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Xavierovi, Majke, Padremu, Mati, Sime, Fabovi a eMeFovi 
za výraznú pomoc pri zháňaní financií.

Jakubovi a Fabovi navyše aj za pomoc pri technickom zabezpečovaní Indulony, 
Sime tiež za grafické práce.

A napokon Amosovi za programovú výpomoc priamo v teréne, 
pri ktorej sa nabehal ako o 50 rokov mladší :-).

Keďže skautská vatikánska mena stále funguje, 
všetkým Vám Pán Boh zaplať.

Dakujemeˇ

INDULONA

Múdrost
Daniel Hevier

 Čítam si Prvú knihu kráľov a v nej pasáž o Šalamúnovej 
múdrosti. Okrem iného sa o ňom hovorí: „Povedal tritisíc prísloví 
a piesní mal tisíc a päť.” Pousmejem sa pri tomto láskavom de-
taile pisateľa tohto svedectva. Podľa židovskej tradície bol auto-
rom Jeremiáš, ale novšie výskumy naznačujú, že to nebol priamo 
Jeremiáš, ale niektorý z jeho žiakov alebo iný prorok. To nie je 
dôležité. Dôležité je tých „päť piesní” navyše, čo sa pridajú k tej 
tisícke. Šalamúnovi bolo ľahké byť múdrym: keď mu Boh ponúkol, 
aby si vybral nejaký jeho dar, nežiadal o moc, bohatstvo, zdravie, 
dlhý život, ale o múdrosť. Za svoju prezieravosť dostal všetko a 
múdrosť navyše. Bolo to vo sne, ale Boh plní aj tie svoje sľuby, 
ktoré dal vo sne. Ja som napísal tisícky viet, niektoré v podobe 
veršov, ale príslovia by sa dali ukovať z dvoch-troch. A piesní som 
zložil iba polovicu, čo Šalamún, ale koľké obstoja v mlyne času, 
ktorý oddeľuje plevy od zrna a neľútostne stína prázdne klasy. A 
ešte stále čakám na sen, v ktorom sa ma Boh opýta, čo si želám. A 
keby sa tak stalo, poviem, Pane, nechcem ani šalamúnsku múdrosť, 
ani moc, bohatstvo a dlhý život, iba tých päť piesní, daj mi tých päť 
piesní.

http://www.hevi.sk/mudrost/

´



2

Na úvod   
 
 Vyrobiť Indulonoviny nie je 
v podstate nič zložité. Človek pohľadá 
na internete alebo v knihách texty, 
ktoré sa mu zdajú aspoň trochu ro-
zumné a aspoň trochu k téme. CtrlC 
– CtrlV, rýchla jazyková korektúra, pár 
obrázkov a je to.
    Aj teraz je príprava Indulonovín v plnom 
prúde. Pracujem na rubrike Kto sú naši hostia. Ujo 
Google je skvelý, hneď mi vyhodí milión fotiek našich 
pozvaných hostí, tých mediálne známych možno aj 
dva milióny. Ako tie obrázky upravujem a vsúvam do 
Indulonovín, pociťujem zvláštne chvenie. Také, ako 
keď celkom obyčajný človek pozýva na svoju akciu 
neobyčajných ľudí, dokonca hneď piatich naraz. Zra-
zu mám v očiach slzy, ani neviem, ako sa tam dostali. 
Vlastne viem. Skúste zadať do googlu „Jana Vinterová“ 
a uvidíte, čo vám to vypľuje. Portréty cudzích žien, 
prázdne koľajisko, fotku Andyho Legutkého z Indulony 
8, zátišie z ovocia...
    Okamžite sa mi v hlave vynára úryvok z 
pesničky od J. Nohavicu: Jednou za sto let zázrak se 
koná... Až na to, že to nie je pravda. Lebo v mojom živote 
sa zázrak koná dvakrát ročne. Zakaždým, keď vzácni 
hostia, ako sú aj teraz tí naši, bez mihnutia oka či prsta 
na klávesnici odpovedia na môj mail: Jasné, prídem 
a so všetkým súhlasím. A vôbec im neprekáža, že ich 
pozýva niekto, o existencii ktorého ešte pred chvíľou 
ani netušili. Možno to znie prehnane, ale ja by som 
ku Kantovmu výroku o hviezdnatom nebi a mravnom 
zákone pridala aj údiv nad ochotou a ústretovosťou 
všetkých našich doterajších prednášajúcich  –  od Xa-
viera po Heviera :) .
     Z aktuálnych hostí vítam štyroch na indulon-
skej premiére – Daniela Heviera, Marka Petra, Matěja 
Hájka a Mariána Kvasničku. Ďalší dvaja – František 
Mikloško a Juraj Šúst – už u nás boli a my sa tešíme z 
ich návratu, lebo aj ten je našou vizitkou.
    Kopírovať múdrosti iných ľudí do brožúrky 
a počúvať inteligentné slová druhých na Indulone je 
ľahké. Spoľahnúť sa na pozvaných hostí je pre mňa 
(ako organizátorku) príjemné a vlastne aj pohodlné. 
No zároveň je to najlepšia škola pokory, akú mi život 
mohol dať. Lebo kdesi v pozadí sa stále črtá obrázok 
zátišia a prázdneho koľajiska.
   Hoci som to urobila už možno stokrát, na tom-
to priestore ešte raz ďakujem našim hosťom, že prijali 
pozvanie a svoj čas venujú práve tu práve teraz práve 
nám. Vieme, aký je vzácny. O to viac si ho vážime a 
ďakujeme za zázrak spoločného stretnutia.          
    Juháska

Obsah
Kto sú naši hostia........................3

Z histórie eutanázie.....................6

Eutanázia pod zorným uhlom 
morálnej teológie.........................8

Desať Indulon............................10

Karl Marx...................................12

Závislosť od moci
alebo psychopatia.....................14

Múdrosť.....................................16

Poďakovanie.............................16

Vydal Slovenský skauting
68. zbor Biele vrany Košice

indulona.68zbor.sk
Zostavila

Juháska (Jana Vinterová)
Grafická úprava

Sima (Simona Marenčíková)
6. 11. 2014 

náklad 60 ks

Indulonu 10 podporuje

VSL oblasťDuchovná rada
SLSK

68. zbor
Biele vrany

Iuventa
Komprax

nepsychopatické kmene. Psychopatia sa stala evolučnou výhodou a je aj geneticky pod-
mienená. A prežilo to až do dnešných čias. 

 Môžu takéto psychopatické znaky vysvetľovať klamstvá, korup-
ciu, klientelizmus a kradnutie politikov? Oni jednoducho vedia, že robia 
zle, ale necítia výčitky svedomia.
Existuje morálna asymetria, ktorá súvisí s mocou. Len čo sa človek dostane k moci legál-
nou cestou, začne byť veľmi otupený ku akejkoľvek kritike a spätnej väzbe zdola. Mocní sú 
k svojim morálnym priestupkom oveľa benevolentnejší ako k priestupkom (málo)mocných 
– plebsu. A rovnako je to pri (málo)mocných – tí sú k svojim morálnym priestupkom omnoho 
tvrdší ako k morálnym priestupkom mocných. Mocní si berú, čo chcú, nie preto, že si mys-
lia, že ich za to nik nepotrestá, ale preto, že si myslia, že na to majú právo. A (málo)mocní si 
neberú skoro nič nie preto, že nesmú, ale hlavne preto, že si myslia, že na to nemajú vôbec 
právo. Tak sa morálna asymetria udržiava podvedome z oboch strán.

 No korupcia je prakticky rovnako prítomná v oboch vrstvách.
Korupcia existuje vďaka peňažnému systému. Politici sú obchodníci s dvomi komoditami 
– s mocou a nenávisťou. A po moci je na trhu veľký dopyt. Problém je, že predávajú niečo, 
čo nie je ich. Moc patrí občanovi, ktorý ju politikovi iba požičal. Veľmi by mi prekážalo, keby 
som niekomu požičal auto a on ho rozpredával na súčiastky. Ale občanovi to asi neprekáža.

 Politici sa k moci dostanú v slobodných voľbách. Tomu, že sa z  
nich vykľujú takmer psychopati, asi nevieme predchádzať.
Treba zdôrazniť, že skutočne slobodné voľby by mali takýmto ľuďom zabrániť prístup k 
moci. Na vlastnenie a ovládanie pištole potrebujete zbrojný pas a psychologický posudok. 
Je zvláštne, že na ovládanie osudov iných ľudí nie je potrebné nič. Pritom rozsah škôd, 
ktoré človek pri moci dokáže napáchať, je nepredstaviteľný.
 Politické voľby nie sú v skutočnosti slobodné. Ide síce o slobodné rozhodnutie, 
ale z obmedzenej ponuky, ktorú nám, navyše, pripraví niekto druhý. Predstavte si, že prí-
dete do predajne s obuvou, potrebujete pevné čižmy, ale niekto vám ponúka len dva páry 
šľapiek. Vy sa môžete rozhodnúť, ktoré šľapky chcete, ale čižmy nedostanete. To určite 
nie je slobodné rozhodnutie. A nezabudnime, že ak by mohli voľby niečo zmeniť, už by boli 
zrušené.

http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2012/cislo-50-51/debilita-je-zacarovany-kruh.html



Závislost od moci alebo psychopatia
Vladimír Synek 

(úryvok z rozhovoru)

 Moc zasahuje v mozgu to isté centrum ako droga – je to takzvané centrum odme-
ny, ktoré spúšťa drogovú závislosť. Máš chuť na čokoládu, dáš si čokoládu a spustí sa 
ti pocit slasti. Ale dá sa to oklamať chemicky, cez drogy – je to zmluva s diablom. Berieš 
drogu, aby si pociťoval slasť, ale od určitého okamihu ju musíš brať, aby si nepociťoval 
bolesť. Nevyvoláva slasť, ale jej neprítomnosť vyvoláva bolesť. Moc má tú istú schopnosť. 
Do určitého okamihu robí veľmi dobre, ale potom ju človek musí mať, aby mu nebolo zle. 
Vznikla teda závislosť. Preto sa hovorí, že najväčšie umenie je umenie odísť.

 Ako táto závislosť súvisí s psychopatiou?
Môže a nemusí súvisieť. Britský politik a psychológ David Owen hovorí v súvislosti s 
mocou aj o syndróme mocenskej pýchy – hybris syndróme. Je to moc, ktorá má znaky 
panovačnosti, ponižovania, egocentrizmu, neukojiteľnej pýchy. Tento syndróm diagnostiko-
val napríklad u Margaret  Thatcherovej,  Tonyho  Blaira  či  Georgea  Busha  juniora.  Čo,  
samozrejme,  neznamená, že všetci ľudia v mocenských elitách trpia   závislosťou  od  
moci  alebo mocenskou pýchou. No treba zdôrazniť, že priestor, kde je moc, predstavuje 
pre určitú skupinu ľudí jediný životný cieľ a zmysel života. Tou sú psychopati. Netvrdím, že 
všetci ľudia, ktorí túžia po moci, sú psychopati. Ale faktom je, že všetci psychopati túžia po 
moci.  
 Ale to je už diagnóza do blázinca. Vládnu nám teda v našich firmách 
a v štáte psychopati?
Psychopatia nie je choroba a nepatrí do blázinca. Je to porucha osobnosti. Psychopatia sa 
vyznačuje najmä absenciou výčitiek svedomia, pričom títo ľudia vedia, že robia niečo zlé, 
ale ani to s nimi nehne. Ďalším znakom je neschopnosť empatie, teda vciťovania sa do 
druhých ľudí. Sú dve skupiny – jedna sú úplní psychopati, ktorí nemajú problém rozrezať 
manželku motorovou pílou. Tých treba zatvoriť. A potom sú neúplní, hovorí sa im tiež so-
ciálne úspešní psychopati, a tí si nasadia masku príčetnosti a idú do mocenských elít – či 
už ide o politiku alebo o korporácie.

 Tvrdíte to na základe svojho prieskumu?
Pracovali sme so vzorkou 5 580 riadiacich pracovníkov z komerčnej sféry a štátnej správy 
na Slovensku a v Česku. Ukázalo sa, že z tejto vzorky má vyše osemnásť percent výrazne 
zníženú schopnosť empatie a výčitiek svedomia. Pokiaľ skúmame aj iné vlastnosti, indi-
kujúce možnú psychopatiu, tak sa dostávame k číslu päť percent, čo je päťnásobok oproti 
bežnej populácii. Opakujem, že ide len o indikatívny výskum, presné určenie diagnózy by 
si vyžadovalo kompletné vyšetrenie  takzvaným  Harerovým  dotazníkom.  To  je  však v 
súvislosti s mocenskými elitami takmer nemožné. Môj subjektívny názor je, že tento výsle-
dok je správny a desivý.
 Je to liečiteľné?
Nie je. Najnovšie prieskumy ukazujú, že psychopatia je dokonca viac životná stratégia ako 
porucha osobnosti. Je to parazitická životná stratégia. Takíto ľudia nič nedávajú, iba vy-
ciciavajú. A z hľadiska vývoja ľudstva sa ukázalo, že kmene, kde bolo v jadre viac psy-
chopatov, boli omnoho úspešnejšie ako tie, ktoré ich medzi sebou nemali. Psychopati 
neváhali  vymlátiť hocaký iný kmeň. V skupinovom boji boli teda úspešnejší a pohlcovali
 

14

´ Kto sú naši hostia
Mgr. Daniel Hevier, PhD. 

-    narodil sa 6. 12. 1955 v Bratislave,
-   básnik, prozaik, dramatik, scenárista, textár 
a   takmer všestranný umelec,
-   vyštudoval estetickú výchovu a slovenčinu 
na FF UK v Bratislave,
-  pracoval ako redaktor v Československom 
rozhlase, bol profesionálnym spisovateľom, neskôr 
šéfredaktorom vydavateľstva Mladé letá. V roku 
1992 založil vlastné vydavateľstvo Hevi, v ktorom 
vydal vyše 100 titulov,
-    v súčasnosti sa venuje popri písaní a prekladom aj výtvarnému umeniu, 
autorskému divadlu, vedie hodiny tvorivého písania, príležitostne prednáša na vy-
sokých školách,
-    výber z literárnej tvorby - poézia: Motýlí kolotoč (1974), Elektrónkový klaun 
(1983), V každých dverách (1988), Biele horí najdlhšie (2003), Sedemnásťtisíc 
smiešnych sonetov (2010), Vnútrozem (2014); próza: Kniha, ktorá sa stane (2009); 
pre deti a mládež: Vtáci v tanci (1978), Trinásť pochodujúcich čajníkov (1984), 
Kam chodia na zimu zmrzlinári (1984), Hovorníček (1992), Heviho diktátor (2001), 
Nevyplazuj jazyk na leva (2003), Päťka z nudy (2005), Xaver s nohami do X (2010),
-    je ženatý, má tri deti.

RNDr. František Mikloško

-    narodil sa v Nitre (1947),
-  vyštudoval matematiku na Prírodovedeckej 
fakulte UK v Bratislave, kde sa  zoznámil s viacerými 
aktivistami tajnej Cirkvi (V. Jukl),
-    v r. 1988 bol jedným z organizátorov 
Sviečkovej manifestácie,
-  počas normalizácie pôsobil v tajnej Cirkvi, 
pomáhal pri tvorbe samizdatov, organizoval krúžky 
so študentmi. V tom čase pracoval najprv v Ústave 
technickej kybernetiky SAV v Bratislave, neskôr ako 
robotník,
- v novembri 1989 sa stal členom Koordinačného výboru Verejnosti proti 
násiliu,
-  od roku 1990 bol poslancom Slovenskej národnej rady (SNR) a Národnej 
rady Slovenskej republiky, kde zostal až do roku 2010. V rokoch 1990 -1992
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pôsobil vo funkcii predsedu SNR. V rokoch 1992 – 2008 bol členom 
Kresťanskodemokratického hnutia. Dvakrát kandidoval na pozíciu prezidenta 
Slovesnkej republiky,
-  dostal medailu SAV za podporu vedy,
-  je ženatý.

Doc. ThDr. Marek Petro, PhD.

- narodil sa v r. 1967 v Sečovciach,
- vysokoškolské štúdium začal v r. 1986 na 
RK Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Brati-
slave a dokončil v r. 1992 na UPJŠ v Košiciach, GK 
bohosloveckej fakulte v Prešove,
- v r. 1990 bol vysvätený za kňaza, pôsobil 
vo farnosti Sečovská Polianka,
- v r. 2004 ukončil doktorandské štúdiá v Kra-
kowe, v r. 2007 sa habilitoval na Gréckokatolíckej 
teologickej fakulte PU. V súčasnosti tam pôsobí 
ako VŠ pedagóg na Katedre systematickej teológie, špecializuje sa na morálnu 
teológiu a bioetiku,
- je autorom a spoluautorom niekoľkých monografií: Kríza súčasného 
manželstva a cesty jej prekonania (2004), Médiá v kontexte dokumentov Ka-
tolíckej cirkvi (2010), Dekalóg I. - III.: dar slobody (2011), Dekalóg IV. - X.: dar 
slobody (2012); vysokoškolských učebných textov: Vybrané bioetické problémy 
v učení kresťanskej etiky (2008), Vademecum koordinátora voľného času (2008), 
Čnosti (2009), Ekologická výchova a vybrané kapitoly z environmentalistiky pre 
teológov (2011),
- je členom viacerých vedeckých grémií,
- je ženatý, s manželkou Editou má tri deti.
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Mgr. Juraj Šúst, PhD.

- narodil sa 27. 7. 1980,
- vyštudoval filozofiu na Trnavskej univerzite, 
potom pokračoval doktorandským štúdiom,
- pôsobil ako externý člen Katedry sociológie 
na FF Trnavskej univerzity, neskôr na Katedre 
politológie na FF Univerzity sv. C. a M. v Trnave,
- v súčasnosti pôsobí ako učiteľ v Kolégiu Antona 
Neuwirtha, orientuje sa najmä na morálnu a poli-
tickú filozofiu,
- je ženatý, má dve deti.

najmä proletariát. Proletariát v Marxovom poňatí predstavoval vrstvu spoločnosti, 
ktorá nevlastní žiadny kapitál (výrobné prostriedky), príslušníci tejto vrstvy boli 
nútení predávať svoju pracovnú silu, aby vôbec mohli prežiť. Pracujúci tak v boji 
o uspokojenie svojich potrieb sú nútení predávať svoj pracovný čas kapitalistom 
za nadiktovaných podmienok, kapitalisti proletariát vykorisťujú. Keďže proletariát 
dostáva stále menší podiel na bohatstve, prehlbuje sa jeho bieda a životná úroveň  
príslušníkov tejto vrstvy klesá. Rastie masová bieda, útlak a vykorisťovanie, 
čo vyvoláva napätia, v dôsledku ktorých kapitalizmus skolabuje. Všetko do-
padne tak, že utláčané masy povstanú alebo že sa režim zmení. Kapitalizmus 
teda podľa tohto výkladu speje k tomu, že masy ľudí sa vzbúria v revolúcii a 
zatrasú majetnými vrstvami. Marx predpovedal, že vďaka vývoju výrobných síl sa 
kapitalistický systém výrobných vzťahov stane nevyhovujúcim, a bude vystriedaný 
novým systémom, ktorý Marx označoval ako systém socialistický. Prognó-
zoval tiež, že všetko speje k nastoleniu diktatúry proletariátu a že súkro- 
mné vlastníctvo výrobných prostriedkov bude vystriedané formou kolektívneho 
vlastníctva.
 Hoci komunistické režimy uskutočnili mnoho z toho, k čomu ich vyzýval 
Komunistický manifest, na hospodárskom poli veľmi úspešné neboli. Pozemkové 
majetky boli vyvlastnené, vytvorili sa štátne podniky, doprava bola sústredená 
v rukách štátu, vznikla rovnaká pracovná povinnosť pre všetkých. Socialistické 
výrobky však nielenže zaostávali, ale väčšinou boli aj nedostatkové. Ukázalo sa, 
že tieto formy hospodárenia pod taktovkou komunistických elít a centralizovaného 
plánovania nie sú vzhľadom na lepšie fungujúcu trhovú ekonomiku použiteľnou 
alternatívou.
 Na druhej strane západné kapitalistické krajiny začali vďaka sociálnemu 
zákonodarstvu znižovať sociálne nerovnosti, vznikli sociálne dávky, štátom 
podporované penzijné systémy a pomoc v nezamestnanosti. Sociálny štát sa tam 
stal poistením pre tých, ktorí nemali dostatok prostriedkov, boli vytvorené inštitúcie 
tlmiace nerovnosť, či už to boli inštitúcie zamestnaneckej spoločnosti, alebo vere-
jného sektora. Asymetria    postavenia 
zamestnávateľa z dôb 19. storočia bola 
usmernená, vznikli tu mnohé poistky 
chrániace pracujúcu triedu.
 Vyspelé kapitalistické krajiny sa 
skôr než čisto kapitalistickými ekonomika-
mi stali ekonomikami zmiešanými. 
Do značnej miery tu začal do hospodár- 
stva zasahovať štát, už len tým, že „bo-
hatým bral a chudobným dával“, a tým 
podporoval vrstvy, ktoré by inak zostali 
bez prostriedkov na ulici.

http://www.investujeme.cz/karel-marx-bohati-akumuluji-kapital-a-chudi-chudnou/
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Karl Marx: Bohatí akumulujú kapitál 
a chudobní chudobnejú

Radovan Novotný

 
 Marxove myšlienky inšpirovali 
mnohé revolúcie a politické režimy. 
Pre Marxovu dobu bolo príznačné, že 
nové stroje odoberali ľuďom prácu a 
nezamestnaní nemali čo jesť. Marx, 
ktorý sa nad dopadmi týchto zmien 
zamýšľal, došiel k záveru, že vzni-
kajúca armáda nezamestnaných 
bude zdrojom lacnej pracovnej sily a 
nezamestnaných bude čakať iba chu-
doba a trápenie.

 
 Karl Marx (1818 – 1883) žil v dobe rozmáhajúceho sa využitia prírodných 
síl, chémie v priemysle i poľnohospodárstve, rozvoja železnice, v dobe rozvoja 
hutníctva, spracovania rúd a ropy. V tomto storočí svetlo sveta uvidela ponorka, 
destilačný prístroj, mláťačka na parný pohon alebo spaľovací motor. V rovnakej 
dobe sa začali valcovať koľajnice, bolo  možné  používať  šijací  stroj,  elektrický 
telegraf,  sústruh  a  mnoho  ďalších  prevratných  technických  riešení.  
I  napriek týmto novinkám, ktoré ľuďom mohli uľahčiť prácu, existovali vo svete 
problémy.
 Nové stroje brali ľuďom prácu. Umožnili vyrábať väčšie množstvo 
požadovanej produkcie s menšou námahou. K výrobe pritom nebolo potrebné 
rovnaké množstvo pracovných síl ako predtým, niektorí ľudia sa tak stávali 
nepotrebnými. Mnohí z tých, ktorí v zasiahnutých odboroch pracovali, skončili 
na ulici a nemali obživu. Na druhej strane ich chlebodarcovia, továrnici a vlast-
níci výrobných prostriedkov (v dobovom označení buržoázia) si polepšili, 
dokázali s menším počtom pracovníkov vyrobiť rovnaké i väčšie množstvo než 
predtým a ich zisky vzrástli. Je to logické.  Čim viac je živá práca nahrádzaná   
strojmi, tým viac rastie nezamestnanosť a zvyšuje sa armáda nezamestnaných.
 Všetko naznačovalo, že celkový dopyt po práci bude expandovať  me-
nej, než bude počet tých, ktorí prácu hľadajú. Marx došiel k záveru, že vzni-
kajúca armáda nezamestnaných bude zdrojom lacnej pracovnej sily a 
nezamestnaných bude čakať len chudoba. Kapitalisti budú môcť hovoriť „za 
bránami je ľudí dosť“ a budú tlačiť reálne odmeny za odvedenú prácu k minimu.
 Zatiaľ čo výnosy z kapitálu rástli, výnosy práce klesali a Marx mohol 
prísť s konštatovaním, že buržoázne vrstvy vykorisťujú ďalšie triedy, 
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Mgr. Matěj Hájek, ThD.

- narodil sa v r. 1982,
- detstvo prežil v Prahe v sekulárnom pros-
tredí, dôležitým zlomom bola v jeho živote konverzia 
ku kresťanstvu počas stredoškolského štúdia ako 
odpoveď na základné existenciálne otázky (vina a 
pominuteľnosť života),
- študoval v Prahe na ETF UK teológiu, 
pokračoval doktorátom v odbore religionistika (téma 
sa týkala roly fantázie pri poznávaní skutočnosti 
podľa C. S. Lewisa a O. Barfielda),
- v súčasnosti je kazateľom Cirkvi bratskej v Bratislave, učiteľ náboženstva 
a etickej výchovy na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave,
- venuje sa predovšetkým práci s mládežou a usiluje sa hľadať pravdu a 
dobrý smer, snaží sa byť k dispozícii ľuďom, ktorí riešia vlastné životné ťažkosti,
- má rád príbehy – tie literárne, filmové, ale aj tie zo života, rád chodí do 
prírody a jazdí na bicykli,
- je ženatý, s manželkou Evou má niekoľkomesačnú dcéru Anežku a 
„nestačí se divit“.

PhDr. Marián Kvasnička

- narodil sa v 12. 7. 1955,
- člen výboru pre kultúru a médiá (NR SR),
- člen osobitného kontrolného výboru na 
kontrolu vojenského spravodajstva (NR SR),
- od roku 2012 člen predsedníctva KDH,
- predseda poradného zboru Národného   
osvetového centra pre kresťanské tradície,
- od roku 1990 súdny znalec pre výtvarné 
umenie,
- kurátor medzinárodného sympózia ORA 
ET ARS na Skalke pri Trenčíne,
- textár (gospelové kapely na Slovensku),
- člen liturgickej hudby – cirkevné školy, 
KDH,
- pedagóg a riaditeľ cirkevných škôl (1991-2010).



 Už v dávnej minulosti sa stretávame s usmrcovaním nepohodlných ľudí 
z rôznych dôvodov – či už z nedostatku potravy, či kvôli rýchlemu úniku pred 
nepriateľom, čo mohli chorí alebo starí ľudia skomplikovať, robilo sa tak teda kvôli 
samotnému prežitiu. Vývojom sa z myšlienky na ukončenie života stala alternatíva. 
Tento pojem bol známy už v antike.
 Platón (427 – 347 pred n.l.), ktorý  na  samovraždu  ako takú nazeral 
negatívne,  pripúšťal  v  stave  agónie dobrovoľné  ukončenie života.  V diele  
Faidon napríklad zvažuje skorší odchod zo sveta, ak nie je iné východisko a smrť 
je neodvratná. V spise Politea by schvaľoval eutanáziu nevyliečiteľne chorým a 
nespôsobilým, pretože človek s ťažkou chronickou chorobou nie je užitočný ako 
pre seba, tak ani pre štát. O Sparťanoch je známe, že usmrcovali postihnutých 
novorodencov. Prvú zmienku zaoberajúcu sa eutanáziou môžeme nájsť v  gréckej 
a ntickej kultúre, ktorá sa okolo r. 300 pr. Kr. zachovala v divadelnej hre Mravec 
od gréckeho komédiografa Pasidipa. V Ríme Seneca vzdával vďaku prírode za 
to, že nám dala tisíce možností, ako odísť zo sveta. Rímsky spisovateľ, filozof 
a štátnik Cicero  (106 pr. Kr. – 43 po Kr.) pod pojmom eutanázia chápe čestnú, 
slávnu a dôstojnú smrť. Keď rímsky cisár Octavianus Augustus (63 pr. Kr. – 
14 po Kr.) počul, že ktosi zomrel prirodzenou smrťou, vyprosoval od bohov ľahkú 
smrť – eutanáziu – pre seba i pre svoju rodinu. Myšlienku úniku zo života zastával 
filozofický smer stoicizmu. Jeho predstavitelia odporúčali samovraždu ako únik 
z nezmyselného života, ak je človek zmrzačený alebo trpí nevyliečiteľnou choro-
bou. Avšak to bola samovražda, nie eutanázia v jej dnešnom ponímaní. Do Európy 
prichádza s kresťanstvom i piate Božie prikázanie, ktoré hovorí „nezabiješ”. 
Kresťanstvo odsudzuje samovraždu i akýkoľvek zásah proti životu – daru Božiemu. 
Pod jeho vplyvom boli ukončené všetky diskusie o eutanázii.
 Pojem eutanázia bol v novodobom ponímaní pripisovaný Francisovi 
Baconovi. Opísal ním smrť ako priateľský a príjemný spánok a súčasne tvrdil, 
že povinnosťou lekárov nie je iba liečiť, ale aj tíšiť bolesti a utrpenie, a nielen u 
pacientov, u ktorých je možné vyzdravenie, ale aj u tých, ktorí zomierajú.

Pojem eutanázia je odvodený z dvoch gréckych slov: eu – dobrá a athanos – smrť. Pod 
pojmom eutanázia rozumieme skrátenie ťažkého zápasu so smrťou. Ide o také konanie, 
ktoré urýchli smrť chorého. 
Dystanázia (zadržaná smrť) je umelé a násilné predlžovanie prirodzeného procesu umiera-
nia liečbou.
Ortotanázia je stav, v ktorom lekár odstúpi od liečby nevyliečiteľne chorého pacienta náklad-
nými a ťažko dostupnými prostriedkami a tým spôsobí jeho smrť.
Asistovaná samovražda je stav, keď sám pacient v terminálnom štádiu ochorenia požije 
poskytnuté lieky alebo jedy lekárom a lekár mu neposkytne pomoc alebo mu v tom nezabrá-
ni.

Z histórie eutanázie
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 Inšpiruje, istí IQ,
Núka niečo neobvyklé,
Drahé dary dáva duši,
Učí užiť ústa, uši,
Lieči, lúšti lamohlavy,
Odmeňuje obetavých,
Neuzná nič nepoznané,
Argumenty áno. Amen.

(JV)

Nech vám to maže aspoň tak dobre, ako keď 
som bol v Košiciach. Parádna akcia. (J. Šúst)
Indulone prajem ešte veľa inšpiratívnych rokov   
plných napredovania. (M. Luterán)
Skauti, vytrvajte v dobrom diele! (M. Sitár)
Teším sa z takéhoto angažovania skautov, keď sa 
rozvíja rozum, vôľa, telo, ale najmä duch.
(M. Hospodár)
Vážim si pozvanie byť účastným na Indulone. 
Uvedomil som si silu a nádej budúcich vodcov 
a radcov a ľudí, čo chcú žiť svoj ideál. Mladých 
ľudí rozhodnutých napredovať. (A. Legutký)
Želám vám, aby ste našli svoju hviezdu a kráčali 
za ňou! Srdečne. (F. Mikloško)
Prajem všetkým neustále objavovanie 
nádhery života. (M. Homolová)



Napoleon (1769 – 1821) 
navrhol svojmu lekárovi 
usmrcovať ťažko ranených a 
zomierajúcich vojakov, aby ich 
trápenie bolo ukončené a aby 
neskončili v rukách nepriateľov.
Lekár to zamietol slovami: „Mo-
jou povinnosťou je liečiť a nie 
zabíjať”. V 19. storočí sa pod 
pojmom eutanázia označovalo 
uľahčenie zomierania, aktívna 
eutanázia sa dôsledne odmie-
tala. Jej začiatok možno badať 
v roku 1895, keď v Nemecku 

vyšla Jorstova kniha Právo zomrieť, v ktorej presadzoval názor, že hodnota 
ľudského života sa môže stať nielen nulovou, ale až mínusovou. F. Nietzsche 
(1844 – 1900) chváli právo na smrť, avšak napriek tomu, že zomieral dlho a v 
bolestiach, nemal odvahu o ňu požiadať. Svojou filozofiou inšpiroval Hitlera, ktorý 
tvrdil, že silných treba podporovať, slabých zanedbávať až likvidovať.
 V 20. storočí sa pod vplyvom sociálneho darwinizmu a eugeniky 
začalo hovoriť o eutanázii v dnešnom zmysle slova. V roku 1920 bola vydaná 
publikácia  s názvom Poskytnutie súhlasu k zničeniu života, ktorý žitia nie je 
hodný od nemeckého právnika Karia Bindinga a lekára Alfréda Hocha, v 
ktorej na označenie ľudí trpiacich mentálnou retardáciou, psychickými porucha-
mi a poškodením mozgu používali slovo „Ballastexistenz”, v preklade ako ľudský 
odpad. Nie je žiadnym tajomstvom, že uvedená kniha sa stala teoretickým, ve-
deckým a etickým zdôvodnením vyhladzovacích akcií určitých skupín obyvateľstva 
počas národného socializmu v Nemecku. Do konca augusta 1941, keď Hitler na 
základe mnohých protestov, predovšetkým z radov cirkevných predstaviteľov, vy-
dal príkaz na zastavenie programu eutanázie mentálne postihnutých dospelých 
z dôvodu čistej a zdravej rasy, bolo takto usmrtených 70 273 ľudí. V roku 1933 
bola z Hitlerovho podnetu ustanovená Komisia pre eutanáziu tvorená 25 lekármi, 
ktorí mali určovať udeľovanie milosrdnej smrti mentálne  postihnutým a starým 
osobám. V auguste 1941 bola eutanázia úradne zakázaná, ale neoficiálne sa v 
nej pokračovalo s použitím medikamentov. Podľa odhadov bolo v Nemecku touto 
formou usmrtených až 275 000 ľudí. 
 Právo na život však tiež malo svojich stúpencov. V r. 1935 vydal F. 
Walter, katolícky kňaz, knihu Eutanázia a posvätnosť života. Ostala však  
nepovšimnutá.. V roku 1939 sa na požiadanie rodičov a po Hitlerovom osobnom 
súhlase uskutočnilo prvé „zabitie z milosti” dojčaťa trpiaceho slepotou a ťažkými 
deformáciami končatín. O rok neskôr sa začala eutanázia dospelých, ktorej cieľom 
bolo získať voľné nemocničné lôžka pre obete vojny. Tesne po skončení druhej 
svetovej vojny žiadala predsedníčka komisie OSN pre ľudské práva E. Roos-
veltová, aby právo na eutanáziu bolo zahrnuté do Charty spojených národov. 
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 Určitým ľuďom sa zverí moc nad 
životom iných, na ktorú nemajú a  nemôžu 
mať právo. Predsa eutanázia je uzurpá-
ciou moci rozhodovať o tom, kto má žiť 
a kto umrieť, keď si uzurpuje túto moc 
človek  zaslepený  a  egoizmom,    nevy-
hnutne ju premieňa na nástroj nespravod-
livosti a smrti.
 Nie je možné uznať, že utrpenie 
je samo v sebe prekliatím pre človeka, 
lebo môže byť šancou pre zjavenie sa 
morálnej veľkosti ľudského subjektu. 
Eutanázia je negáciou zmyslu ľudského 
utrpenia a vedomým pozbavením tejto šance, ktorá sa človekovi ponúka. Je to redukcia 
ľudského utrpenia do čisto biologickej roviny a antropologický pohľad na človeka pouka-
zuje na primát duchovnej dimenzie nad telesnou, kde ľudské utrpenie nie je iba zlom, ak 
sa vezme do úvahy integrálna koncepcia človeka. Istota budúcej nesmrteľnosti a nádej na 
prisľúbené zmŕtvychvstanie vrhajú nové svetlo na tajomstvo smrti a umierania.
 V neposlednom rade je eutanázia negáciou lekárskeho povolania, lebo poslaním 
medicíny je náprava zdravotného stavu človeka, v miere možností i stavu ťažko chorých 
pacientov, a idea eutanázie odvádza lekára od tejto úlohy, čím sa ničí bytostná podstata 
vzťahu lekár – pacient, čiže vzájomná dôvera. V tejto situácii sa pacient obracia na človeka, 
ktorý môže spôsobiť jeho smrť, čím sa popiera pacientovo právo  na  život. Neobstojí  ani  
argument, že pacient vyjadril sám súhlas, pretože je tu vysoká pravdepodobnosť, že pa-
cient nie je v stave sa zodpovedne a slobodne rozhodnúť.
 Čiže proti eutanázii stojí i argument spoločného dobra,  pretože   legalizácia  
eutanázie vytvára precedens, vedúci k reťazovej reakcii rozšírenia eutanázie na ďalšie 
skupiny obyvateľstva. V rámci tohto argumentu je nutné odmietnuť nevyhnutnú podmienku 
eutanázie – slobodný súhlas pacienta, ktorý je ťažko získať a overiť, keďže často je tento 
súhlas skôr skrytou prosbou o väčšiu pomoc, osobnejšiu starostlivosť, alebo je výsledkom 
nedovoleného nátlaku či depresie spôsobenej silnými liekmi.
 Propagátori eutanázie sa mylne odvolávajú na lásku k blížnemu ale okrem  sub-
jektívneho presvedčenia eutanázia nikdy nemôže byť považovaná za akt lásky, lebo prav-
divá a zodpovedná láska k sebe i k blížnemu sa nemôže realizovať  skrze spôsobenie 
smrti sebe či blížnemu. Zapríčinenie smrti nie je oprávnené, lebo človek má milovať svojho 
blížneho tak ako seba samého, ba viac – tak ako ho Boh miluje. Eutanázia je tragickým vy-
jadrením falošnej ľútosti voči blížnemu, ale i voči sebe. Pravdivá ľútosť a láska sa prejavuje 
v spoluúčasti na utrpení ľudského subjektu a nie v zabití osoby, ktorej utrpenie nedokáže 
zniesť.
 Záverom možno konštatovať, že eutanázia je ex toto genere suo vraždou nevin-
nej ľudskej bytosti (aj keď trpiacej), lebo transcendentný dar lásky je dôvodom prečo žiť a 
život je dôvodom prečo milovať.

http://www.theologiamoralis.info/k0201c2.html

Jej snaha však nebola dostatočne podporená. Neskôr, v roku 1954 sa za eutaná-
ziu vyslovil J. Fletcher, avšak pokusy o jej legalizáciu boli striktne odmietané a 
určitú dobu sa o nej prakticky nehovorilo. Zlomovým obdobím je až rok 1969, keď 
holandský lekár Jan Hendrik van Berg uverejnil malú knižku Lekárska moc a 
lekárska etika, v ktorej navrhoval, aby lekári boli ochotní svojich trpiacich pacientov 
a  zomierajúcich aj zabiť, pokiaľ žijú v kóme, ktorá postúpila do štádia striedania 
bdenia a spánku bez obnovenia vedomia. V roku 1982 bola ustanovená Vládna 
komisia pre dobrovoľnú eutanáziu s cieľom morálneho  akceptovania eu-
tanázie v spoločnosti a jej neskorším legalizovaním, ktorá sa spolu s Ústrednou 
komisiou Kráľovskej holandskej lekárskej asociácie spolupodieľala na stanovení 
podmienok, za ktorých je dovolené vykonať eutanáziu. 
 V roku 1994 referendum rozhodlo v prospech eutanázie v štáte Oregon, v 
neprospech v štátoch Washington a California. V roku 1996 Federálny odvolací súd 
zrušil zákony zakazujúce eutanáziu na území štátov New York a Washington ako 
neústavné, čím vlastne legalizoval právo na smrť. Avšak Najvyšším súdom USA 
boli v lete roku 1997 všetky tieto rozhodnutia jednohlasne zamietnuté.
 Vo Veľkej Británii Snemovňa lordov v roku 1994 po doposiaľ 
najprecíznejších štúdiách všetkých hľadísk eutanázie a po oboznámení sa so 
skúsenosťami z Holandska jednohlasne rozhodla, že sa súčasné zákony meniť 
nebudú. Napriek tomu boli viacerí páchatelia oslobodení. Belgicko v roku 2001 
jasne zákonom definovalo, že ukončenie života za určitých podmienok  nie  je  
trestný čin.
 Eutanázia bola v roku 1996 legalizovaná v austrálskom Severnom 
teritóriu, ale už o rok neskôr bola zamietnutá senátom. V roku 1997 bola povo-
lená v Kolumbii. Nad legalizáciou eutanázie uvažujú Filipíny a Južná Afrika, 
v súčasnosti je obnovená diskusia na túto tému hlavne v Česku, ale i v iných kra-
jinách sveta. Ide o zápas dvoch nezlučiteľných filozofií a náhľadov na ľudský život.
 Najväčší nátlak na zakázanie eutanázie vyvíja Vatikán, ktorý je zástancom 
života. Život bol pre nás dar od Boha a človek o narodení ani o smrti nerozhoduje.

theses.cz/id/9kcc3e/83383-932395900.doc
http://sk.metapedia.org/wiki

Eutanázia pod zorným uhlom morálnej teológie
René Balák

 
 Eutanázia je negáciou nezmerateľnej hodnoty ľudského života, ktorého pôvodcom 
nie je sám človek, ale život ľudského subjektu je nezaslúženým darom Stvoriteľa, ktorý si vy-
hradil právo disponovať životom človeka. Prívrženci eutanázie tvrdia, že hodnota ľudského 
života závisí od toho, akú hodnotu tomuto životu pripisujú iní ľudia, a to je filozofia, podľa 
ktorej je hodnota života relatívna.
 Okrem toho je eutanázia negáciou zmyslu prirodzenej smrti. Výsledok akceptácie 
eutanázie spočíva v udomácnení väčšej sociálnej nenávisti, neistote, strachu.
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