčajne	podobe	
zvierat	 (ako	 mačka,	 pes,	 osol,	 vlk,	 medveď	 atď.).	
Stojí	na	ceste	pred	cintorínom.	Nadránom	sa	vracia	
do	svojho	hrobu.

	 Sivovlasý	 starec	 Žuk u Žamanak	 sedí	 na	
vysokom	 kopci.	 Keď	 na	 jednu	 stranu	 spúšťa	 bielo	
klbko	nití,	nastáva	ráno,	a	ak	na	druhú	stranu	zase	
čierne	klbko,	začína	sa	stmievať.

 Tzuk	je	najznámejší	trpaslík.

	 Zlých	duchov	 je	viac.	Dračí	 ľudia,	višapovia,	
žijú	aj	tisíc	rokov	vo	vysokých	horách,	hlbokých	ja-
zerách	a	na	oblakoch.	Na	zem	prichádzajú	s	veľkým	
hrmotom.	Keď	 sa	plazia	 pod	 zemským	povrchom,	
spôsobujú	zemetrasenia.	Najznámejší	z	nich	je	Až-
daak.

 Aliovia	 prišli	 do	 Arménska	 od	 susedov.	 Na-
pádajú	 tehotné	 ženy	a	mládencov.	Boja	sa	 železa.	
Stačí	 im	 vložiť	 ihlu	 do	 šiat	 a	 stratia	 silu.	 Budúce	
mamičky	sa	pred	ním	uchránia,	 keď	 vedľa	postele	
položia	nôž	alebo	meč.

HRDINOVIA
	 Viacerí	 hrdinskí	 smrteľníci	 ktorí	 sa	 postavili	
proti	 bohom,	 skončili	 prikovaní	 na	 bralách.	Mnohí	
z	nich	vystupujú	ako	dvojičky.

 Ďücanzni	–	Hajk,	Aram,	Gechecik	a	Tork	An-
gech	–	založili	arménsky	rod. Hajk	bol	synom	bib-
lického Togarmu	a	vnukom	Gomera.	Ako	jediný	sa	
odmietol	 podriadiť	 zlému	 bohovi	 Belovi	 (Marduko-
vi),	ktorý	panoval	v	Babylone.	Krátko	po	dostavaní	
známej	 veže	 opustil	 s	 tromi	 stovkami	 stúpencov	
mesto	 a	 usadil	 sa	 pod	 Araratom.	 Ani	 tu	 nenašli	
utečenci	 pokoj.	 Panovník	 poslal	 za	 nimi	 armádu,	
čo	sa	mu	stalo	osudným.	Jedenásteho	septembra	
2492	p.	n.	l.	ho	smrteľne	zasiahol	Hajkov	šíp.	Vlád-
covo	 telo	 spálili	 na	 Ararate,	 jeho	 popol	 sa	 zmenil	
na	vody.	Vojaci	a	ťavy	od	strachu	skameneli.	Víťaz	
Hajk	potom	založil	pri	jazere	Van	kráľovstvo	Hajas-
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tan	s	hlavným	mestom	Hajkaberd.	Stal	sa	zaklada-
teľom	dynastie	Hajkuzinov	a	celého	starého	národa.	
Po	 smrti	 praotca	 prebral	 vládu	 jeho	 najstarší	 syn	
Aramniak.	 Podľa	 pravnuka	 kráľa	Arama,	 ktorý	 vy-
hnal	asýrskych	votrelcov	z	krajiny	získali	obyvatelia	
pod	Araratom	dnešné	meno,	hoci	sami	sa	nazývajú	
Hajk.

 Ara Gechecik	 (Prekrásny	 Ara)	 bol	 legendár-
nym	arménskym	kráľom,	ktorému	poslala	list	asýr-
ska	cárovná	Šamiran	s	návrhom	sobáša	a	zjedno-
tenia	 oboch	 ríš.	 Vladárka,	 len	 čo	 dostala	 zápornú	
odpoveď,	možného	ženícha	znenávidela.	S	armádou	
vtrhla	do	Arménska	a	brániaceho	panovníka	zabili.	
Šamiran	prikázala	vojakom,	aby	doniesli	mŕtve	telo	
do	veliteľského	stanu.	Pri	pohľade	na	soka	zmenila	
názor	 znovu.	 Poprosila	 krídlatých	 psov,	 Aralezov,	
aby	kráľa	oživili.	Ale	to	bolo	nad	ich	sily.	Na	to	opus-
tila	Arménsko	a	vrátila	sa	domov.

 Tork Angech,	vysoký	silák	s	modrými	očami	
a	divým	pohľadom,	bol	pravnukom	Hajka.	Pripomí-
nal	Tartala,	jednookého	baskického	obra.	Vlastnými	
rukami	 lámal	 skaly,	 ktoré	 potom	 nechtami	 otesal,	
až	vznikli	ploché	kamenné	dosky.	V	Erazamujne	za	
mestom	Artašat	mu	postavili	chrám.

 Anušavan Sosanver,	múdry	mladík,	bol	vnu-
kom	 cára	 Aru	 Prekrásneho.	 Stelesňoval	 platany	
v	posvätnom	háji	pri	Armavíre	(hlavnom	a	nábožen-
skom	 centre	 starovekého	 arménskeho	 kráľovstva	
Ararat).	Keď	vial	vietor,	 listy	šumeli	a	predpovedali	
budúcnosť.

	 Bratia	Ervand a Ervaz	 sa	narodili	 šľachtičnej	
a	býkovi.	Dorástli	do	mohutnej	postavy.	Stali	sa	kul-
túrnymi	hrdinami.	Prvý	z	nich	ako	cár	staval	mestá	
a	chrámy.

 Nemrut	 vtrhol	 s	 armádou	 do	 Arménska.	 Na	
vysokom	štíte	 si	 postavil	 veľkolepý	 chrám.	To	mu	
nestačilo.	Rozhodol	sa	zabiť	boha	a	vládnuť	aj	nebu.	
Zo	strechy	paláca	sa	dal	vystreliť	lukom	až	k	samým	
nebesiam.	Tu	ho	čakal	trest.	Udrel	blesk	a	panovník	
sa	 so	 svojím	 sídlom	 prepadol	 do	 priepasti,	 ktorú	
zalialo	 jazero.	 Nad	 západným	 brehom	 Vanu	 nesie	
vulkán	jeho	meno	dodnes.

	 Bratia	Sanasar a Bagdasar	sa	narodili	v	mori.	
Morská	voda	im	po	celý	život	dodávala	silu.

JEZIDI
	 Jezidi,	príbuzní	Kurdom,	patria	do	perzskej	ja-
zykovej	skupiny.	Hovoria	kurmandžinou,	dialektom	
kurdčiny.	Kedysi	písali	pod	vplyvom	perzsko-arab-
ského	písma	a	čiastočne	latinky.	Väčšina	liter	bola	
však	originálna,	mala	geometrický	tvar.	Predstavujú	
endogamné	spoločenstvo,	t.	j.	rodiny	uzatvárajú	iba	
medzi	sebou.	

	 Vo	svete	ich	žije	okolo	milióna.	Okrem	Armén-
ska	 (35	308,	1,2	%),	Nemecka	 (100	000),	Ruska	
(40	586)	a	Gruzínska	(12	262)	sa	nachádzajú	v	Ira-
ku	(700	000),	Sýrii	(50	000),	Iráne	a	Turecku.	Držia	
sa	chaldejsko-asýrskeho	kalendára,	ktorý	sa	začína	
v	apríli	4	750	p.	n.	l.

	 Jezidská	 viera	 predstavuje	 zmes	 pohanstva	
(uctievanie	 planét,	 studničiek,	 stromov),	 šamaniz-
mu,	 hinduizmu	 (dedičné	 kastovníctvo,	 sťahovanie	
duší),	zaroastrizmu	(oheň	pri	obradoch,	moc	šajtá-
na),	manicheizmu,	 judaizmu	 (stolovanie),	 kresťan-
stva	(krst,	 lámanie	chleba,	pitie	vína),	súfistického	
islamu	(obriezka,	púť,	pôst,	niektoré	zvyky	súfistov).	
Nadväzuje	 na	 tradície	 staroindického	 boha	 Mitru,	
ktorý	 pôvodne	 zosobňoval	 „Zmluvu“	 (mitra),	 čiže	
ochrancu	zákona	a	poriadku,	a	bohom	vojny,	 kto-
rý	 sa	 vozil	 na	 pozlátenom	 voze	 ťahanom	 štvorzá-
prahom	a	útočil	proti	démonom	a	 ich	uctievačom.	
Symbolizoval	 slnečnú	 žiaru.	 Jeho	 kult	 prenikol	
v	4.	storočí	p.	n.	l.	z	Indie	na	západ.	V	Babylone	sa	
rozšíril	 o	 prvky	 astrologické	 (vysvetľovanie	 vzťahu	
usporiadania	hviezd	a	dejov	minulých	a	budúcich)	
a	 eschatologické	 (úvahy	 o	 konci	 života	 a	 sveta).	
Odtiaľ	 prenikol	 do	 Malej	 Ázie.	 Gréci	 ho	 odmietali	
ako	všetko	perzské,	teda	podľa	nich	barbarské.	Zato	
Rimania	Mitru	prijali.	Vytvorili	mu	vyše	stovky	kul-
tových	miest.	Stal	sa	najobľúbenejším	bohom	rím-
skych	 legionárov,	 neskôr	 aj	 vyšších	 vrstiev.	 Cisár	
Dioklecián	 (284–305)	 ho	 povýšil	 do	 hodnosti	 ríš-
skeho	 boha	 a	 ochrancu	 Rímskej	 ríše.	 Na	 Mitrovu	
počesť	sa	stal	25.	december	sviatkom	Nepremoži-
teľného	Slnka	(Sol Invictus),	ktorý	zakázal	až	cisár	
Theodosius	 (364–395).	Kult	 boha	Mitru	 sa	potom	
postupne	vytratil.	

	 Jezidi	 uznávajú	 dva	 arabsky	 písané	 texty.	
Prvým	je	Čierne	písmo	(Mustaf reš)	a	druhým	Kniha	

zjavenia	(Ktébí džalva).	Ctia	 jedného	Boha,	ale	ne-
patria	však	medzi	tradičných	monoteistov.	Oddeľujú	
stvoriteľskú	 a	 riadiacu	 funkciu.	 Boh	 sa	 spočiatku	
vznášal	 nad	 kozmickými	morami.	 Hral	 sa	 s	 biely-
mi	perlami,	jedna	mu	spadla	do	morských	hlbín,	až	
z	nej	vznikli	hviezdy.	Stvoril	neživý	fádny	svet	a	po-
tom	siedmich	anjelov,	ktorým	predal	moc.	Od	tých	
čias	sa	do	chodu	kozmu	a	života	veľmi	nestará.

	 V	nedeľu	bol	 stvorený	najvplyvnejší	 tzv.	Páví	
anjel,	Táús	Melek,	v	pondelok	Dardail,	v	utorok	Is-
rafil,	 v	 stredu	Michael,	 vo	 štvrtok	 Džibríl,	 v	 piatok	
Shimail	a	napokon	v	sobotu	Nurail.	

	 Prvý	 anjel	 vystupuje	 ako	 páv	 s	 rohami.	 Na	
Zem	priniesol	farby,	rastliny,	zvieratá	a	ľudí.	V	eden-
skej	 záhrade	 stretol	 Adama	 a	 Evu,	 posledné	 dielo	
Boha.	 Prvým	 ľuďom	 vdýchol	 dušu.	 Adama	 obrátil	
k	slnku,	ale	odmietol	sa	mu	pokloniť,	 za	čo	dostal	
trest.	Stvoriteľ	ho	urobil	vládcom	podzemia.	

	 Vyhostený	 vzbúrenec,	 ktorý	 pripomína	 zoro-
astrijského	šajtana	alebo	padlého	anjela,	sa	v	novej	
funkcii	ako	pán	pekla	dal	na	pokánie.	Čakal	na	od-
pustenie.	Sedem	 tisícročí	 zhromažďoval	svoje	slzy	
do	 siedmich	 nádob,	 ktorými	 uhasil	 pekelné	 ohne.	
Tak	 peklo	 prestalo	 existovať.	 Táús	Melek	 sa	 vrátil	
spod	zeme	a	vedie	anjelov.

	 Adam	 a	 Eva	 sa	 sporili	 o	 tom,	 že	 kto	 z	 nich	
prvý	 sám	 splodí	 potomka.	 Svoje	 semená	 uzav-
reli	 do	 sklenených	 pohárov,	 ktoré	 po	 dlhom	 čase	
otvorili.	 Zo	 všetkých	 nádob	 vyletel	 odporný	 hmyz,	
až	na	jednu,	Adamovu,	z	ktorej	sa	vyplazil	chlapček	
Šhehíd	 bin	 Džer	 (Syn	 z	 pohára).	 Človiečik,	 „dieťa	
zo	skúmavky“,	možno	predobraz	budúceho	umelé-
ho	oplodnenia,	rýchlo	rástol,	oženil	sa	a	splodil	deti	
–	prvých	jezidov,	ktorými	sa	môžu	stať	iba	potom-
kovia	jezidov.	Ostatní	ľudia	sú	potomkami	Evy.

	 Jezidi,	 potomkovia	 Adama,	 si	 neosvojili	 ex-
panzívne	 náboženstvo.	 Neagitujú	 slušne	 ani	 vtie-
ravo,	 slovom	ani	 zbraňami.	Málokedy	prechádzajú	
k	iným	vieram.

	 Za	tri	smrteľné	hriechy	považujú:

	 1.	manželstvo	alebo	voľnejší	styk	s	členmi	inej	
kasty,

	 2.	 manželstvo	 s	 inovercom	 alebo	 prechod	
k	inej	viere,

	 3.	zdvihnutie	ruky	na	predstaviteľa	duchovnej	
kasty.

	 Poznajú	 nebo,	 ale	 peklo	 stratili.	 Nebožtíka	
uložia	 do	 kužeľovej	 hrobky	 so	 skríženými	 rukami	
na	hrudi.	Veria	v	sťahovanie	duší.	Tí,	ktorí	v	živote	
konali	 zlo,	budú	po	smrti	 zatratení	a	padnú	do	za-
budnutia.	 Hriešnici	 sa	 pri	 prevteľovaní	 môžu	 zdo-
konaľovať.	 Tu	 je	 podobnosť	 s	 indickými	 nábožen-
stvami.	 Ľudia	majú	možnosť	 získať	 božský	 štatút,	
čo	pripomína	budhizmus.	Toto	sa	podarilo	siedmim	
anjelom.	

	 Jezidi	 sa	 členia	 na	 dve	 skupiny.	 Prvú	 tvoria	
duchovní,	ktorí	sa	delia	na	tri	kasty.	Šejch	 je	svet-
ským	lídrom,	starostom	komunity.	Pír,	kňaz,	sa	sta-
rá	o	hlavné	obrady,	ako	sú	svadba	alebo	pohreby.	
Fakír	žije	asketicky.	Druhú,	svetskú,	skupinu,	tvoria	
mirídi.	 Sovietsky	 režim	 rešpektoval	 etnickú	 identi-
tu,	 zakladal	 jezidské	 školy,	 ale	 náboženské	 zvyky	
vrátane	tradičných	kást	považoval	za	prežitok.	V	Ar-
ménsku	sa	preto	kastovníctvo	medzi	jezidmi	vytráca	
omnoho	rýchlejšie	ako	v	arabských	krajinách.

foto:	Prof.	PhDr.	Svetozár	Krno,	CSc.
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	 Po	 narodení	 chlapca	 môže	 nasledovať	 dob-
rovoľná	 obriezka.	 Jezidi	 sa	 modlia	 dvakrát	 denne	
smerom	k	slnku.	Stredu	svätia,	v	sobotu	oddychu-
jú.	 Počas	 obradu	 sa	 veselia,	 pri	 hroboch	 svätých	
zapaľujú	 olejové	 lampy.	 Uctievajú	 Slnko,	 Mesiac	
a	 ďalšie	 planéty.	 V	 auguste,	 ak	 môžu,	 sa	 vydajú	
na	púť	do	údolia	Láliš	severne	od	 irackého	Mosu-
lu	k	hrobu	proroka	Šejcha	Adího	narodeného	v	Li-
banone	 (1073/8–1162/3),	 ktorý	 sa	 ako	 súfijský	
(moslimský)	mystik	 pustil	 do	 reformácie.	 Vraj	 ide	
o	prevteleného	Pávieho	anjela.	

	 Moslimovia	považujú	Táúsa	Meleka	za	Satana,	
jezidské	 náboženstvo	 za	 satanistické	 a	 podľa	 toho	
sa	k	jeho	stúpencom	správajú.	Jezidi	prežili	niekoľko	
genocíd.	O	poslednú	sa	postaral	tzv.	islamský	štát.

KRESŤANSTVO
	 Arménski	 kresťania	 považujú	 za	 prvých	 ší-
riteľov	 Kristovho	 učenia	 apoštolov	 Bartolomeja	
a	Júdu	Tadeáša.	Ich	viera	sa	v	druhom	storočí	šírila	
cez	sýrske	mestá.	V	 rokoch	110,	230	a	287	zažili	
veľké	prenasledovania.	Pri	tom	poslednom	sa	veľmi	
angažoval	kráľ	Tiridat	III.	(250–330).

	 Podľa	 povesti	 uväznil	 vladár	 na	 trinásť	 rokov	
pod	Araratom	do	jamy,	nad	ktorou	stojí	dnes	kláštor	
Chor	Virab,	 kresťanského	misionára	Grigora	 za	 to,	
že	 odmietol	 obetovať	 kadidlo	 bohyni	 Anahité.	 Za	
svoje	 činy	napokon	musel	 kráľ	 pykať.	Premenil	 sa	
na	diviaka	a	zmizol	v	lese.	Kráľova	sestra	Chosrovi-
ducht,	kresťanka,	mala	po	čase	sen,	podľa	ktorého	
jej	brata	zbaví	potupy	iba	spomínaný	väzeň.

	 Grigor,	 neskorší	 arcibiskup	 Grigor	 Parvetab	
(Osvietiteľ,	 257–331)	 mal	 búrlivý	 životopis.	 Jeho	
otec,	princ	Azak,	zabil	kráľa	Chosrova	(†287),	otca	
Tiridata.	 Na	 to	 pozabíjali	 nahnevaní	 šľachtici	 celú	
vrahovu	rodinu.	Zachránil	sa	 iba	Grigor	a	 to	vďaka	
kresťanskej	dojke	Sofii.

	 Ale	 vráťme	 sa	 k	 legende.	 Grigor	 si	 dal	 pod-
mienku.	Kráľ	musí	dovoliť	 kresťansky	pochovať	37	
utečeniek	 pred	 rímskym	 cisárom	 Diokleciánom,	
ktoré	dal	ukameňovať	a	prestúpiť	na	Kristovu	vieru.	
Tiridat	tak	urobil	a	v	roku	301	sa	stalo	kresťanstvo	
oficiálnou	vierou	v	Arménsku,	ktoré	získalo	v	tomto	
smere	svetové	prvenstvo.	O	dva	roky	vzniklo	v	Eč-
miadzine1	ležiacom	na	západ	od	Jerevanu	cirkevné	
centrum,	v	ktorom	dodnes	sídli	patriarcha,	katholi-
kos,	hlava	cirkvi.	Podľa	prvého	katholika	sa	Armén-
ska	apoštolská	cirkev	nazýva	aj	Arménsko-gregori-
ánska	cirkev.	

	 Konvertovaný	 panovník	 s	 arcibiskupom,	 no-
vým	spojencom,	šírili	vieru	ohňom	a	mečom.	Váľali	
pohanské	chrámy	a	sochy	a	pálili	nekresťanské	kni-
hy.	Na	miestach	starých	svätýň	vyrástli	nové	kos-
toly.	Kráľova	sestra	zachránila	aspoň	chrám	Chov-
sovaducht,	 ktorý	 slúžil	 potom	 na	 svetské	 účely.	
Kresby	bohov	na	stenách	však	boli	zničené.	Funkcia	
katholikosa,	hlavy	cirkvi,	sa	dedila.

	 Arménsko-gregoriánska	 cirkev	 patrí	 k	 tzv.	
monofyzitskej	vetve2	kresťanov.	Viaceré	zvyky	z	po-
hanských	 tradícií	 prebrala	 vrátane	 zabíjanie	 obet-
ných	 zvierat	 počas	 obradov.	 Monofyziti	 popierajú	
dve	 podstaty	 Krista	 –	 božskú	 a	 ľudskú.	 Tvrdia,	 že	
má	iba	jednu	podstatu	–	a	to	božskú.	Počas	eucha-
ristickej	 obety	 používajú	 na	 rozdiel	 od	 chalcedón-

skych	diafyzitov	nekvasený	chlieb	a	čisté	víno.	 Ich	
zakladateľ	 Eutyches	 (378–452),	 konštantinopolský	
archimandrit,	bol	odsúdený	a	vyhlásený	za	kacíra	na	
IV.	ekumenickom	koncile	v	Chalcedóne	v	roku	451.	

	 Arménsko-gregoriánska	cirkev	sa	v	roku	506	
odlúčila	 od	 východnej	 byzantskej	 cirkvi	 a	 stala	 sa	
autokefálnou.	 Vytvorila	 si	 pevné	 štruktúry	 aj	 v	 za-
hraničných	 arménskych	 enklávach	 (Francúzsko,	
USA,	 Kanada,	 Južná	 Amerika,	 Blízky	 východ,	 Je-
ruzalem,	 postsovietske	 štáty	 a	 pod.).	 Stavia	 veľmi	
skromne	 vyzdobené	 kostoly	 a	 kláštory,	 vedľa	 kto-
rých	 sa	 často	 nachádzajú	 osobitné	 obrovské	 ka-
menné	dosky	s	krížom,	tzv.	chačkary.

	 Peržania	porazili	v	roku	428	dynastiu	Aršakov-
cov.	Arménov	ovládali	prostredníctvom	nasadených	
perzských	satrapov.	Za	kráľa	Jazdarkta	 II.	(†	457),	
ktorý	 veril	 v	 mazdizmus,	 znovu	 váľali	 kresťanské	
chrámy.	Na	to	kresťania	povstali.	V	dňoch	26.	mája	
až	2.	júna	451	podľahlo	na	Avarajskom	poli	66-tisíc	
arménskych	povstalcov	presile	–	200-tisícom	Per-
žanov	so	slonmi.	Nedošlo	však	k	 totálnej	porážke.	
Víťazi	po	boji	prestali	porazených	nútiť	na	konverto-
vanie	k	mazdaizmu.

	 V	západom	Arménsku	v	7.	storočí	vzniklo	pav-
likánske	 hnutie.	 Jeho	 členovia	 odmietali	 cirkevnú	
hierarchiu,	ktorá	vraj	ochraňovala	pomery	vytvore-
né	Satanom,	úctu	k	svätým	a	tradičné	rituály.	Zriekli	
sa	krstu	a	pôstov.	Držali	sa	najmä	evanjelia	a	listov	
sv.	 Pavla.	Pavlikáni	 spájali	 kresťanský	 svetonázor	
s	prvkami	iránskeho	zoroastrizmu.	Na	svet	sa	dívali	
dualisticky.	Absolutizovali	protiklady	medzi	dobrom	
a	 zlom,	 dňom	 a	 nocou,	 dušou	 a	 telom,	 božským	
a	pozemským.	V	roku	655	vytvorili	v	západnom	Ar-
ménsku	náboženskú	sektu3,	ktorá	sa	po	niekoľkých	
generáciách	rozrástla	nad	stotisíc	členov.	Založili	si	
vlastný	štát	 so	sídlom	v	Tefrike	na	brehu	horného	
Eufratu.	Po	porážke	s	byzantskými	vojskami	v	roku	
872	opustili	rodisko	a	rozpŕchli	sa	po	svete.

	 Pri	jazere	Van	vzniklo	v	strede	9.	storočia	po-
dobné	 hnutie.	 Jeho	 stúpenci,	 tondrakiti,	 odmietali	
nesmrteľnosť	duše,	cirkev	a	 feudálne	poriadky.	Žili	
v	komúnach	a	hlásali	rovnoprávnosť	mužov	a	žien.	
Neskôr	 sa	 rozšírili	 aj	 do	 východného	 Arménska.	
Spojili	sa	s	vyhnanými	pavlikánmi.	Britský	orienta-
lista	Frederick	Cornwallis	Conybeare	 (1846–1924)	
zaznamenal	 diskusiu	 medzi	 nimi	 a	 arménskou	
cirkvou	ešte	v	roku	1837.	

	 Arménski	 kresťania	 sú	monofyziti4.	 Postarali	
sa	o	 šírenie	 viery	 k	dvom	susedom.	Druhou	kraji-
nou	vo	svete,	ktorá	prijala	kresťanstvo	ako	oficiálne	
náboženstvo,	sa	stalo	Gruzínsko	a	 to	medzi	 rokmi	
324	až	326.	Gruzínski	kresťania	organizačne	patri-
li	 pod	Antiochijský	 patriarchát,	 ktorý	 sídlil	 na	 juhu	
dnešného	 Turecka	 a	 bol	 založený	 macedónskymi	
Grékmi.	 Názorovo	 sa	 oddelili	 od	 Arménov	 v	 roku	
609,	 keď	 prijali	 závery	 Chalkedonského	 konzília	
(8.10.	až	1.11.451),	podľa	ktorého	Ježiš	Kristus	má	
v	 sebe	 božskú	 aj	 ľudskú	 podstatu.	 Jeho	 oponenti,	
väčšina	 východných	 kresťanov,	 tzv.	 monofyzitisti	
tvrdia,	že	syn	Boží	má	iba	božskú	podstatu.	Gruzín-
ski	kresťania	súperili	o	vplyv	s	perzskými	zoroastrij-
cami	a	neskôr	s	tureckými	moslimami.	V	roku	1744	
uskutočnili	reformy.	V	roku	1801	sa	stali	súčasťou	
Ruskej	pravoslávnej	cirkvi.	Vlastnú,	dodnes	trvajúcu	
pravoslávnu	cirkev	nadobudli	v	roku	1917.

	 Treťou	 krajinou	 vo	 svete,	 ktorá	 prijala	 kres-

ťanstvo	ako	oficiálne	náboženstvo,	bola	kaukazská	
Albánia.	Na	 rozdiel	 od	prvých	dvoch	neprežila.	So	
zánikom	 štátu	 zmizlo	 aj	 Kristovo	 učenie.	 Na	 jej	
dnešnom	území	dominuje	islam.
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 Tóra	 uvádza	613	micvot (prikázaní),	 ktoré	 je	
možné	rozdeliť	rôznym	spôsobom.	Najtradičnejším	
je	delenie	na	pozitívne	(248)	a	negatívne	(365).	Ďa-
lej	je	možné	rozdeliť	ich	na	tie,	ktoré	sa	týkajú	vzťa-
hu	B-oha	a	človeka	(napríklad	príkaz	nosiť	jarmulku,	
tfilin,	dodržiavať šabat	a	pod.).	Ďalej	sú	tu	prikáza-
nia,	ktoré	určujú	vzťahy	medzi	ľuďmi	(dobročinnosť,	
čestné	jednanie	a	pod.)	Ďalej	je	ich	možné	rozdeliť	
na	chukim a mišpatim. Chog (jn.	č.	chukim)	majú	

biblický	 „štatút“	 sú	 zákonom,	 ktorý	my	 smrteľníci	
nie	 sme	 schopní	 pochopiť.	 Neexistuje	 k	 nim	 jed-
noznačné	vysvetlenie,	či	zdôvodnenie	–	existuje	iba	
nutnosť	poslúchať	B-oha	a	napodobňovať	jeho	svä-
tosť.	Napríklad	sem	patrí	zákaz	obliekať	šaty,	ktoré	
obsahujú	vlnu	a	ľan	(ša’atnez).1	Ostatné	zmesi	látok	
sú	dovolené.	Chog	sú	prikázania,	ktoré	sa	praktiku-
júci	židia2	zaväzujú	dodržiavať	bez	ohľadu	na	to,	či	
ich	skutočný	význam	chápu	alebo	nie.	Tieto	zákony	

PhDr. Miriam Mlyneková, PhD.
Katedra politológie a euroázijských štúdií FF UKF Nitra

Mlyneková, M.: Who are Jews? (Selected Aspects of Jewish Identity: Kashrut)
CIVITAS, 2018, Vol. 24, No. 55, p. 6

The second part of the text focuses on a set of Jewish religious dietary laws. Kashrut is the part of Jewish law dealing 
with food which can and cannot be eaten and how the food must be prepared. Kashrut means fit, proper or correct. 
It has the same root as the more commonly known word kosher. Most of the basic laws of kashrut are derived from 
the Torah’s Books of Leviticus and Deuteronomy (eventually codified in the Mishnah and Talmud) and elaborated 
on in the later rabbinical literature. The basic principles of the kashrut are a natural part of the identity of the believer 
and the practicing Jew. 

sú	tiež	označované	ako	micvot šim’ijot,	teda	priká-
zania,	ktoré	 je	 treba	skrátka	poslúchať,	pretože	 ich	
prostredníctvom	je	možné	ukázať	B-bohu	podriade-
nosť.	Mišpat (jn.č.	mišpatim)	sú	racionálne	prikáza-
nia.	Ich	význam	je	buď	vysvetlený	v	Tóre	(napríklad	
svätenie	šabatu,	nosenie	cicit)	alebo	 ich	pochope-
nie	 je	 jasné	 (vážiť	 si	 rodičov,	 nezabíjať,	 nesmilniť,	
nekradnúť).	

Zdroj:	rliessum	/	Pixabay
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	 Neoddeliteľnou	 súčasťou	 židovskej	 identity	
je	 aj	 spôsob	stravovania.	 Judaizmus	nie	 je	 známy	
prílišným	 asketizmom,	 nepozná	 celibát,	 kláštory,	
ani	 život	 v	 odriekaní.	 Židovstvu	 nie	 je	 cudzie	 nič	
ľudské,	 nedémonizuje	 prirodzené	 ľudské	 potreby.	
Telo	človeka	stráži	 ľudskú	dušu,	 ktorá	 je	 vzácnym	
pokladom	a	oboje	patrí	B-ohu.	Teda	je	potrebné	sa	
oň	dobre	starať,	je	to	súčasť	služby	B-ohu.	Napĺňa-
nie	telesných	potrieb	pomáha	zároveň	napĺňať	život	
duchovným	obsahom.	 Židia	 radi	 žijú	 spoločensky,	
milujú	rodinné	stretnutia	a	židovské	sviatky	sa	nesú	
v	znamení	stretávania	sa	rodiny	a	priateľov	pri	spo-
ločnom	stole.	V	literatúre	sa	môžeme	stretnúť	s	tým,	
že	 jedálenský	 stôl	 je	 prirovnávaný	 k	 oltáru	 a	 jedlo	
samotné	k	obeti.	Stôl	a	 rodinné	stretnutia	pri	ňom	
sa	stávajú	 jedným	z	aspektov	služby	Stvoriteľovi.3	

„Keďže židovstvo si neodopiera veci hmotné, po-
zemské, svetské, ide o to, ako ich posvätiť. Život je 
posvätný sám o sebe, ale je potrebné posvätiť každý 
čin tak, aby sa konal v B-ožom zmysle. Je možné 
vypiť čašu vína a celý postup posvätiť. Rovnako tak 
je možné piť víno a žiadnemu vyššiemu zmyslu to 
neslúži. Človek sa môže oddávať sexualite a zároveň 
tým posväcuje život. Rovnako tak je možné páchať 
sexuálne excesy, ktoré nemajú nič dočinenia so ži-
dovskou posvätnosťou sexuality.“4

	 Všetky	zákony	týkajúce	sa	kašrutu,5	teda	pra-
vidlá	košer	stravovania,	patria	do	kategórie	micvot 
šim’ijot. Existujú	však	pokusy	o	racionálne	vysvet-
lenie	 ich	 dodržiavania	 a	 o	 logické	 uchopenie	 ich	
zmyslu,	aby	neboli	iba	„naučenými	ľudskými	priká-
zaniami“.	 V	 duchu	 svojho	 racionalizmu	 vysvetľuje	
pravidlá	kašrutu	Rambam6	 jednak	ako	prostriedok	
zachovania	tela,	a		jednak	je	podľa	neho	možné	vní-
mať	kašrut ako	prostriedok	k	zachovaniu	duše.	Mai-
monides	(Rambam)	bol	jedným	z	najvýznamnejších	
lekárov	svojej	doby	a	vysvetľoval	kašrut skúsenos-
ťami	zo	svojej	praxe.	Vychádzal	z	logiky,	že	Tóra za-
kazuje	to,	čo	je	telu	škodlivé	a	to,	čo	povoľuje	škod-
livé	nie	 je.	Samozrejme	 za	predpokladu,	 že	človek	
sa	 stravuje	 striedmo	 a	 pravidelne.	 Čiže	 Tóra	 tým,	
ak	napríklad	vymedzuje	košer a nekošer	zvieratá,	sa	
snaží	učiť	ľudí	(židov)	čo	je	dobré	a	čo	nie.	Čo	jesť	
a	 čo	 odmietnuť.	 Je	 treba	 povedať,	 že	moderné	 le-
kárstvo	potvrdilo	mnohé	z	Rambamových	názorov.	
Jeho	učení	odporcovia,	lekári,	poukazovali	napríklad	
na	to,	že	nežidia	trejfe	zvieratá	jedia	a	nejak	zásadne	
to	 ich	 zdraviu	 neškodí.	Rambam	však	 argumento-
val,	že	poškodenie,	ktoré	je	spôsobené	židovi,	ktorý	
zje	trejfe mäso	sa	nemusí	týkať	tela	ale	skôr	duše.	
Napríklad,	 ak	 človek	 zje	 zakázaného	 orla	 jeho	 po-
vaha	 bude	 ovplyvnená	 povahou	 predátora.	 Preto	
podľa	neho	Tóra	zakazuje	konzumovať	krv	zvieraťa,	
jej	požitie	vedie	ku	krutosti	a	ďalším	zhubným	cha-
rakterovým	 rysom.	 I	motto	 súčasných	priaznivcov	
biopotravín	znie,	ako	keby	ho	formuloval	sám	Mai-
monides:	„Človek	je	tým,	čo	(z)je.“	

	 Iní	 učenci	 s	 Rambamom	 nesúhlasia,	 podľa	
nich	 v	 tomto	 prípade	 B-ohu	 nešlo	 o	 fyzické	 alebo	
duševné	 blaho	 človeka,	 ale	 Jeho	 zámerom	 bolo	
udržanie	 jedinečnosti	 a	 nezávislosti	 židov.	 Dá	 sa	
to	chápať	ako	snaha	zabrániť	asimilácii	židovského	
ľudu,	 a	 tým	 jeho	 zničeniu.7	 Striktné	 dodržiavanie	
kašrutu	môže	 vytvárať	 bariéru	 v	 spoločenskom	ži-
vote	židov.	Pre	praktikujúceho	žida	(židov)	je	kom-
plikované	 navštevovať	 nežidovskú	 domácnosť,	 či	
domácnosť	židov,	ktorí	sa	košer	nestravujú.	Dodr-

žiavať	pravidlá	čistého	stravovania	„vonku“	je	veľmi	
komplikované	 pre	 židov	 žijúcich	 v	 oblastiach,	 kde	
sú	 početne	 zanedbateľnou	 minoritou.	 Chýbajú	 tu	
košer	obchody,	či	reštaurácie.	Dodržiavanie	kašrutu 
ako micvot šim’ijot je	v	istom	zmysle	skúškou	viery	
i	obrannou	hrádzou	židovstva.

	 V	každom	prípade	v	židovstve	má	čisté	a	ne-
čisté	 duchovný	 a	 morálny	 rozmer	 a	 to	 aj,	 ak	 ide	
o	 stravovanie.	 Existujú	 nečisté	 zvieratá	 i	 nečisté	
činy.	 Čisté,	 schopné,	 pravé	 sa	 označuje	 slovom	
košer (kašer).8	Tento	výraz	patrí	k	najznámejším	zo	
židovskej	náboženskej	praxe.	Je	všeobecne	známe,	
že	praktikujúci	žid	sa	stravuje	košer	teda	čisto	–	pri-
jateľne	-	správne.	Nejde	tu	o	čistotu	v	hygienickom	
alebo	lekárskom	zmysle	slova,	ale	o	čistotu	duchov-
nú.	Košer strava	nemá	pre	telo	iba	kalorickú	a	die-
tetickú	 hodnotu,	 podporuje	 predovšetkým	 telesnú	
a	duchovnú	čistotu	veriaceho	žida,	dáva	jeho	životu	
transcendentálny	rozmer.	„Lebo ja Jahve, som váš 
Boh. Vy ste sa posvätili a stali ste sa svätými, lebo 
ja som svätý; neznečisťujte sa teda všetkými tými-
to drobnými živočíchmi, ktoré sa hemžia po zemi. 
Áno, ja som Jahve, ktorý vás vyviedol z Egyptskej 
krajiny, aby som bol vašim Bohom: buďte teda svä-
tí, lebo ja som svätý.“ (Lv.	11,	44-45)	

	 Obsahom	pojmu	kašrut je	celý	rad	nariadení,	
ktoré	majú	biblický	pôvod,	sú	uvedené	v	TaNaCHu,	
a	 dopĺňa	 ich	 rabínska	 literatúra.	 Podľa	 Biblie	 bol	
človek	 stvorený	 ako	 vegán,	 ktorý	 smie	 iba	 ovocie	
a	zeleninu.	„Boh povedal: »Dávam vám všetky rast-
liny nesúce semená na povrchu celej zeme a všet-
ky stromy, ktoré prinášajú ovocie so semenom; to 
bude vaša potrava.“ (Gn. 1, 29-30) Toto	 pravidlo	
platilo	 pre	 všetky	 generácie,	 až	 po	 moment	 kedy	
Noe	a	 jeho	 rodina	opustila	archu:	 „Strach a hrôza 
z vás nech padne na všetky zvieratá zeme, na všet-
ko nebeské vtáctvo, na všetko, čo sa plazí po zemi, 
a na všetky morské ryby: všetky vám dávam do 
rúk. Každý tvor, ktorý žije a hýbe sa, bude vám za 
pokrm; to vám dávam práve tak, ako zelené byli-
ny. Len nebudete jesť spolu s mäsom i jeho dušu, 
totiž krv.“	 (Gn.	9,	2-4)	Platil	 tiež	prísny	 zákaz	 jesť	
mäso	zvieraťa,	ktoré	bolo	ešte	živé.	Toto	nariadenie	
patrí	k	siedmim	tzv.	noachickým	prikázaniam,	ktoré	
B-oh	 dáva	 nielen	 židom,	 ale	 sú	 všeobecne	 platné	
pre	 všetkých	 ľudí	 na	 svete.	 V	 prípade	 židov	 Tóra 
spresňuje,	 že	 ešte	 predtým	 ako	 sa	mäso	 zo	 zvie-
raťa	 zužitkuje,	musí	byť	 jeho	porážka	uskutočnená	
zvláštnym	spôsobom,	ktorý	sa	označuje	ako	šchita 
alebo	rituálna	porážka.

	 Židovská	 forma	 porážky	 (šchity)	 vychádza	
z	 prísneho	 biblického	 zákazu	 požívať	 krv.	 Tento	
zákaz	 sa	 v	Tóre	opakuje	niekoľkokrát	 (vyššie	 sme	
uviedli	Gn.	9,	2-4).	Uvádza	sa	aj	na	iných	miestach	
napríklad:	 „To je trvalý zákon pre všetkých vašich 
potomkov na všetkých miestach, kde budete bývať: 
nebudete jesť ani tuk, ani krv.“	 (Lv.	 3,	 17);	 „Kde-
koľvek budete bývať, nijakú krv nebudete jesť, či ide 
o vtáča alebo o zviera. Ktokoľvek je akúkoľvek krv, 
bude vylúčený zo svojho rodu.“	(Lv.	7,	26-27);	„Ak 
nejaký človek z Izraelovho domu alebo cudzinec bý-
vajúci medzi vami bude jesť krv, akúkoľvek krv, ob-
rátim sa proti tomu, kto bude jesť túto krv, a vylúčim 
ho zo stredu svojho ľudu. Lebo život tela je v krvi. 
Túto krv som vám dal ja, aby ste na oltári vykoná-
vali obrad zmierenia za svoje životy; lebo táto krv je 
zmierením za život. Preto som povedal Izraelcom: 

„Nikto z vás nebude jesť krv a ani cudzinec, ktorý 
sa zdržuje medzi vami nebude jesť krv.“ Ktokoľvek 
z Izraelcov alebo cudzinec bývajúci medzi vami uloví 
zver alebo vtáka, ktorý sa smie jesť, musí vyliať jeho 
krv a zakryť ju zemou. Lebo životom každého tela je 
jeho krv a ja som povedal Izraelcom: „Nebudete jesť 
krv z nijakého tela, lebo životom každého tela je jeho 
krv a ktokoľvek ju bude jesť, bude vyhubený.	“	(Lv.	
17,	10-14);	„Len sa chráň, aby si nejedol krv, lebo 
krv je duša a ty nesmieš jesť dušu s mäsom! Nebu-
deš ju jesť, ale vyleješ ju na zem ako vodu. Nebudeš 
ju jesť, aby si bol šťastný ty a tvoj syn po tebe, keď 
budeš konať, čo je správne v Jahveho očiach.“	(Dt.	
12,	23-25).	

 Šchita predpisuje	použiť	špeciálne	pripravený	
mäsiarsky	nôž,	ktorý	zvieraťu	pri	porážke	pretne	ži-
votne	dôležité	tepny,	žily	a	priedušnicu.	Je	to	dôle-
žité	z	hľadiska	rýchlej	smrti	zvieraťa	a	minimalizácie	
jeho	 utrpenia.9	 Rituálnu	 porážku	 robí	 šochet,	 pro-
fesionálny	mäsiar,	 ktorý	musí	 byť	 zbožným	 židom	
a	 okrem	 mäsiarskych	 zručností	 musí	 poznať	 ritu-
álne	 predpisy.10	 Po	 usmrtení	 zvieraťa	 je	 potrebná	
dôkladná	 kontrola,	 či	 nebolo	 choré	 alebo	 poškvr-
nené.	 Ak	 sa	 objaví	 „vada“	 je	 označené	 za	 trejfe, 
a	nie	je	vhodné	k	židovskej	konzumácii.11	Usmrtené	
a	skonzumované	nesmie	byť	ani	zviera,	ktoré	utrpelo	
zranenie	alebo	trpí	chorobou,	ktorá	by	vážne	oslabi-
la	 jeho	šance	na	prežitie.	Po	usmrtení	zvieraťa	prí-
prava	mäsa	na	konzumáciu	pokračuje.	Mäso	musí	
byť	 minimálne	 na	 pól	 hodinu	 uložené	 do	 studenej	
vody,	aby	bolo	isté,	že	neobsahuje	žiadnu	krv.	Ná-
sledne	sa	nasolí	hrubou	soľou,	a	až	potom	sa	môže	
ďalej	upravovať	a	konzumovať.	

	 Existujú	 tri	 základné	 druhy	 zákazov	 ohľadom	
konzumácie	 mäsa:	 konzumácia	 nekošer	 druhov	
zvierat;	konzumácia	mäsa	košer	druhov	v	prípade,	
že	zviera	uhynulo	alebo	bola	šchita uskutočnená	ne-
správne;12	konzumácia	mäsa	košer druhu	zvieraťa,	
kedy	 šchita	 bola	 uskutočnená	 správne	 ale	 po	 nej	
bolo	zistené,	že	zviera	bolo	choré	alebo	zranené.13

	 Pri	 rozlišovaní	 košer a trejfe druhov	 mäsa	
rozlišujeme	 tri	 rôzne	 skupiny	 zvierat:	 druhy,	 ktoré	
žijú	na	 zemi;	druhy,	 ktoré	 žijú	 vo	vode	a	okrídlené	
druhy	(vtáky).	V	prípade	zvierat,	ktoré	žijú	na	zemi	
v	knihe	Levitikus	sú	presne	uvedené	pravidlá:	„Ja-
hve prehovoril k Mojžišovi a Áronovi a povedal im: 
»Prehovorte k Izraelcom a povedzte im: Zo všetkých 
zemských živočíchov môžete jesť tieto zvieratá: 
Môžete jesť každého živočícha, ktorý má rozdelené 
kopytá, a to rozpoltené na dve ratice, a ktorý pre-
žúva. Ale z prežúvavcov a tých, čo majú rozdelené 
kopytá, nesmiete jesť tieto druhy: za nečistú budete 
považovať ťavu, lebo hoci prežúva, nemá rozdele-
né kopyto; za nečistého budete považovať jazveca, 
ten síce prežúva, ale nemá rozdelené paprčky, nech 
vám je nečistým; za nečistého budete považovať za-
jaca, lebo hoci prežúva, nemá rozdelené paprčky; 
za nečistú budete považovať sviňu, hoci má kopýtko 
rozdelené na dve rozdvojené paprčky, ale nepre-
žúva. Nebudete jesť mäso, ani sa nedotýkajte ich 
zdochliny, budete ich považovať za nečisté.“ (Lv.	
11,	1-8)	Rozoznateľné	charakteristické	znaky	košer 
cicavcov	sú	teda	rozdelené	kopytá	a	prežúvanie.	To	
znamená,	že	žid	môže	jesť	bez	obáv,	že	by	nahneval	
B-oha:	 hovädzí	 dobytok,	 ovce,	 kozy,	 vysokú	 zver,	
gazely,	antilopy	a	pod.	Vylúčené	sú	svine	(chazir),	
ťavy,	kone,	somáre,	hlodavce,	mäsožravce,	hrubo-
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kožce	a	vodné	cicavce.	

	 Čo	 sa	 týka	 vodných	 živočíchov:	 „A zo všet-
kého, čo žije vo vode, môžete jesť toto: Všetko čo 
má plutvy a šupiny a žije vo vode, v mori a riekach, 
môžete jesť. Ale všetko, čo nemá plutvy a šupiny 
a žije v mori a v potokoch, medzi všetkými vod-
nými živočíchmi, a všetky živé tvory, ktoré sa tam 
nachádzajú, budete považovať za odporné. Budete 
ich považovať za odporné a nebudete jesť ich mäso 
a ich zdochliny vám budú odporné. Všetko, čo žije 
vo vode a nemá plutvy a šupiny, budete považovať 
za odporné.“ (Lv.	11,	9-12)	Pri	košer	vodných	živo-
číchoch	platí,	že	musia	mať	aj	plutvy	aj	šupiny.	Je	
zakázané	jesť	kôrovce,	 lastúrniky	i	ulitníky,	vrátane	
ustríc	a	 langúst.	Existujú	 i	 ryby,	ktoré	majú	šupiny	
ale	nemajú	plutvy	napríklad	niektoré	dravé	ryby,	tie	
je	 zakázané	 jesť.	 Jesť	sa	nesmie	úhor,	 raja,	 žralok	
ani	jeseter.	Je	zakázané	kupovať	ryby	v	obchodoch,	
ktoré	nedodržiavajú	kašrut.	Dokonca	 i	 v košer ob-
chodoch	rabíni	odporúčajú,	aby	si	zákazník	nechal	
rybu	stiahnuť	 z	kože	pred	svojimi	očami,	prípadne	
aby	na	rybe	aspoň	kúsok	kože	ostal.	Rybie	výrobky,	
ktoré	sa	predávajú	bez	kože	(konzervy,	pasty)	mu-
sia	mať	zvláštny	certifikát.14 

 Tóra	neurčuje	zvláštne	pravidlá	pri	konzumácii	
vtákov.	Existuje	iba	pomerne	dlhý	a	detailný	zoznam	
zakázaných	druhov	vtákov.15	K	nim	patria	draví	vtá-
ci	ako	napríklad	orol,	jastrab,	sokol;	vtáci	živiaci	sa	
zdochlinami	napríklad	sup.	K	zakázaným	patria	ne-
topier,	kormorán,	labuť,	pelikán,	či	bocian.	Tóra ur-
čuje	dvadsaťštyri	druhov	vtákov,	ktoré	sú	dovolené.	
Povolená	 je	 konzumácia	 domácej	 hydiny:	 sliepky,	
kurence,	kačice,	husi,	holuby,	bažanti	i	morky.

	 Platí	 prísny	 zákaz	 konzumácie	 všetkých	 dru-
hov	hmyzu.	Dokonca,	ak	je	dlhšie	skladovaná	múka,	
ryža,	strukoviny	musia	sa	veľmi	pozorne	skontrolo-
vať,	či	sa	tam	nenachádza	nežiaduci	hmyz.	To	isté	
platí	pred	konzumáciou	zeleniny	a	ovocia.	Striktne	
zakázané	sú	zvieratá,	ktoré	sa	pohybujú	po	bruchu:	
hady.	Snáď	aj	ako	pripomienka	prvotného	biblického	
hriechu.	Zakázané	sú	všetky	produkty	pochádzajúce	
z trejfe	zvierat	ako	napríklad	kaviár	z	jesetera,	mlieko	
z	ťavy,	olej	z	rýb,	ktoré	sú	nečisté.	Zaujímavé	však	
je,	že	je	povolená	konzumácia	medu,	napriek	tomu,	
že	je	spojený	s	nečistým	hmyzom.	Tóra	med	chápe	
ako	rastlinný	produkt,	ktorý	včely	„iba“	zbierajú.16	

	 Prísne	 oddeľovanie	 mliečnych	 (jid.	 milchig) 
a	mäsitých	 (jid.	 flajšig)	 jedál	 je	 jedným	zo	základ-
ných	 pilierov	 kašrutu.	 Trikrát	 sa	 v	 Tóre	 vyskytuje	
veta „Nebudeš variť kozľa v mlieku jeho matky.“(Ex.	
23,	19;	Ex.	34,	26;	Dt.	14,	21).	Pre	tento	zákaz	ne-
existuje	logické	zdôvodnenie.	Je	to	chukim,	zákon,	
ktorého	podstatu	 nemôžeme	pochopiť.	O	 to	 strikt-
nejšie	sa	v	praxi	dodržiava.	Rabíni	 túto	 formuláciu	
vyložili	tak,	že	je	zakázané	variť	mlieko	a	mäso	do-
hromady;	jesť	zmes	mäsa	a	mlieka	uvarenú	dohro-
mady	a	mať	z	takejto	zmesi	zisk.17	V	kuchyni	to	vy-
žaduje	používanie	oddeleného	riadu,	utierok,	drezov	
i	umývačiek.	Dokonca	v	bohatších	domácnostiach	
existujú	 aj	 oddelené	 kuchynské	 „sekcie“:	 obvykle	
tmavá	 pre	 prípravu	mäsa	 a	 biela	 pre	mliečne	 po-
traviny.	Riad	sa	nesmie	pomiešať	ani	pri	umývaní,	
všetko	musí	 byť	 čisté	 a	 oddelené.	 Pre	 nežidov	 sa	
práve	 toto	nariadenie	 zdá	byť	 veľmi	 komplikované,	
v	židovskej	kuchyni	však	ide	o	zvyk:	„V mnohých ži-
dovských rodinách s rozlišovaním nemajú problém 

ani deti. Vedia, že modrý riad je na syr, červený na 
rezeň, príbor s drevenou rúčkou na jogurt, ten s ko-
vovou je na salám.“18	Ak	sa	riady	aj	napriek	zvykom	
a	prísnym	opatreniam	pomiešajú,	stanú	sa	tame,	je	
potrebné	 ich	 košerovať,	 čo	 znamená	 rituálnu	 pro-
cedúru.	Predmety	z	dreva	či	kovu	postačí	dôkladne	
vyvariť	vo	vriacej	vode.	Predmety	zo	striebra,	oceli,	
medi,	hliníka	a	skla	prechádzajú	procesom	tzv.	tvilat 
ha-kelim alebo	ponáraním	nádob.	Touto	procedúrou	
prechádzajú	aj	nové	riady	po	ich	zakúpení	v	obcho-
de,	obzvlášť,	ak	boli	vyrobené	či	kúpené	od	nežida.	
Ponárajú	sa	v	rituálnom	kúpeli	v	mikve.	

	 Ortodoxní	 židia	majú	prísne	pravidlá	 ako	 jesť	
mliečne	 a	 mäsité	 pokrmy.	 Po	 konzumácii	 mäsa	
musí	 nastať	 šesťhodinová	 prestávka,	 ak	 dotyčný	
chce	jesť	mliečny	pokrm.	Šesť	hodín	má	trvať	tráve-
nia	mäsa	v	žalúdku,	avšak	angloamerický	minhag19 

ustanovil	iba	trojhodinovú	prestávku.	Mliečna	strava	
je	 trávená	 oveľa	 rýchlejšie	 a	 postačí	 iba	 hodinová	
prestávka.	No	i	tu	nepanuje	absolútna	zhoda.	Exis-
tujú	náboženské	komunity,	ktoré	tvrdia,	že	napríklad	
po	syre	si	stačí	iba	poriadne	vypláchnuť	ústa,	zajesť	
ho	kúskom	chleba	a	je	možné	sa	pustiť	do	mäsa.	Iné	
zasa,	že	práve	trávenie	tvrdého	syra	trvá	dlhšiu	dobu	
a	je	potrebné	čakať	tri	až	šesť	hodín.	Talmud	učí,	že	
každá	krajina	má	právo	praktikovať	svoj	vlastný	zvyk 
(minhag),	pričom	tieto	zvyky	sú	následne	udržované	
v	jednotlivých	židovských	rodinách.	

	 Existuje	i	pomerne	veľká	skupina	potravín,	kto-
ré	sa	označujú	pojmom	parve.20 Pôvod	tohto	slova	
nie	 je	 celkom	 jasný,	 ale	 používa	 sa	 na	 označenie	
potravín,	 ktoré	 nie	 sú	 ani	mliečne	 ani	mäsové,	 sú	
neutrálne.	 K	 nim	 patria	 vajcia	 (nesmú	 obsahovať	
zárodok	ani	 krvavú	škvrnu),	ovocie,	 zelenina	a	 ich	
odvodeniny.	 Ako	parve sú	 označené	 i	 ryby,	 tie	 sa	
však	nesmú	variť	a	konzumovať	spoločne	s	mäsom.	

	 Pri	 príprave	 cesta	 je	 odporúčané	 nepoužívať	
zvierací	 olej,	 maslo	 či	 tuk,	 mlieko	 alebo	 mliečny	
prášok.	Nemal	by	sa	použiť	ani	 tuk	na	vymastenie	
nádoby	na	pečenie.	Ak	by	sa	napriek	odporúčaniu	
dané	ingrediencie	použili,	hotový	produkt	z	cesta	by	
nebol	parve,	 ale	musel	by	sa	konzumovať	výhrad-
ne	ako	mäsový	(prípadne	mliečny,	ak	bolo	pridané	
mlieko).21

	 Podľa	halachy	pri	príprave	cesta	má	žena	jed-
nu	 z	 troch	micvot,22	 symbolické	 oddelenie	 malej	
časti	cesta	(veľkosti	olivy)	tzv.	chaly. Táto	časť	ces-
ta	sa	spáli	alebo	dá	do	igelitového	vrecka	a	vyhodí.	
Pri	 oddeľovaní	 chaly žena	 odrieka	 požehnanie.23 
Podobným	zvykom	oddeľovania	je	truma a ma‘aser. 
Truma	je	akýsi	„desiatok“	v	podobe	dvoch	percent	
úrody	 poľnohospodára,	 ktorý	 museli	 roľníci	 podľa	
biblického	zvyku	odovzdávať	kňazom	(kohanim).24 
Tento	zvyk	sa	doteraz	dodržiava	pri	v	Izraeli	dopes-
tovaných	 produktoch,	 oddeľuje	 sa	 buď	 pri	 dopes-
tovaní	 alebo	 až	 po	 zakúpení.	 Toto	 oddeľovanie	 je	
sprevádzané	zvláštnym	požehnaním.	Oddelená	časť	
sa	nechá	prirodzeným	spôsobom	zaniknúť	alebo	sa	
zničí.	Ma’aser je	dávka	pre	levitov.25

	 Špeciálnou	 položkou	 v	 stravovaní	 židov	 je	
maca (maces)	 nekvasený	 chlieb,	 ktorý	 sa	 konzu-
muje	 počas	 Pesachu.26	 Počas	 tohto	 sviatku	 platí	
prísny	 zákaz	 všetkého	 kvaseného	 (chamec).	 Ne-
kvasený	 chlieb	 je	 symbolom	 rýchleho	 odchodu	
z	Egypta,	kedy	chlieb	nestihol	vykysnúť	a	pripravili	
sa	 iba	 placky	 z	 nekvaseného	 cesta	 (ugot macot).	

Spôsob	prípravy	macot určuje	halacha.	 Zrno	musí	
byť	jedno	z	piatich	druhov	predpísaného	obilia,	po-
užíva	 sa	 predovšetkým	 pšenica.	 Pri	 mletí	 nesmie	
dôjsť	 ku	 kontaktu	 s	 vodou,	 aby	sa	 zamedzilo	 kva-
seniu.	Príprava	cesta	nesmie	trvať	dlhšie	ako	osem-
násť	minút.	Pôvodne	sa	macesy	piekli	ručne,	dnes	
sa	 pripravujú	 v	 košer	 pekárňach.	 Existuje	 i	 sladký	
variant	maca ašira,	kde	sa	pridávajú	vajíčka,	med,	
olej	i	víno.	Takýto	„bohatý	maces“	sa	však	nesmie	
používať	 pri	 sviatkoch,	 výnimku	majú	starí	 a	 chorí	
ľudia.27

	 K	parve	potravinám	patrí	 tiež	zelenina	a	ovo-
cie,	ktoré	je	možné	kombinovať	s	mäsitými	i	mlieč-
nymi	 jedlami.	Je	však	nutné	kontrolovať,	či	pri	 ich	
príprave	prebehla	dôsledná	očista	od	hmyzu,	či	pri	
ich	podávaní	neboli	použité	zakázané	margaríny	ale-
bo	 tuky	 a	 podobne.	 Na	 prvý	 pohľad	 by	 sa	mohlo	
zdať,	že	ortodoxný	žid	sa	môže	kľudne	stravovať	vo	
vegetariánskej	reštaurácii.	Ale	skutočne	iba	na	prvý	
pohľad,	pretože	aj	v	takejto	reštaurácii	môžu	byť	ná-
strahy	v	podobe	podávania	zakázaných	rýb,	použitia	
mlieka	a	mliečnych	výrobkov	bez	tzv.	hechšeru.28

	 Vajcia	 sú	 tiež	 parve potravina,	 musia	 však	
pochádzať	z	dovolených	živočíchov.	Nesmú	sa	jesť	
vajíčka,	ktoré	boli	nájdené	v	hniezde	alebo	nie	je	cel-
kom	isté,	či	pochádzajú	z	dovolených	druhov.

 V	 domácnostiach,	 ktoré	 dodržiavajú	 kašrut, 
venujú	pozornosť	aj	kontrole	zloženia	spracovaného	
jedla	alebo	polotovarov.	Uisťujú	sa,	že	v	čokoláde,	
cukrovinkách	alebo	pečive	neboli	použité	trejfe	prí-
sady	 ako	 stabilizátory,	 farbivá,	 emulgátory,	 či	 do-
chucovadlá.	Pokiaľ	 takáto	potravina	nemá	hechšer 
obracajú	sa	na	rabína,	či	rabínsku	organizáciu,	ktorá	
má	otázky	kašrutu	v	popise	práce.	

	 Židovský	národ	bol	počas	celej	svojej	histórie	
vystavený	hrozbe	asimilácie	a	židovské	autority	sa	
snažili	 toto	riziko	minimalizovať	aj	prostredníctvom	
súboru	rôznych	pravidiel	a	zákazov.	K	takýmto	zá-
kazom	 patrí	 aj	 nariadenie,	 že	 Žid	 nesmie	 piť	 víno	
patriace	 Nežidovi	 jejn nesech.29	 Toto	 nariadenie	
okrem	iného	malo	zabrániť	uzatváraniu	zmiešaných	
manželstiev,	 či	 zbližovaniu	 s	 nežidovskými	 sused-
mi,	 pretože	 je	 všeobecne	 známe,	 že	 víno	 zbližuje.	
Zákaz	 jejn nesech	sa	vzťahuje	na	víno	 i	vínne	pro-
dukty	ako	napríklad	brandy,	koňak,	burčiak,	ba	do-
konca	 i	 na	 hroznovú	 šťavu,	 zakázané	 sú	 i	 šumivé	
vína.	Otvorená	fľaša	alebo	pohár	košer vína,	s	kto-
rým	 manipuloval	 nežid	 je	 tiež	 považovaná	 za	 jejn 
nesech.	Za	košer víno	 (jajin mevušal)	sa	považuje	
také,	ktoré	bolo	vypestované	vo	vinici	patriacej	ži-
dovi,	 ktorý	 začal	oberať	hrozno	po	štyroch	 rokoch	
od	vysádzania	viniča	a	každých	sedem	rokov	vinicu	
nestrihá	a	hrozno	neoberá.	Príprava	tohto	vína	je	vý-
hradne	v	židovských	rukách	a	kvasenie	prebieha	pri-
rodzeným	spôsobom.	Okrem	jajin mevušal existujú	
i	košer alkoholické	nápoje	ako	pivo,	whisky,	vodka,	
gin,	rum	a	likéry,	ktoré	neobsahujú	víno.	Povolený-
mi	nápojmi	sú	voda,	káva	a	čaj.30

	 Na	prvý	pohľad,	obzvlášť	pre	nežida,	sú	 tieto	
stravovacie	pravidlá	príliš	 striktné,	 príliš	 kompliko-
vané	a	 snáď	 zbytočné.	Keď	sa	nad	 tým	hlbšie	 za-
myslíme,	každé	náboženstvo	má	svoje	stravovacie	
obmedzenia.	 Napríklad	 biblický	 zákaz	 jesť	 mäso	
s	krvou	praktizujú	spoločne	so	židmi	aj	moslimovia.	
Rituálne	čisté	mäso	moslimovia	označujú	ako	halal,	
ak	k	nemu	nemajú	prístup	môžu	nakupovať	v	židov-
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ských	 košer	 obchodoch.	 Opačne	 to	 však	 neplatí,	
pretože	 židovská	 šchita	 je	 prísnejšia	 ako	moslim-
ský	rituál.	Židia	aj	moslimovia	požadujú,	aby	človek,	
ktorý	uskutočňuje	rituálnu	porážku	bol	pre	spoloč-
nosť	morálnou	autoritou.31	Pre	kresťanov	tiež	platia	
stravovacie	 obmedzenia	 obzvlášť	 v	 období	 pôstu,	
zakazuje	sa	 jesť	mäso	 i	ďalšie	„luxusné“	potraviny	
ako	napríklad	sladkosti,	či	piť	alkohol.	V	budhizme	
sú	 všetci,	 čo	 veria	 v	 prevteľovanie	 vegetariánmi,	
pretože	 človek	 sa	 môže	 prevteliť	 aj	 do	 zvieraťa.	
V	 hinduizme	má	 každá	 z	 kást	 iný	 typ	 stravovania	
a	ďalšie	predpisy	stanovujú	 i	 dennú	dobu,	 kedy	 je	
možné	konzumovať	konkrétne	potraviny.	

	 Ak	 sa	 na	 záver	 vrátime	 ešte	 k	 židovskému	
spôsobu	stravovania	je	nutné	si	položiť	otázku,	ako	
samotní	židia	pristupujú	k	daným	stravovacím	pred-
pisom.	 Dodržiavajú	 ich?	 Veriaci	 a	 praktikujúci	 žid	
určite,	 a	 na	 sto	 percent.	 Spôsob	 stravovania	 patrí	
k	 jeho	 identite,	 tak	 ako	 modlenie	 s	 modlitebným	
šálom	 a	 remienkami,	 svätenie	 šabatu	 a	 sviatkov,	
návšteva	 synagógy,	 vedenie	 židovskej	 domácnos-
ti	a	ďalšie	zvyky	a	rituály,	ktoré	ho	sprevádzajú	po	
celý	deň	(po	celý	život)	a	sú	pre	neho	prirodzenou	
súčasťou	 života.	 Pričom	 ich	 nevníma	 ako	 záťaž,	
ako	komplikáciu.	Čo	sa	však	 týka	ostatných	židov	
...	 každý	si	 volí	prístup	k	viere	 i	 stravovaniu	podľa	
seba.	 Časť	 židov	 vedie	 košer	 domácnosť,	má	 od-
delené	kuchyne	i	riady,	ale	„vonku“	jedia	v	bežných	
reštauráciách.	Niektorí	 nejedia	mäso	a	stravujú	sa	
vo	 vegetariánskych	 reštauráciách.	 Sekulárni	 židia	
košer	 predpisy	 ignorujú,	 prípadne	 ich	 dodržiava-
jú	a	 rešpektujú,	 iba	ak	sú	na	návšteve	u	veriacich	
príbuzných.	Každý	si	stanovuje	vlastný	kompromis	
s	 B-ohom	 a	 Jeho	 pravidlami.	 Krásne	 to	 vystihuje	
židovský	humor:	„Simon Vanderbildt sa sťahuje zo 
Spojených štátov do Izraela. Colný úradník kontrolu-
je obsah jeho kontajneru, odškrtáva jednotlivé kúsky 
nábytku a diví sa: – Ako to, že máte tri chladničky? 
– Jedna je na mliečne potraviny, jedna na mäsité. 
– To je krásne, že tak prísne dodržiavate rituálne zá-
sady židovskej kuchyne. Načo je ale tá tretia? Pán 
Vanderbilt mrkne spiklenecky na colníka: – Niekedy 
človek dostane chuť aj na kúsok bravčového alebo 
šunky. Predsa to nebudeme dávať dohromady s ko-
šer jedlom.“32

POZNÁMKY

1 Ša’atnez v	doslovnom	preklade	 znamená	 „zmiešaný	
materiál“.	 Je	 to	 pojem,	 ktorý	 označuje	 látku	 alebo	
materiál,	ktorý	obsahuje	zmes	vlny	a	ľanu.	Maimonides	
sa	 snaží	 vysvetliť	 zákaz	 nosiť	 tento	 typ	 látky	 tým,	
že	 sa	 do	 nej	 v	 dávnych	 dobách	 obliekali	 pohania.	
Veriaci	 žid	 si	 kúpi	 odev	 buď	 u	 spoľahlivého	 krajčíra	
alebo	si	nechá	odev	skontrolovať	v	špecializovanom	
laboratóriu,	 ktoré	 sa	 zaoberá	 skúmaním	 ša’atnezu.	
Laboratórium	 overuje	 materiál,	 podšívky	 i	 nite,	 ak	
je	 potrebné	 niektoré	 časti	 odevu	 (materiálu)	 sú	
nahradené	inými.	Existujú	i	špeciálne	krajčírstva,	kde	
sú	odevy	už	vopred	skontrolované	a	označené	štítkom	
kašrut.	 Odevy	 zo	 syntetických	 materiálov	 nemusia	
prejsť	ša‘atnezovou	kontrolou.	

2	 Slovenský	 jazyk	 v	 rámci	 svojho	 pravopisu	 rozlišuje	
žida	 ako	 človeka	 hlásiaceho	 sa	 k	 judaizmu	 a	 Žida	
ako	 príslušníka	 židovského	 národa.	 Vzhľadom	
k	 tomu,	 že	 v	 nasledujúcom	 texte	 sa	 významy	
„žid“	 v	 náboženskom	 zmysle	 a	 „Žid“	 v	 etnickom	
význame	 budú	 prelínať,	 budeme	 používať	 jednotné	
pomenovanie	„žid“.

3	 LAU,	M.J.R.	Praktický judaizmus. s.	72-73.
4	 SPIEGEL,	P.	Kdo jsou židé?	s.	129.
5 Kašrut v	 doslovnom	 preklade	 znamená	 „rituálna	

spôsobilosť“.	Slovo	pochádza	zo	slovesného	koreňa	
Kaf-Shin-Reih,	 ktorý	 je	 možné	 chápať	 ako	 byť	
prijateľný,	prospešný.

6	 Rabam	 je	 akronym	 pre	 rabína,	 učenca	 a	 lekára	
Moše	 ben	 Maimona	 –	 Maimonidesa	 (1135-1204).	
Maimonides	 významne	 ovplyvnil	 duchovný	 obzor	
stredovekého	 židovstva.	 Svoje	 učenie	 postavil	 na	
téze,	že	rozum	je	rovnocenný	viere.	Už	na	konci	12.	
storočia	 doviedol	 racionalizmus	 na	 krajnú	 hranicu,	
takmer	mimo	náboženstva.	

7	 LAU,	M.J.R.	Praktický judaizmus. s.	92-94.
8	 Pre	 nečisté	 hebrejčina	 používa	 výraz	 tame.	 Používa	

sa	 tiež	 pojem	 trefa alebo	 trejfe doslova	 „roztrhané“.	
Tento	 výraz	 označuje	 mäso	 košer zvieraťa,	 ktoré	
zomrelo	na	následky	poranenia	alebo	choroby	a	preto	
je	pre	židov	zakázané.	Halacha	rozšírila	tento	výraz	na	
akékoľvek	košer	zviera	alebo	hydinu,	u	ktorého	sa	pri	
rituálnej	porážke	(šchita)	zistila	závada	alebo	stopy	po	
chorobe	–	toto	ho	robí	nekonzumovateľným.	V	širšom	
zmysle	 sa	 trefa alebo	 trejfe používa	 ako	 opozitum	
akéhokoľvek	košer jedla.	Pozri.	NEWMAN,	J.	–	SIVAN,	
G.	Judaismus od A do Z. Slovník pojmů.	s.	234.

9	 Súčasné	 dietetické	 poznatky	 zdôrazňujú,	 že	
najkvalitnejšie	mäso	pochádza	práve	zo	zvierat,	ktoré	
boli	 usmrtené	 rýchlo	 a	 do	 jeho	 tela	 neboli	 vylúčené	
stresové	 hormóny.	 Ak	 prihliadneme	 k	 morálnym	
aspektom,	takýto	spôsob	usmrtenia	zvieraťa	môžeme	
považovať	za	humánnejší.

10	 Odborná	 príprava	šocheta	 trvá	 niekoľko	 rokov.	Musí	
prejsť	 obdobím,	 kedy	 je	 učňom	 profesionálneho	
mäsiara	 a	 zároveň	 získať	 od	 rabinátu	 osvedčenie	
o	 spôsobilosti	 (kabala).	 Šochet môže	 mať	 svoju	
špecializáciu	 na	 zvieratá	 behemot alebo	 na	 vtákov	
ofot.	 Sú	 aj	 takí,	 ktorí	 sa	 špecializujú	 výlučne	 na	
hydinu.	

11	 NEWMAN,	 J.	 –	 SIVAN,	 G.	 Judaismus od A do 
Z. Slovník pojmů.	s.	208.

12	 Takéto	 zviera	 sa	 označuje	 ako	 nevela	 alebo	 pasul 
(neplatné).

13	 LAU,	M.J.R.	Praktický judaizmus. s.	96-97.
14	 LAU,	M.J.R.	Praktický judaizmus. s.	98-99;	NOSEK,	

B.	 –	 DAMOHORSKÁ,	 P.	 Židovské tradice a zvyky.	
s.	177-178;	SPIEGEL,	P.	Kdo jsou židé?	s.	131.

15	 Pozri11.	kapitola	knihy	Levitikus	a	14.	kapitola	knihy	
Deutoronómium.

16	 SPIEGEL,	P.	Kdo jsou židé?	s.	132.
17	 LAU,	M.J.R.	Praktický judaizmus. s.	105.
18	 SPIEGEL,	P.	Kdo jsou židé?	s.	132.
19 Minhag	 znemená	 zvyk,	 či	 zvyklosť,	 ktorá	 nemá	

platnosť	 zákona	 ale	 stala	 sa	 zaužívanou	 židovskou	
praxou.	

20	 Pojmom	 parve sa	 označujú	 aj	 riady,	 ktoré	 sú	
„neutrálne“	 a	 používajú	 sa	 na	 prípravu	 parve jedál.	
Za	parve je	považovaný	každý	riad	vyrobený	zo	skla,	
pretože	je	neporézny	a	nič	do	seba	neabsorbuje,	takže	
je	 v	 ňom	 možné	 variť	 či	 podávať	 mliečne	 i	 mäsité	
jedlá.	Neplatí	to	však	o	varnom	skle	ako	pyrex	alebo	
duralex.

21	 Podobne	je	to	aj	s	riadom,	ak	sa	parve pokrm,	napr.	
zeleninová	 polievka,	 uvarí	 v	 mliečnom	 hrnci	 nie	 je	
možné	 ju	 jesť	 spolu	 s	mäsovým	 pokrmom,	 pretože	
polievka	 pri	 varení	 absorbovala	 mlieko	 z	 hrnca.	 To	
isté	 platí	 aj	 naopak,	 ak	 budeme	 zeleninovú	 polievku	
variť	 v	 mäsovom	 hrnci,	 nemôžeme	 ju	 jesť	 spolu	
s	mliečnym	pokrmom.	

22	 Ostatné	 dve	 povinnosti	 sú	 zapaľovanie	 sviec	
a	návšteva	mikve.

23	 Oddeľovanie	 chaly	 sa	 viaže	 na	 biblický	 text:	 „Keď 
vojdete do krajiny, do ktorej vás vediem, a budete 
jesť chlieb tej krajiny, odložíte z neho príspevok pre 
Jahveho. Ako prvotinu zo svojho cesta odložíte koláč; 

toto vyzdvihnutie vykonáte ako vyzdvihnutie z humna. 
Dar Jahvemu vyzdvihnete zo svojho najlepšieho 
cesta. Toto viaže vašich potomkov.“	(Nu.	15,	18-21)

24	 V	 Biblii	 sa	 hovorí	 iba	 o	 obilí,	 oleji	 a	 mušte,	 avšak	
talmudskí	 učenci	 rozšírili	 tento	 „desiatok“	 na	 všetky	
druhy	poľnohospodárskej	úrody.	

25	 NOSEK,	 B.	 –	 DAMOHORSKÁ,	 P.	 Židovské tradice 
a zvyky.	s.	173-174.

26 Pesach je	pútnický	sviatok,	ktorý	židia	v	Erec Jisra’el 
svätia	 sedem	 dní	 a	 v	 diaspóre	 osem.	 Pripomína	
odchod	Izraelcov	z	Egypta.	Pre	Pesach sa	používa	tiež	
označenie	 Sviatok	 nekvasených	 chlebov	 (Chag ha-
macot). Pred	sviatkom	Pesach	sa	doma	hľadá	všetko	
kvasené,	 to	 čo	 sa	 nájde	 musí	 sa	 spáliť,	 prípadne	
uskladniť	u	nežida	v	uzatvorenej	miestnosti.

27	 NEWMAN,	 J.	 –	 SIVAN,	 G.	 Judaismus od A do 
Z. Slovník pojmů.	s.	102-103.

28 Hechšer je	 certifikát,	 ktorý	 preukazuje,	 že	 mlieko	
a	 mliečne	 výrobky	 sú	 šomerované (strážené),	 aby	
nedošlo	 i	 ich	 zmiešaniu	 s	 iným	mliekom,	 či	 látkami	
nezodpovedajúcimi	 zákonom	 kašrutu.	 Nad	 celým	
procesom	dohliada	šomer,	ktorý	kontroluje	aj	nádoby	
a	trubky,	v	ktorých	je	mlieko.	

29	 Pôvodne	 termín	 jejn nesech označoval	 víno,	 ktoré	
nežidia	používali	pri	svojich	náboženských	obradoch.	
Neskôr	sa	rozšíril	na	každé	víno	nežidov.	

30	 LAU,	 M.J.R.	 Praktický judaizmus. s.	 101-102;	
NOSEK,	 B.	 –	 DAMOHORSKÁ,	 P.	 Židovské tradice 
a zvyky.	s.	178.

31	 DUBNIČKA,	 I.	Mravy, šelmy a vegetariáni. s.	 121-
122.

32	 SVĚTLÍK,	E.	Velká kniha židovských anekdot. s.	228.
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	 Profesijný	rozvoj	učiteľa	je	integrálne	spojený	
s	 jeho	osobnostným	rastom	v	podobe	komplexné-
ho	 kultivovania	 osobnosti	 v	 progresívnom	 zmysle	
kariérneho	 napredovania.	 Súčasný	moderný	 učiteľ	
musí	 nevyhnutne	 disponovať	 morálnou	 integritou,	
odbornou	 erudovanosťou	 a	 z	 hľadiska	 dynamiky	
vedeckého	 pokroku	 musí	 neustále	 rozvíjať	 svoje	
potenciálne	ľudské	a	odborné	možnosti	v	napredu-
júcom	 školskom	 systéme.	 V	 učiteľskom	 povolaní	
sa	nemôžeme	zaobísť	bez	akceptovania	základných	
morálnych	 a	 odborných	 dimenzií,	 a	 tak	 	 spoluvy-
tvárať	 identitu	 učiteľskej	 profesie.	 „Učitelia	 tvoria	
jednu	z	najpočetnejších	skupín	inteligencie	a	možno	

Doc. PhDr. Igor Lomnický, PhD.
Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF Nitra

Lomnický, I.: Competencies focused on career and career development of the teacher
CIVITAS, 2018, Vol. 24, No. 55, p. 10

The study is focused on current knowledge in the field of career and career development of the teacher. The 
contribution describes the eligible requirements in the school system in terms of career and career growth of the 
teacher. These requirements are compatible with the education systems in an advanced Europe and are part of 
the draft of the National Education Development Program in the Slovak Republic. In the text of the article there is a 
perception of actual reality within the development of the teaching profession. Support for the teaching profession 
must now be a priority in terms of the company‘s progress and it is necessary to create conditions for the continuous 
career and career development of the teacher.

predpokladať,	že	v	sociálnej	stratifikácii	slovenskej	
spoločnosti	 predstavujú	 v	 súčasnosti	 strednú	 vrs-
tvu.	 Učitelia	 rozhodujúcim	 spôsobom	 ovplyvňujú	
nielen	 vývoj	 školstva,	 výchovy	 a	 vzdelávania,	 ale	
aj	 celú	 školskú	 populáciu,	 vzdelanostnú	 úroveň	
obyvateľstva,	kvalifikovanosť	ľudských	zdrojov,	pra-
covnej	sily,	spôsob	života	a	kultúrnu	úroveň	spoloč-
nosti“(Lomnický	a	kol.,	2017).	

	 Z	hľadiska	aktuálnej	 reflexie	môžeme	konšta-
tovať,	 že	 sa	 v	 súčasnosti	 stretávame	 s	 výrazným	
úsilím	o	podstatnú	zmenu	vzdelávacieho	systému,	
týkajúceho	sa	nielen	obsahu	vzdelávania,	ale	aj	po-
staveniu	 učiteľa	 v	 spoločnosti	 a	 jeho	 profesijného	
a	kariérneho	rastu	v	rámci	koncepcie	celoživotného	

vzdelávania	 a	 rozvíjania	
učiteľskej	profesie.	Aktu-
álne	poznatky	z	výskumu	
hodnotenia	 kompetencií	
učiteľa	 sú	 spracované	
v	 publikácii	 Stranovskej	
(2018).	

	 Pre	 oblasť	 výchovy	
a	 vzdelávania	 na	 Slo-
vensku	 je	 v	 súčasnosti	

stanovený	 strategický	 cieľ	 zameraný	 na	 efektívne	
fungujúce	 školstvo	 poskytujúce	 kvalitnú	 výchovu	
a	 vzdelávanie,	 reagujúce	 na	 aktuálne	 i	 očakávané	
potreby	 jednotlivca	 a	 spoločnosti	 a	 osobitne	 na	
potreby	 hospodárskej	 praxe,	 dostupné	 pre	 všetky	
vrstvy	 spoločnosti,	 poskytujúce	 žiakom	 radosť	 zo	
získavania	 vedomostí	 a	 ich	 osobného	 rastu,	 ako	
i	 základ	zdravého	životného	štýlu	a	zabezpečujúce	
učiteľom	postavenie	a	ohodnotenie	 zodpovedajúce	
mimoriadnemu	významu	ich	práce.	Podstatu	profe-
sijnej	prípravy	učiteľa	je	potrebné	vnímať	z	pohľadu	
jeho	ašpirácie	a	v	širšom	zmysle	hodnotovej	orien-
tácie	prospešnej	nielen	jemu	samotnému,	ale	aj	šir-
šiemu	spoločenstvu,	ktorého	je	súčasťou.	

Zdroj:	geralt	/	Pixabay
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OPRÁVNENÉ POŽIADAVKY V 
ŠKOLSKOM SYSTÉME Z POHĽADU 
PROFESIJNÉHO A KARIÉRNEHO 
RASTU UČITEĽA

	 Požiadavky	súvisiace	so	zmenami	v	kontexte	
školskej	 reformy	 a	 reflektujúce	 súčasné	 potreby	
sa	 v	 pedagogickom	 procese	 výrazne	 koncentrujú	
na	skvalitnenie	a	efektívnejšiu	profesionálnu	prácu	
učiteľa	(Gadušová	a	kol.,	2014).	Z	hľadiska	aktuál-
nych	trendov	učiteľ	už	nie	je	len	sprostredkovateľom	
poznatkov,	 ale	 sprievodcom	 v	 procese	 učenia	 sa	
a	škola	je	miestom	tímovej	spolupráce	a	komuniká-
cie	všetkých	aktérov	vzdelávania	a	širšej	verejnosti.	
Výskumy	a	získané	skúsenosti	od	učiteľov	z	praxe	
smerujú	našu	pozornosť	ku	skutočnosti,	že	škola	je	
poskytovateľom	bohatého	a	 variabilného	vzdeláva-
cieho	 prostredia,	 ktoré	 pozitívne	 stimuluje	 proces	
výučby	 a	 v	 ktorom	 učitelia	 sprevádzajú	 žiakov	 pri	
ich	učení	sa.	Oprávnené	požiadavky	z	praxe	reflek-
tujú	na	nároky	smerujúce	k	profesionalite	učiteľov,	
vychádzajúce	 zo	 zabehnutých	 vzdelávacích	 systé-
mov	z	vyspelých	krajín,	ako	aj	z	hľadiska	aktuálnej	
koncepcie	národného	programu	výchovy	a	vzdelá-
vania	 a	 celoživotného	 vzdelávania	 učiteľov.	 Vyplý-
vajú	z	toho	nasledujúce	postuláty:

-	 učiteľské	tímy	musia	byť	nevyhnutne	rozšírené	
o	dostatočný	počet	psychológov,	špeciálnych	
pedagógov,	sociálnych	pedagógov,	asistentov	
a	výchovných	poradcov	v	podobe	štandardné-
ho	a	nie	iba	výnimočného	opatrenia,	

-	 učitelia	 majú	 mať	 k	 dispozícii	 podporu	 kom-
plexného	 poradenského	 systému,	 v	 rámci	
ktorého	 sú	 jasne	 definované	 činnosti	 centier	
psychologického	 a	 špeciálnopedagogického	
poradenstva	a	špeciálnych	škôl	transformova-
ných	na	centrá	odbornej	podpory,	

-	 učitelia	taktiež	majú	mať	k	dispozícii	sieť	terén-
nej	odbornej	podpory,	v	 rámci	ktorej	 im	rôzni	
odborníci	 (metodici,	 didaktici,	 špeciálni	 pe-
dagógovia,	 psychológovia,	 mediátori	 a	 pod.)	
pomáhajú	 pri	 riešení	 akútnych	 či	 dlhodobých	
problémov	priamo	v	školskom	prostredí,	

-	 zmyslom	 aplikácie	 nových	 školských	 trendov	
je	 vytvorenie	 novej	 kultúry	 školy,	 budovanej	
kooperujúcim	 manažmentom	 a	 pedagogicko-
-odborným	 tímom,	 kde	 je	 jednou	 z	 úloh	 pe-
dagogických,	 odborných	 aj	 nepedagogických	
zamestnancov	školy	pestovanie	otvorenej	 ko-
munikácie	a	rozvíjanie	pozitívnej,	podporujúcej	
školskej	 klímy	s	nulovou	 toleranciou	mobbin-
gu,	 bossingu	 a	 nedôstojného	 správania	 voči	
dospelým	i	deťom,	

-	 súčasná	rola	učiteľa	zároveň	vyžaduje,	aby	boli	
ocenené	aj	 iné	úlohy,	ktoré	učitelia	okrem	sa-
motnej	výučby	vykonávajú,

-	 profesijná	príprava	učiteľov	v	súčasnosti	musí	
byť	 zameraná	 komplexne	 na	 koncepčné	 plá-
novanie,	výber	vhodných	pedagogických	stra-
tégií,	 hodnotenie	 práce	 žiakov,	 poskytovanie	
spätnej	väzby,	reflexia	práce	kolegov,	sebare-
flexia,	komunikácia	s	rodičmi	a	pod.	

	 Tieto	požiadavky	sú	kompatibilné	so	vzdeláva-
cími	systémami	vo	vyspelej	Európe	a	sú	súčasťou	

Návrhu	cieľov	Národného	programu	rozvoja	výcho-
vy	 a	 vzdelávania	 v	 Slovenskej	 republike	 (2016).	
Dôležitou	 úlohou	 pre	 učiteľov	 je	 práve	 zabezpečiť	
prípravu	kvalitných	ľudských	zdrojov	–	pracovníkov	
vysoko	kvalifikovaných,	motivovaných,	flexibilných,	
schopných	 realizovať	 svoj	 individuálny	 potenciál	
a	 prehlbovať	 si	 rôznymi	 formami	 svoje	 vzdelanie	
v	 rámci	 celoživotného	 vzdelávania.	Práve	preto	 sa	
naskytuje	 možnosť	 prehodnotiť	 status	 učiteľského	
povolania,	ako	aj	kompetencie	učiteľa.	

	 Profesijný	 rozvoj	 učiteľov	 je	 potrebné	 vnímať	
ako	celoživotný	proces.	Pri	vymedzení	pojmu	pro-
fesionalizácia	 učiteľského	 povolania	 vychádzame	
z	predpokladu,	že	vzdelávanie	učiteľov	nekončí	zís-
kaním	 vysokoškolského	 diplomu,	 ale	 kontinuálne	
pokračuje	počas	ich	aktívneho	pôsobenia	v	školách,	
čiže	 profesionalizácia	 je	 zameraná	 na	 vzdelávanie	
a	rozvoj	špecifickej	kompetencie	učiteľov.	

	 Nevyhnutným	predpokladom	učiteľského	pro-
fesijného	 a	 kariérneho	 napredovania	 je	 naplnenie	
týchto	atribútov:

a)	 Každý	učiteľ	by	mal	mať	 vypracovaný	vlastný	
osobný	plán	profesijného	rozvoja	a	kariérneho	
rastu.	

b)	 Plánovanie	 a	 realizovanie	 profesijného	 rastu	
a	 sebarozvoja	 učiteľa	 je	 spojené	 s	 poznaním	
systému	 kariérneho	 rozvoja	 pedagogických	
zamestnancov	a	všetkých	možností	kariérneho	
rastu.	

c)	 Učiteľ	musí	 nevyhnutne	 poznať	metódy	 seba-
vzdelávania,	 ale	 aj	metódy	 výskumu	a	 vývoja	
v		blasti	pedagogickej	praxe.	

d)	 Súčasťou	 celého	 procesu	 je	 komunikovanie	
pedagogických	 a	 odborných	 poznatkov	 v	 šir-
šom	 prostredí	 laickej	 a	 profesijnej	 komunity,	
stanovenie	si	cieľov	svojho	profesijného	rozvo-
ja	a	identifikovanie	sa	s	koncepciou	celoživot-
ného	vzdelávania.

e)	 Kariérny	rast	učiteľa	súvisí	aj	s	identifikovaním	
silných	 a	 slabých	 stránok	 a	 s	 posilnením	 vý-
konu	povolania,	čo	by	malo	smerovať	zároveň	
k	 spravodlivému	a	 transparentnému	odmeňo-
vaniu	učiteľa.	

f)	 Profesijný	 rast	 učiteľa	 je	 spojený	 s	 kontinuál-
nym	a	celoživotným	vzdelávaním,	ktorý	je	pro-
cesom	 prirodzenej	 súčasti	 jeho	 profesijných	
aktivít	v	rámci	školy	smerujúcich	k	vyššej	kva-
lite	jeho	pedagogickej	činnosti.	

	 V	rámci	profesijného	rastu	cieľom	okrem	po-
žadovaných	odborných	štandardov	by	mala	byť	 aj	
komplexná	osobnostná	 formácia	učiteľa,	 zahrňujú-
ca	morálnu	a	mravnú	zrelosť,	odbornú	erudovanosť,	
profesionálnu	kompetentnosť,	spoločenskú	kultivo-
vanosť	a	mnohodimenzionálnu	tolerantnosť.

VNÍMANIE AKTUÁLNEJ REALITY 
V RÁMCI ROZVOJA UČITEĽSKEJ 
PROFESIE

	 Profesijný	rozvoj	učiteľa	je	spojený	predovšet-
kým	s	vnútornou	motiváciou	k	sebazdokonaľovaniu	
a	sebarealizácii	byť	lepším	učiteľom,	ako	aj	s	potre-

bami	 a	 profiláciou	 školy,	 v	 ktorej	 pôsobí.	 Osobná	
angažovanosť	a	tvorivý	štýl	pedagóga	bude	zárukou	
vytvorenia	 spolupracujúceho	 spoločenstva	 v	 škol-
skom	prostredí,	kde	sa	bude	rešpektovať	dôstojnosť	
každého	 jednotlivca,	 posilní	 sa	 atmosféra	 a	 per-
spektívne	dlhodobá	pozitívna	klíma	na	 rešpektova-
nie	 vnútorného	 sveta	 človeka	 z	 hľadiska	 jeho	 pre-
mýšľania,	pociťovania,	prežívania	a	prehĺbi	sa	úcta	
k	umožneniu	prezentovania	 jeho	názoru	a	postoja.	
Podpora	učiteľského	povolania	je	v	súčasnosti	pri-
oritou	z	hľadiska	napredovania	spoločnosti	a	je	po-
trebné	vytvoriť	podmienky	na	kontinuálny	profesijný	
a	kariérny	rozvoj	učiteľa.	

	 Niekoľko	námetov	reflektujúcich	realitu	v	škol-
skej	praxi:

-	 absolventi	vysokých	škôl,	ktorí	skončili	učiteľ-
stvo,	sú	plní	očakávaní	a	predstáv,	plní	energie	
zmeniť	školstvo,	ktoré	sa	čím	ďalej	vzďaľuje	od	
svojho	primárneho	cieľa,

-	 vedecký	a	 technologický	pokrok	 je	nezastavi-
teľný	a	k	tomu	je	potrebné	prispôsobiť	vzdelá-
vací	systém	učiteľov,

-	 pedagógovia	potrebujú	podnety,	kreativitu,	aby	
zaujali	dnešných	žiakov	a	študentov,

-	 vychádzajúc	 z	 vývoja	 školstva	 môžeme	 kon-
štatovať,	že	sa	vízie	školského	systému	v	Slo-
venskej	republike	len	čiastočne	naplnili,

-	 aktuálnymi	 problémami	 v	 zložitom	 školskom	
systéme	 sú:	 financovanie	 školstva,	 odchod	
kvalifikovaných	učiteľov,	nedostatky	v	obsahu	
učiva	a	vyučovacieho	procesu,	postavenie	ne-
štátnych	škôl,	ďalšie	vzdelávanie	a	celoživotné	
vzdelávanie.

	 K	zlepšeniu	stavu	môže	prispieť	novela	záko-
na	 o	 pedagogických	 a	 odborných	 zamestnancoch	
(Návrh	zákona	MŠVVaŠ	SR,	2018),	ktorá	upravuje	
nasledovné	oblasti:

1.	 Práva	a	povinností	pedagogického	zamestnan-
ca	a	odborného	zamestnanca.

2.	 Výkon	pracovnej	činnosti	a	predpoklady	na	vý-
kon	pracovnej	činnosti.

3.	 Kvalifikačné	 predpoklady	 na	 výkon	 pracovnej	
činnosti	a	náležitostí	s	ním	súvisiacich.

4.	 Profesijný	 rozvoj	 pedagogických	 zamestnan-
cov	a	odborných	zamestnancov	 (vzdelávanie,	
kariérny	rast,	kreditový	systém	a	systém	výko-
nu	atestácií	vo	väzbe	na	profesijné	štandardy).

5.	 Systém	akreditácií.

6.	 Starostlivosť	 o	 pedagogického	 zamestnanca	
a	 odborného	 zamestnanca	 a	morálne	 oceňo-
vanie.

7.	 Centrálny	 register	 pedagogických	 zamestnan-
cov,	 odborných	 zamestnancov	 a	 ďalších	 za-
mestnancov	škôl	a	školských	zariadení.

	 Podľa	predkladateľov	z	MŠVVaŠ	želaným	efek-
tom	návrhu	novely	je	skvalitnenie	práce	pedagogic-
kých	 zamestnancov	 a	 odborných	 zamestnancov	
vytvorením	vhodného	pracovného	prostredia	a	zlep-
šenia	klímy	školy	alebo	školského	zariadenia,	ako	aj	
zvýšenie	ochrany	práv	pedagogických	zamestnan-
cov	a	odborných	zamestnancov	a	zvýšenie	ich	spo-
ločenského	uznania.	Na	základe	 reflexie	poznatkov	
k	zákonu	o	pedagogických	a	odborných	zamestnan-
coch	môžeme	konštatovať,	že	návrh	zákona	kladie	
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zvýšené	 nároky	 na	 vzdelávanie	 pedagogických	 a	
odborných	 zamestnancov.	 Do	 zákona	 je	 navrhnu-
tých	 viacero	 typov	 vzdelávaní,	 ktoré	 sú	 ukončené	
obhajobou	 záverečnej	 práce	 a	 praktickou	 skúškou	
pred	komisiou.	Pribudlo	taktiež	špecializačné	vzde-
lávanie	 pre	 vykonávanie	 pozícií	 v	 škole.	 Prínosom	
by	mohla	byť	zmena	atestačného	konania	a	zavede-
nie	atestačného	portfólia.	Zavádza	sa	povinnosť	ab-
solvovať	niektoré	druhy	vzdelávania	(špecializačné,	
aktualizačné,	 predatestačné).	 Prínosom	 zákona	 je	
zmienka	o	existencii	etického	kódexu	zamestnanca	
a	 tiež	ochrana	zamestnanca	pred	neodborným	zá-
sahom	do	výkonu	jeho	práce.

	 Učiteľské	 povolanie	 patrí	 medzi	 profesie,	
v	 ktorých	 prvoradým	 pracovným	 nástrojom	 je	
osobnosť	jedinca.	Dôležitý	je	spôsob	jeho	myslenia,	
postoje,	hodnoty,	komunikačné	schopnosti,	správa-
nie	sa	k	druhým	a	odovzdávanie	svojich	poznatkov	
a	skúseností	(Magová	a	kol.,	2016).	Dnešná	profe-
sia	učiteľa	sa	dynamicky	mení	v	závislosti	od	pre-
mien	vzdelávacieho	kontextu,	ale	dúfame,	že	učitelia	
budú	 stále	 zohrávať	 významnejšiu	 úlohu	 v	 učiacej	
sa	 spoločnosti.	 Osvojenie	 a	 rozvoj	 kompetencií	 je	
preto	nutné	chápať	ako	celoživotné	pracovné	úsilie	
učiteľa.

	 „Táto	 práca	 bola	 podporovaná	 Agentúrou	
na	 podporu	 výskumu	 a	 vývoja	 na	 základe	 Zmluvy	
č.	APVV-14-0446“.

LITERATÚRA

[1] GADUŠOVÁ	 a	 kol.	 2014.	 Formovanie	 kompetencií	
uvádzajúceho	učiteľa.	Nitra:	UKF,	2014.	ISBN	978-80-558-
0643-3

[2]	 LOMNICKÝ,	 I.	 a	 kol.	 2017. Teoretické	 východiská	
a	súvislosti	hodnotenia	kompetencií	učiteľa.	2017.	Praha:	
Verbum,	2017.	ISBN	978-80-87800-40-9.	

[3]	 MAGOVÁ,	L.	a	kol.	2016.	Hodnotenie	kompetencií	
učiteľov	v	európskom	a	slovenskom	kontexte.	Praha:	Ver-
bum,	2016.	ISBN	978-80-87800-28-7.	

[4]	 NÁVRH	 CIEĽOV	 Národného	 programu	 rozvoja	 vý-
chovy	 a	 vzdelávania	 Učiace	 sa	 Slovensko,	 Bratislava,	
2016.

[5]	 NÁVRH	 zákona	o	 pedagogických	 a	 odborných	 za-
mestnancoch,	MŠVVaŠ	SR,	Bratislava,	2018.

[6]	 STRANOVSKÁ,	E.	a	kol.	2018.	Výskum	hodnotenia	
kompetencií	učiteľa.	Praha:	Verbum,	2017.	ISBN	978-80-
87800-43-0.

Doc. PaedDr. Igor Lomnický, PhD.
Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky

FF Univerzita Konštantína Filozofa 

Hodžova 1, 949 74 Nitra

e-mail: ilomnicky@ukf.sk

	 Medzinárodná	 bezpečnostná	 situácia	 nové-
ho	 milénia	 je	 vo	 výraznej	 miere	 charakteristická	
presunom	moci	 a	 spôsobilostí	 z	 verejnej	 sféry	 do	
súkromných	rúk.	Už	viac	ako	dve	desaťročia	neplatí	
téza,	že	štát	je	jediným	a	absolútnym	aktérom	me-
dzinárodných	vzťahov,	ktorý	disponuje	monopolom	
na	 smrtiacu	 vojenskú	 silu,	 ktorú	 môže	 vyslať	 za	
svoje	hranice.	Sme	svedkami	úpadku	westfálskeho	
usporiadania	 medzištátnych	 vzťahov	 suverénnych	
štátov,	 ktoré	 spolu	 komunikovali	 prostredníctvom	
diplomacie	a	medzinárodného	práva	a	nástupu	ne-
oliberálnej	ideológie,	ktorá	oslabuje	moc	štátu,	pri-
vatizuje	bezpečnosť	a	stavia	na	zisku.	Možno	viac	
ako	 kedykoľvek	 v	 minulosti	 je	 aktuálny	 Orwellov	
výrok,	že	vojna	sa	vedie	len	vtedy,	keď	bohatí	veria,	
že	z	nej	budú	profitovať,	doplnený	o	slová	generál-
majora	Butlera,	že	vojna	je	jediná	vec	na	svete,	kde	
sa	zisky	počítajú	v	dolároch	a	straty	v	životoch.	

	 Tento	proces	je	sprevádzaný	nárastom	počtu	
súkromných	vojenských	spoločností,	ktoré	posky-
tujú	služby	komukoľvek,	kto	má	dostatok	prostried-
kov	na	to,	aby	si	ich	služby	–	častokrát	za	hranicou	
zákona	a	humanity	-	dokázal	zaplatiť	a	 je	 jedno,	či	
ide	o	štát	s	demokratickým	alebo	diktátorským	reži-
mom,	mimovládnu	organizáciu	či	transnárodnú	kor-
poráciu	 alebo	 súkromnú	 osobu.	 Tieto	 spoločnosti	
vyvíjajú	 aktivity	 vo	 viacerých	 krajinách	 po	 celom	
svete	a	ich	príjem	dosahuje	niekoľko	stoviek	miliárd	
dolárov	ročne.	V	mnohých	krajinách	sa	stali	neod-
mysliteľnou	súčasťou	obranného	a	bezpečnostného	

IVANČÍK, Radoslav – 
NEČAS, Pavel: Privatizácia 

vojenstva – Súkromné 
vojenské spoločnosti,
Key	Publishing	s.	r.	o.	Ostrava	
2017,	140	s.,	ISBN	978-80-

7418-269-3
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	 Text	 monografie	 v	 sebe	 zahŕňa	 prienik	 teo-
retických	 súvislosti	 etickej	 výchovy	 s	 didaktickou	
aplikáciou	 v	 pedagogickej	 praxi.	 Vyzdvihnúť	 mož-
no	 skutočnosť,	 že	 monografia	 akcentuje	 interdis-
ciplinárny	 pohľad	 na	 koncepciu	 etickej	 výchovy.	
Dôležitou	 súčasťou	 spracovaného	 textu	 je	 poro-

LOMNICKÝ, I. a kol: 2017. Didaktika etickej výchovy pre pedagogickú prax  
1. vyd. Nitra

Univerzita	Konštantína	Filozofa,	2017.	CD-ROM,	130	s.	ISBN	978-80-558-1224-3.

systému	 štátu	 a	 v	 niektorých	 štátoch	 získali	 taký	
podiel	na	fungovaní	vojensko-obranného	komplexu,	
že	ozbrojené	sily	daných	krajín	by	pri	výpadku	 ich	
služieb	 neboli	 schopné	 plniť	 všetky	 im	 stanovené	
úlohy.	

	 A	 práve	 súkromné	 vojenské	 spoločnosti	 sú	
predmetom	 recenzovanej	 publikácie.	 Ide	 v	 slo-
venských	 podmienkach	 zatiaľ	 o	 veľmi	 zriedkavo	
mapovanú	 oblasť,	 ktorá	 by	 si	 zaslúžila	 oveľa	 viac	

zumenie	 učiteľskej	 profesii	 a	 zdôraznenie	 základ-
ných	etických	noriem,	princípov	a	zásad	platných	
v	učiteľskom	povolaní.	Taktiež	dôležitou	súčasťou	
etickej	výchovy	je	osobnosť	učiteľa	a	jeho	kľúčová	
pozícia	 v	 rámci	 osobnostného	 formovania	 žiaka.	
V	 texte	 sú	 zrozumiteľným	 spôsobom	 spracované	
kľúčové	 atribúty	 tvorivo-humanistickej	 koncepcie	
etickej	 výchovy	 s	 dôrazom	 na	 tvorivú	 osobnosť	
učiteľa.	 Osobitne	 je	 akcentovaný	 pedagogicko-
-prosociálny	rozmer	učiteľa	etickej	výchovy,	ktorý	
sa	vyznačuje	mravnou,	pedagogickou	a	odbornou	
spôsobilosťou	 pri	 realizácii	 zodpovedného	 uči-
teľského	 poslania.	 Zameranie	 publikácie	 v	 súlade	
s	jej	názvom	sa	kumuluje	v	tretej	a	štvrtej	kapitole,	
ktoré	pojednávajú	o	prepojení	teórie	a	praxe	etickej	
výchovy.	 Koncepčne	 a	 prehľadne	 sú	 spracované	
kľúčové	 charakteristiky	 didaktiky	 etickej	 výcho-
vy	 v	 intenciách	 jej	 programovej	 bázy	 a	možností	
tvorivých	 	 metodických	 aplikácii.	 Autentickým	
prínosom	 monografie	 sú	 didaktické	 a	 metodické	
aplikácie	 etickej	 výchovy	 do	 pedagogickej	 praxe.	
Autori	preukázali	odbornú	fundovanosť	a	didaktic-
kú	inovatívnosť	pri	spracovaní	vybraných	tém	etic-
kej	výchovy.	Zameranie	praktickej	časti	monografie	
na	 výchovné	 inšpirácie	 literatúry,	 na	 problematiku	
sociálnych	 sietí,	 eticko-výchovné	 aspekty	 digitál-
nych	 hier	 a	 rozvíjanie	 emocionálnej	 inteligencie	 je	
prínosom	pre	didaktiku	vyučovania	etickej	výchovy.	
Rozpracovaná	 teoretická	 a	 praktická	 časť	 vybranej	
problematiky	 je	 ukážkou	 aplikovania	 výchovného	

pozornosti	odborníkov	tak	z	oblasti	politológie,	ako	
aj	práva,	etiky,	filozofie	či	sociológie.	Obsahovo	au-
tori	rozdelili	publikáciu	na	šesť	kapitol,	v	ktorých	sa	
postupne	venujú	najskôr	 teoretickým	východiskám	
skúmanej	problematiky,	ďalej	vymedzením	a	defino-
vaní	súkromných	vojenských	spoločností,	ich	termi-
nológiou	a	typológiou.	Analýze	podrobujú	pozitívne	
a	 negatívne	 stránky	 praktického	 pôsobenia	 tých-
to	 spoločností	 a	 zaoberajú	 sa	 i	 návrhmi,	 ako	 tieto	

spoločnosti	a	ich	pôsobenie	regulovať.	V	závere	sa	
venujú	vzniku	a	vývoju	najväčšieho	trhu	so	službami	
súkromných	vojenských	spoločností	v	USA.	

Mgr. Radoslava Brhlíková, PhD. 
Katedra politológie a euroázijských štúdií 

FF UKF Nitra

modelu	 etickej	 výchovy	 do	 pedagogickej	 praxe.	
Podstatné	pre	etickú	výchovu	je	prepojenie	teoretic-
kého	 fundamentu	s	praktickou	aplikáciou	s	cieľom	
rozvíjať	 výchovu	 prostredníctvom	 hodnôt.	 Výcho-
va	 hodnotami	 však	 neznižuje	 význam	 noriem,	 ale	
naopak,	usiluje	sa	spájať	 tieto	normy	s	hodnotami	
reálneho	života.	Cieľom	etickej	výchovy	teda	nie	je	
len	hodnotová	reflexia,	ale	aj	komunikovanie	svojho	
prežívania	 prostredníctvom	 vhodne	 zvoleného	 di-
daktického	modelu.	Predkladaná	monografia	spĺňa	
všetky	atribúty	vedeckej	a	odbornej	práce	v	oblasti	
teórie	a	metodiky	etickej	výchovy.	Formálna	úprava	
monografickej	práce	je	na	žiaducej	úrovni	a	vyzna-
čuje	sa	textovou	usporiadanosťou,	jazykovou	a	šty-
listickou	čistotou.	V	monografii	 sú	nové	poznatky,	
inšpirácie	 a	 podnety	 v	 rámci	 didaktiky	 etickej	 vý-
chovy,	 ktoré	môžu	obohatiť	 nielen	odborníkov,	 ale	
aj	študentov	etickej	výchovy	v	oblasti	prezentovanej	
interdisciplinarity	 didaktického	 pôsobenia	 etickej	
výchovy	do	pedagogickej	praxe.

PaedDr. Zuzana Sládečková
Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky FF UKF

Hodžova 1

949 74 Nitra

Pribudli dva esejistické cestopisy
KRNO, S.: Dvetisíc kilometrov od Železných vrát po Devín.
Bratislava:	Karpaty-Infopress	2018,	272	s.,	ISBN	978-80-971256-9-1

druhé prepracované vydanie

KRNO, S.: Farby, ľudia a báje južného Kaukazu.
Bratislava:	Karpaty-Infopress	2018,	200	s.,	ISBN	978-80-89985-00-5

	 Svetozár	Krno	napísal	tento	rok	dva	esejistické	
cestopisy	podporené	Fondom	pre	podporu	umenia.	
Knihy	vyšli	vo	vydavateľstve	Karpaty-Infopress.	Au-
tor	v	nich	prináša	užitočné	spojenie	–	naštudovanú	

vedeckú	a	umeleckú	literatúru	s	vlastnými	zážitkami	
a	úvahami	z	expedícií,	ktoré	si	sám	zorganizoval	bez	
pomoci	akejkoľvek	komerčnej	inštitúcie.	

	 Kaukazský	 región,	 ktorý	 navštívil	 šesťkrát,	
„neskrýva iba fascinujúcu, neraz panenskú prírodu. 
Mimoriadne pestré obyvateľstvo obohatilo svet veľ-
kolepými národnými eposmi, udržiava si silnú etnic-
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kú identitu, bohatú ľudovú kultúru, nepredstieranú 
extrémnu pohostinnosť.“1	Vo	 svojom	staršom	ces-
topise,	 v	 ktorom	kľúčová	 kapitola	 si	 všíma	 severný	
Kaukaz,	napísal:	„Na svete azda niet pestrejšej oblas-
ti ako je Kaukaz. Každá jeho dolina ponúka niekoľko 
rozličných scenérií. Akoby si tu podávali ruky ročné 
obdobia. Krásne, niekedy aj hrozivé, snehobiele kon-
čiare, vyrastajú priamo z hustej letnej zelene. Ostrý 
čistý vzduch priťahuje odvážlivcov a súčasne varuje 
nepripravených. Zvrásnené ľadovce napájajú hučiace 
vodopády a nespútané rieky. Pod rozoklanými štít-
mi žijú historické národy, ktoré významne obohatili 
svetové kultúrne dedičstvo. Ich mytológia sa nemusí 
hanbiť v porovnaní so starogréckymi bájami.“2 

	 V	 najnovšej	 cestopisnej	 knihe	 opísal	 trojicu	
republík	 –	 prevažne	 suché,	 kamenisté	 Arménsko	
s	 prastarými	 historickými	 koreňmi,	 zelené,	 na	 rieky	
a	 vinice	bohaté	Gruzínsko	a	ekonomicky	 rozvíjajúci	
sa	moslimský	Azerbajdžan	s	prastarými	kamennými	
kresbami	a	studenými	plynovými	sopkami.	Všade	sa	
stretal	s	nepredstaviteľnou	pohostinnosťou.

	 Upozornil	na	spoločné,	ale	najmä	odlišné	znaky	
ich	prírody,	ľudí	a	zvykov.	Zobrazil	život	vo	veľkomes-
tách,	na	vidieku	a	v	tichej,	častokrát	hustými	lesmi	a	
ľadovcami	 pokrytej	 prírode.	 Podľa	 neho:	 „Všetky tri 
krajiny a národy, ktoré žijú medzi Čiernym a Kaspic-
kým morom,... si uchovávajú si nesmiernu úctu 
k hosťom z cudziny, čím sa stali príkladom tzv. rozvi-
nutým štátom.“3	Vecná	časť	knihy	prináša	zaujímavé	
fakty	o	národoch,	náboženstvách	a	historických	osu-
doch	južného	Kaukazu.	

	 Knižné	 pulty	 obohatilo	 aj	 jeho	 druhé,	 dvakrát	
rozšírené	 a	 značne	 prepracované	 vydanie	 knihy	
Dvetisíc	kilometrov	od	Železných	vrát	po	Devín.	Au-
tor	v	minulosti	venoval	Balkánu	viacero	prác.	Podľa	
neho	„pojem Balkán už nesymbolizoval iba priestor 
pre solidaritu s utláčanými, vzájomnosť vyvolávajúcu 
zemepisnú oblasť, časť starého svetadiela s exotic-
kými dovolenkami a kultúrnymi zážitkami, ale aj svet 
nepredvídateľného chaosu, etnickej, náboženskej 
a personálnej netolerancie, neočakávateľného	vývoja	
násilia,	krvavých	konfliktov, tragédií a nezmyselných 

	 Obidve	 publikácie	 sú	 obohatené	 tabuľkami	
so	 zoznamami	 najvzácnejších	 historických	 stavieb,	
končiarov,	riek,	plies,	jaskýň	a	iných	kultúrnych	a	prí-
rodných	klenotov,	čiernobielymi	a	farebnými	fotogra-
fiami.	 Vedľa	 živého	 textu	 prinášajú	 veľa	 užitočných	
a	málo	 známych	 faktov.	Oslovia	 náročnejších	 čita-
teľov	 širokého	 vekového	 spektra,	 ktorí	 sa	 vyhýbajú	
bedekrom	a	ktorí	siahajú	po	cestopisoch,	v	ktorých	
sa	ľudský	príbeh	spája	s	prírodno-estetickými,	histo-
rickými,	literárnymi	a	filozofickými	súvislosťami.	

POZNÁMKY

1	 Krno,	S.:	Kaukazské	republiky.	Nitra:	UKF	2008,	s.	8
2	 Krno,	 S.:	 Od	 kaukazských	 ľadovcov	 po	 slnečný	

Tadžikistan.	Bratislava:	Karpaty-Infopress	2003,	s.	9
3	 Krno,	 S.:	 Farby,	 ľudia	 a	 báje	 južného	 Kaukazu.	

Bratislava:	Karpaty-Infopress	2018,	s.	7.
4	 Krno,	S.:	Balkán.	Historický	vývoj,	súčasnosť	a	naše	

vzťahy	k	jeho	národom.	Nitra:	UKF	2011,	s.	10
5	 Krno,	S.:	Východ	a	Západ.	In:	Studia	Politica	Slovaca.	

Bratislava:	SAV,	č.	2,	2016,	roč.	9,	s.	120–121
6	 Krno,	 S.:	 Dvetisíc	 kilometrov	 od	 Železných	 vrát	 po	

Devín.	Bratislava:	Karpaty-Infopress,	2001,	I.	vyd.,	s.	
10

7	 Krno,	 S.:	 Dvetisíc	 kilometrov	 od	 Železných	 vrát	 po	
Devín.	 Bratislava:	 Karpaty-Infopress	 2018,	 II.	 vyd.,	
s.	56

Doc. PhDr. Milan Čaky, CSc.
 FSV UCM v Trnave

vojen. Negatívnou príchuťou pôvodne neutrálneho 
slova sa európske veľmoci usilovali zakryť spolu-
zodpovednosť za osud spomínaného polostrova.4 
Ako	 neskôr	 napísal:	 „Balkanizmus, ktorý sa stal 
nazeraním na svet spojeným s vytváraním ne-
gatívneho stereotypu a potom pocitu vlastného 
strachu, pretrváva. Ideovo pripomína postoko-
loniálny orientalizmus, ktorý predstavuje pestrý 
súbor sociálno-psychologických predsudkov zalo-
žených na slabých, falošných, sprostredkovaných, 
niekedy aj treťou stranou zámerne podsunutých 
skreslených informácií, deformovaných vlastnými 
a cudzími záujmami, ktoré nás vedú k širokej škále 
postojov – od romantického idealizovania (zamilo-
vania sa do krajiny a spoločnosti, ktorá neexistuje) 
až po odmietanie inakosti a k pocitom ohrozenia 
„barbarmi.“5

	 Už	 v	 prvom	 vydaní	 spomínaného	 cestopisu	
napísal:	„Balkánske pohoria nás vábili už roky. Nie 
preto, že sme si málo vážili domáce prírodné kleno-
ty. Veď márne by sme hľadali v Rumunsku či Bul-
harsku vysokotatranskú veľhorskú scenériu alebo 
takú koncentrovanú oblasť krasových tiesňav, aká 
vznikla v Slovenskom raji. Magnetická sila civilizá-

ciou málo poznačených hôr pôsobí aj cez hranice.“6

	 Kniha	zachytáva	jedenásťtýždňový	pochod	kar-
patským	 oblúkom	 Karpát	 od	 srbsko-rumunskej	 du-
najskej	úžiny	až	po	sútok	Dunaja	a	Moravy.	Príchod	
výpravy	na	Devín	predstavoval	prelomové	športovo	a	
cestovateľsky	jedinečné	podujatie.	Krno	v	dobe,	keď	
padli	 mnohé	 zábrany	 pre	 spoznávanie	 vzdialených	
krajov,	 presviedča	 čitateľa,	 že	 doslova	 pod	 nosom	
sa	 skrýva	 rozsiahla	 terra	 incognita.	 Otvára	 dvere	
do	málo	scivilizovanej,	medzi	nami	 temer	neznámej	
transylvánskej	prírody.	Upozorňuje	aj	na	málo	známe	
klenoty	našich	hôr.

	 Na	hrebeňovke,	spájajúcej	štyridsať	dva	pohorí,	
mu	ostávalo	veľa	času	zamýšľať	sa	nad	filozofickými,	
ekologickými	 a	 etickými	 aspektmi	 vzťahov	 človeka	
a	prírody.	Vykreslil	atmosféru	medzi	trinástkou	putu-
júcich	po	hlavnom	karpatskom	hrebeni.	Zanalyzoval	
rozličné	postoje	a	psychiku	ľudí	v	Karpatoch	–	svia-
točného	návštevníka,	skalného	turistu	i	domorodého	
vrchára.	Vysvetlil,	čo	priťahovalo	mladých	ľudí	zo	sve-
ta	konzumu	a	z	relatívneho	spotrebného	dostatku	do	
lona	neistej	krajiny.	Ukázal,	ako	sa	formovalo	priateľ-
stvo	napriek	výbušným	situáciám,	ktoré	spôsobil	raz	
človek,	inokedy	príroda.

	 Niektoré	 popisy	 počas	 prechodu	 najvyššie-
ho	 rumunského	 pohoria	 Fagaraš	 znejú	 dramaticky.	
„V skalnom bludisku sme sa nevedeli vymotať. Po-
kúšal som sa vyloviť z pamäti detaily terénu, ktorým 
som vlani prechádzal. Málo nám to pomáhalo. I pred 
rokom sa vkradlo pod Negoiu psie počasie a cestu 
sme našli len inštinktívne. Ustavične som hľadel do 
ručne nakreslenej mapy, ale tá nevedela zachytiť po-
trebné podrobnosti.

 Chvíľu pobehujeme okolo karu a navzájom sa 
utešujeme, že sa držíme správnej cesty. Na okamih 
zablysne nádej, keď narazíme na ľudské stopy. Sú to 
však iba naše vlastné. Nádejný hrebienok sa končí 
kolmým prahom. Chceme sa vrátiť. Počas sneženia 
zmizli naše šľapaje.	A	s nimi sa vytrácala aj istota. 
Zišli sme na predošlé miesto alebo sme postúpili ďa-
lej, pýtame sa často sami seba.“7
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Slovenské bezpečnostné fórum 2018
	 Dňa	1.	10.	2018	sa	v	Univerzitnej	knižnici	v	Bra-
tislave	konal	12.	ročník	Slovenského	bezpečnostného	
fóra	 tentokrát	 zameraného	 na	 hodnotenie	 25	 rokov	
pôsobenia	 Slovenska	 v	 zahraničnej	 a	 bezpečnostnej	
politike.	Účastníci	prvého	panelu	sa	preto	zamerali	na	
hodnotenie	 pôsobenia	 Slovenska	 v	 medzinárodných	
organizáciách,	 ako	 aj	 na	možné	 smerovanie	 Sloven-
ska	v	 ich	rámci	do	budúcna.	V	 tomto	paneli	vystúpili	
Radovan	Javorčík,	veľvyslanec	SR	pri	NATO	v	Bruseli,	
Róbert	Ondrejcsák,	štátny	tajomník	Ministerstva	obra-
ny	SR	a	Juraj	Marušiak,	vedecký	pracovník	Ústavu	po-
litických	vied	SAV.	Panel	moderovala	Ľudmila	Lipková,	
prodekanka	 pre	 vedu	 a	 výskum	 Fakulty	medzinárod-
ných	vzťahov	Ekonomickej	univerzity.	Druhý	panel	sa	
zameral	na	problémy	súvisiace	s	budúcim	predsedníc-
tvom	Slovenska	v	Organizácii	pre	bezpečnosť	a	spolu-
prácu	v	Európe	v	 roku	2019.	Diskutujúci,	Karla	Wur-
sterová	z	Ministerstva	zahraničných	vecí	a	európskych	
záležitostí	 SR,	 Radomír	 Bradáč,	 veľvyslanec	 SR	 pri	
OBSE,	Róbert	Kirnág	z	Ministerstva	zahraničných	vecí	
a	európskych	záležitostí	SR	a	Samuel	Goda,	prodekan	
pre	 rozvoj	 Fakulty	 medzinárodných	 vzťahov	 Ekono-
mickej	univerzity,	sa	zameriavali	najmä	na	definovanie	

cieľov	a	záujmov,	ktoré	by	mohla	Slovenská	republika	
počas	svojho	predsedníctva	presadzovať	a	dosiahnuť,	
najmä	v	oblasti	bezpečnostnej	politiky	a	bezpečnostnej	
spolupráce.	 Posledný	 panel	 bol	 venovaný	 aktuálnym	
bezpečnostným	 výzvam	 a	 stále	 rastúcej	 úlohe	 stra-
tegickej	 komunikácie	 v	 zahraničnej	 a	 bezpečnostnej	
politike	ako	prostriedku,	prostredníctvom	ktorého	po-
litici	prezentujú	svoje	názory	a	ciele	širokej	verejnosti.	
Diskusie	 sa	 zúčastnili	 Petr	 Luňák	 zo	 Sekcie	 verejnej	
diplomacie	NATO,	Peter	Terem	z	Univerzity	Mateja	Bel-
la	 v	Banskej	Bystrici	 a	Katarína	Klingová	z	GLOBSEC	
Policy	 Institute.	 Zhrnutia	 rokovaní	 jednotlivých	 pane-
lov,	ako	aj	bližšie	informácie	o	diskutovaných	témach	
a	 jednotlivých	 panelistoch	 možno	 nájsť	 na	 oficiálnej	
stránke	 Slovenského	 bezpečnostného	 fóra	 http://sbf.
eac.sk/.	

Mgr. Radoslava Brhlíková, PhD.
Katedra politológie a euroázijských štúdií 

FF UKF Nitra

EU Career Ambassador, Brusel

	 6.	 a	 7.	 októbra	 2018	 sa	 v	 Bruseli	 konalo	 za-
školenie	v	rámci	prípravy	v	programe	tzv. Študentský	
ambasádor	 pre	 kariéru	 v	 EÚ	 (z	 angl.	EU Career Am-
bassador),	 ktorú	 organizuje	 Európsky	 úrad	 pre	 výber	
zamestnancov	 EPSO	 (European	 Personnel	 Selection	
Office).	Na	konferencii	mala	prvýkrát	svoje	zastúpenie	
aj	Univerzita	Konštantína	Filozofa	v	Nitre	prostredníc-
tvom	Beáty	Izsófovej,	študentky	druhého	ročníka	baka-
lárskeho	štúdia	na	Katedre	politológie	a	euroázijských	
štúdií.

	 Úlohou	úradu	EPSO	je	zabezpečovať	inštitúciám	
EÚ	vysokokvalitné,	účinné	a	efektívne	postupy	pre	vý-
ber	pracovníkov,	ktoré	im	umožňujú	v	správnom	čase	
prijímať	 správnych	 ľudí	 na	 správne	 pracovné	miesta.	
EPSO	je	medziinštitucionálny	úrad	zodpovedný	za	vý-
ber	 pracovníkov	 pre	 inštitúcie	 a	 agentúry	 Európskej	

únie	vrátane	Európskeho	parlamentu,	Rady	Európskej	
únie,	 Európskej	 komisie,	 Súdneho	 dvora	 a	 ďalších.	
Každá	 inštitúcia	si	vyberá	zamestnancov	zo	zoznamu	
úspešných	uchádzačov,	ktorý	jej	poskytol	úrad	EPSO.	
Cieľom	úradu	je	zabezpečiť,	aby	inštitúcie	EÚ	prijímali	
najlepších	uchádzačov	schopných	pracovať	na	nároč-
ných	výzvach,	ktorým	Európa	čelí.	V	súčasnosti	úrad	
EPSO	spracováva	v	priemere	70	000	žiadostí	ročne	na	
približne	1	500	pracovných	miest.	Testovanie	prebieha	
v	24	jazykoch	–	v	tom	zmysle	ide	o	svetový	unikát.

	 Študentský	ambasádor	pre	kariéru	v	EÚ	 je	kon-
taktná	osoba	pre	študentov,	ktorí	sa	zaujímajú	o	zača-
tie	a	rozvinutie	svojej	kariéry	v	inštitúciách	EÚ.	Program	
začal	ešte	v	roku	2010	ako	relatívne	malý	projekt	s	23	
študentmi.	 O	 úspešnosti	 projektu	 však	 svedčí	 sku-
točnosť,	že	v	súčasnosti	 je	zapojených	129	univerzít,	
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CIVITAS
	 Koncom	 októbra	 2018	 skončilo	 funkčné	
poverenie	 v	 Slovenskej	 republike	 pánovi	 veľvy-

Do skorého videnia, pán veľvyslanec!
See you soon, Mr. Ambassador!

slancovi	 Arabskej	 re-
publiky	 Egypta	 pánovi	
Amr	 El-Henawymu.	
Pán	 veľvyslanec	 po-
sledné	 dva	 roky	 úzko	
spolupracoval	s	našou	
katedrou	 politológie	
a	euroázijských	štúdií.	
V	 rámci	 spolupráce	
prednášal	predmet	Po-
stkolonializmus	 spo-
lu	 s	 Dr.	 Kočnerovou	
a	 tým	 odborne	 pomá-
hal	pri	zavádzaní	tohto	
predmetu	 v	 našom	
vyučovacom	 procese.	
Bol	 veľkým	 prínosom	
pre	 našich	 študentov,	
pretože	 sa	 ich	 snažil	
primäť	 vnímať	 danú	

problematiku	z	pohľadu	najmä	afrických	národov,	
ktorých	minulosť	a	prítomnosť	je	podstatou	štúdia	

ktoré	 reprezentuje	 149	 študentov	 z	 celej	 Európy.	
V	 priestoroch	 katedry	 politológie	 a	 euroázijských	
štúdií	 je	 v	 budúcnosti	 plánovaná	 prezentácia	 za-
meraná	 na	 kariérne	 možnosti	 v	 inštitúciách	 EÚ.	

Pre	viac	 informácií	 kontaktujte	Beátu	 Izsófovú	na	
e-mailových	 adresách	 bea.izsofova@gmail.com 
alebo	eucareers.ukf@gmail.com.

Mgr. Beáta Izsófová
študentka 2. roč. EA/Bc.

Katedra politológie a euroázijských štúdií

FF UKF Nitra

	 Študenti	Katedry	politológie	a	euroázijských	
štúdií	majú	možnosť	 vďaka	 študijnému	programu	
absolvovať	viacdennú	exkurziu	zameranú	na	odbor	
štúdia.	Tento	rok	na	základe	návrhu	zo	strany	štu-
dentov	2.	ročníka	bakalárskeho	štúdia	padla	voľba	
na	Prahu.	V	Prahe	máme	dobré	kontakty	na	našich	
kolegov	na	Karlovej	 univerzite	 a	Metropolitní	 uni-
verzite,	 vzhľadom	na	čo	sa	vždy	dá	dohodnúť	na	
nejakej	odbornej	prednáške.	Tento	rok	sa	podujal	
na	to	Dr.	Petr	Just,	ktorý	nás	so	študentami	zapojil	

tohto	predmetu.	 Jeho	prístup	k	študentom	a	skúma-
niu	danej	problematiky	bol	 veľmi	osviežujúcim	spes-
trením,	 predmet	 prebiehal	 v	 anglickom	 jazyku	 a	 bol	
postavený	 na	 aktivite	 a	 komunikácii	 študentov.	 Naši	
študenti	daný	predmet	radi	navštevovali,	pretože	si	ich	
pán	 veľvyslanec	 dokázal	 získať	 svojou	 bezprostred-
nosťou	 a	 odbornosťou.	 Z	 týchto	 dôvodov	 mu	 patrí	
z	našej	strany	veľká	vďaka	a	je	nám	veľmi	ľúto,	že	pán	
veľvyslanec	už	nebude	pokračovať	v	pravidelnej	výuč-
be	a	stretávaní	sa	s	našimi	študentmi,	ale	dúfame,	že	
sa	v	budúcnosti	stretneme	pri	iných	projektoch.	Páno-
vi	veľvyslancovi	želáme	veľa	úspechov	v	 jeho	novom	
pôsobisku	a	veríme,	že	sa	čoskoro	opäť	uvidíme.	See	
you	soon,	Mr.	Ambassador!

PhDr. Mária Kočnerová, PhD.
Katedra politológie a euroázijských štúdií 
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V Praze na exkurzii „blaze“

do	 svojho	 vyučovacieho	 programu	 a	 absolvova-
li	 sme	 prednášku	 o	 českom	 politickom	 systéme,	
kde	sa	zameral	na	postavenie	českého	prezidenta.	
Kvôli	našim	študentom	sa	snažil	 robiť	porovnania	
s	 postavením	slovenského	prezidenta	 a	 naši	 štu-
denti	odchádzali	nadšení	z	danej	prednášky.	Okrem	
odbornej	 časti	máva	 exkurzia	 aj	 tú	 zábavnú	 tvár,	
kde	sme	okrem	„povinných“	pražských	prehliadok	
ako	je	Karlov	most,	Václavské	a	Staromestské	ná-
mestie,	 či	Pamätník	obetiam	komunizmu	ako	de-
cembrový	bonus	mohli	navštíviť	vianočné	 trhy	na	
spomínaných	námestiach.	Praha	je	v	tomto	období	
rozprávkovo	čarovná	a	naši	študenti	budú	mať	ur-
čite	na	čo	spomínať.	Určite	 im	v	pamäti	utkvie	aj	
atmosféra	osemfinálového	zápasu	MS	vo	florbale	
medzi	Slovenskom	a	Lotyšskom,	na	ktorý	preho-
vorili	svojho	pedagóga.	Exkurzie	sú	vnímané	v	na-
šom	programe	ako	rozšírenie	odborných	možností	
pre	našich	študentov	a	zároveň	prispetie	k	utuženiu	
ich	vzájomných	vzťahov	inde,	ako	v	školských	la-
viciach.	Už	začíname	byť	zvedaví,	kam	budú	chcieť	
ísť	 nabudúce,	 pretože	 po	 skúsenostiach	 z	 tejto	
pražskej	exkurzie,	určite	budú	chcieť	ísť	na	ďalšiu,	
ktorú	naša	katedra	bude	snažiť	zorganizovať.

PhDr. Mária Kočnerová, PhD.
Katedra politológie a euroázijských štúdií 
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