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ÚVOD
Tréningové Centrum Kompas (TCK) bolo založené v roku 1993, keď vedúci pracovníci z rôznych 
cirkví na Slovensku iniciovali vznik siete mládežníckych služieb a organizácií, ktoré príznačne 

nazvali Sieť. Od začiatku malo TCK jasnú víziu pomáhať generácii Kristových nasledovníkov, ktorí sa 
objavili po páde komunizmu. Postupne sa Kompas stal tréningovým centrom, ktorého cieľom bolo 

povzbudzovať, inšpirovať, trénovať a pomáhať mládežníckym vedúcim v ich službe v cirkevných 
zboroch. V ďalších rokoch Kompas rozšíril svoje tréningové pôsobenie na množstvo iných aktivít 

a projektov, ktoré sa delia na evanjelizačné – anglické konverzačné tábory, preventívny protidrogový 
program EXIT tour, projekt cez komunitu a hudobnú misiu, ktorý nazývame Fusion. Druhou 

skupinou projektov, ktorú robíme, sú projekty tréningové, zo zámerom na učeníctvo, ako je Škola 
pre pracovníkov s mládežou a Konferencia pre pracovníkov s mládežou. Našou víziou je byť časťou 
Božieho hnutia medzi mladou generáciou na Slovensku, ktorá nachádza svoj domov v miestnom 

cirkevnom zbore a premieňa spoločnosť. A naším poslaním je životom inšpirovať, trénovať a pomáhať 
vedúcim, ktorí vychovávajú ďalšiu generáciu nasledovníkov Krista v cirkvi. Našimi základnými 

hodnotami je závislosť na Bohu, výnimočné osobné nasadenie a napredovanie – excelentnosť, láska 
prejavená v milosti a pravde, vernosť a čestnosť. Viac informácií o organizácii sa dozviete  

z www.tckompas.sk

V  súčasnosti pracujeme v  šiestich centrách – Bratislave, Banskej Bystrici, Prešove, Leviciach,                      
Bardejove a  v  Žiline, pričom naši pracovníci sú zapojení v  mládežníckej službe v  miestnych zboroch. 
Našou túžbou je ponúkať inšpirujúci tréning a viesť príkladom v práci s mladými ľuďmi, a preto sme sa 
rozhodli ako otázku prieskumu zvoliť Aká je podstata prichádzajúcej generácie na Slovensku? Šestnásti 
pracovníci Kompasu (polovica mužov a polovica žien, väčšina Slovákov a traja Američania) boli vyškolení 
Steve-om Patty-m, PhD., profesorom Oregonskej University a  súčasným riaditeľom DIA – Dialogues 
In Action – organizácie, ktorá sa zaoberá prieskumom a  kvalitatívnymi dotazníkmi. V  prvej fáze sme                
pod jeho vedením zostavili dotazník, ktorý sa skladal z dvojice 15 otázok a ktorého zámerom bolo získať 
dáta o mladých ľuďoch v tejto krajine z prvej ruky.

Veríme, že projekty, ktorými slúžime v  našej krajine, sú na vysokej úrovni, ale v  tomto prieskume 
sme chceli zistiť, či sú aj relevantné a presne nadizajnované pre dnešných mladých ľudí na Slovensku, 
keďže naša krajina prešla, rovnako ako ďalšie krajiny strednej a  východnej Európy, veľkými zmenami 
nielenv  politickom zriadení, ale aj v  sociologickom, antropologickom a  filozofickom vnímaní 
a porozumení sveta. Rozumieť tomu, ako táto generácia mladých ľudí premýšľa, cíti, vníma skutočnosti, 
o čom sníva, v čo verí a na čo kladie dôraz vo svojej prítomnosti aj budúcnosti je pre našu službu dôležité 
a významné vo svojej podstate neslúžiť len zo zotrvačnosti spôsobmi, ktoré fungovali kedysi, ale presne 
a so zámerom na skutočnosti, ktoré sme zistili v tomto prieskume.
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RESPONDENTI PRIESKUMU
Vzorka nášho kvalitatívneho výskumu, s ktorou sme pracovali, boli MLADÍ ĽUDIA VO VEKU OD 14 

DO 16 ROKOV kvôli tomu, že práve títo ľudia budú o pár rokov vedúcimi pracovníkmi s mládežou a tak 
porozumieť práve tejto skupine ľudí je pre nás kľúčové. 

Rozprávali sme sa so 120 ĽUĎMI v uvedenom veku z celého Slovenska, západného, stredného aj 
východného; vo vzorke boli chlapci aj dievčatá (50 a  50 percent), mladí ľudia z  mesta aj z  dediny, 
z gymnázií aj iných stredných škôl; boli to ľudia, ktorí vyrastali v cirkvi, aj mimo nej – veriaci aj neveriaci. 
Jedno interview trvalo približne 45 minút. 

POST-POST KOMUNISTICKÁ GENERÁCIA:
Generáciu dnešných mladých ľudí už nemôžeme nazývať postkomunistickou, pretože ich myslenie, 

vnímanie sveta a  problémy už nie sú poznačené komunizmom či socializmom a  s  nimi spojeným 
nedostatkom materiálneho zabezpečenia, možnosti slobodnej voľby, slobodného prejavu či 
slobodného vyznávania viery a členstva v cirkvi. Generácia mladých, s ktorými sme pracovali po páde 
komunizmu, sa vyznačovala určitou hĺbkou charakteru a myslenia, vyplývajúcej práve z nedostatku 
a smädu po slobode. Poväčšine išlo o inteligentných ľudí, ktorých schopnosti, rovnako ako schopnosti 
ich rodičov, boli obmedzované nedostatkom príležitostí a slobody nielen v pracovných úspechoch, 
ale aj v  kritickom myslení, viere a  intelektuálnych objavoch. Po páde komunizmu sme mohli vidieť 
značné rozdiely v správaní sa a myslení napríklad v projekte anglických táborov, kde sme v tzv. „cultural 
talks“ – témach o kultúrnych rozdieloch, varovali amerických študentov, ktorí prišli vyučovať Slovákov 
angličtinu, aby sa nenechali odradiť tým, že keď položia otázku, Slováci budu mlčať a pozerať sa do zeme, 
napriek tomu, že väčšina z  nich pozná správnu odpoveď. (Počas komunizmu bolo najbezpečnejšie 
na seba neupozorňovať a nevytŕčať z radu, pretože ste sa veľmi ľahko mohli stať nežiaducou osobou 
až triednym nepriateľom.) Oboznamovali sme ich s  faktom, že keby sa ozvali a  povedali správnu 
odpoveď, ich okolie by to mohlo vnímať ako pretŕčanie či chválenie sa, že niečo vedia. Prirodzenejšie 
je odpovedať, len keď vás niekto menovite osloví. Postkomunistická generácia mladých ľudí, 
s ktorými sme pracovali, bola charakteristická určitou mierou pokory, ktorá pravdepodobne vyplývala 
zo spojenia určitého intelektu, hĺbky a len objavujúcej sa slobody a možností.

Po spracovaní získaných dát z tohto prieskumu sme zistili, že takmer nič z toho, čo sme len pred pár 
rokmi vyučovali v  témach o  kultúrnych rozdieloch, neplatí a  otázkou je, či globalizáciou a  silným 
vplyvom západnej kultúry ešte nejaké rozdiely nachádzame. Táto je generácia je generáciou post-post 
komunistickou, alebo inými slovami, kapitalistickou, so všetkým, čo k tomu patrí – slobodou v myslení, 
v prejave, v možnostiach cestovať a mať oveľa lepšie materiálne zabezpečenie. Je to generácia, ktorá 
sa nebojí pýtať, spochybňovať autority, objavovať nové možnosti a  často sú vo svojich snahách 
dosiahnuť veľa povzbudzovaní rodičmi a starými rodičmi, ktorí si cez nich niekedy až nekriticky „plnia 
svoje sny“ a  v  snahe dopriať im všetko, čo oni aj kvôli politickému zriadeniu nemali a  nemohli, sa 
posúvajú do nebezpečného pólu nadpriemernej materiálnej stability a všetko robia preto, aby svojim 
deťom zabezpečili pohodlie a možnosť voľby, cestovania a kvalitného života aj za cenu, že kvôli práci 
často v životoch svojich detí absentujú, ako sme zistili v mnohých prípadoch počas rozhovorov. A tak, 
aj keď tejto generácii mnoho nechýba, zúfalo im chýba pozornosť, autorita, priateľstvo. Veľkou témou 
sa stáva láska, a to v oboch smeroch: v tom, ako ju prijímajú a teda, keď sa cítia byť milovaní a tiež 
v  opačnom smere a  to, keď oni lásku dávajú. Predtým ako prejdeme k  samotnej veľkej téme lásky, 
chceme povedať, že sme medzi študentmi, s ktorými sme sa rozprávali, objavili určité rozdiely nielen 
v odpovediach, ale aj v samotnom prístupe k životu. Tento fenomén je natoľko významný, že ho chceme 
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opísať, aby sme sa vo svetle zisteného mohli posunúť k  vyššie spomínaným témam. Ide o  rozdelenie 
študentov do dvoch skupín, do ktorých ich podľa opisu vlastného života môžeme začleniť:

 TÉMA: DVA EXTRÉMY
Počas rozhovorov sa ukázalo, že opýtaných študentov možno rozdeliť do dvoch kategoricky silných, 

priam protichodných skupín:

A. SKUPINA ZANEPRÁZDNENÝCH ŠTUDENTOV
Charakteristika: študenti majú okrem školy aj množstvo krúžkov, športových aktivít, hudobnú, 
jazykovku, sami opisujú, že určitá časť ich kamarátov je na tom podobne a cítia obrovský tlak, nemajú 
žiaden voľný čas a cítia sa byť rodičmi tlačení, aby podávali vysoké výkony. Často si cez nich rodičia 
plnia svoje sny (fakt, že oni sa jazyky učiť nemohli, necestovali, mali veľmi obmedzené možnosti 
počas komunizmu alebo jeho doznievania), tlačia na svoje deti, aby mali lepší život ako oni.

Poznámka: mládežnícki vedúci rastú práve z tejto skupiny – ak majú určité schopnosti a obdarovania, 
často sa to prejaví aj vo výbere do vedúcich postavení aj v cirkvi. So študentmi z tejto skupiny sa 
môžeme stretnúť v  projektoch ŠPM (Škola pre pracovníkov s  mládežou) – mnohokrát dochádza 
k stretu záujmov v oblasti dochádzky napr. aj počas KPM (Konferencia pre pracovníkov s mládežou.)

Pozorovanie: Väčšina opýtaných z tejto skupiny mala úplnú rodinu.

B. SKUPINA UNUDENÝCH ŠTUDENTOV
Charakteristika: oproti prvej skupine, študenti v  tejto skupine svoj deň opisujú ako nekončiacu 
nudu sa, ktorá začína v škole, pokračuje po príchode domov, časom na facebooku alebo vysedávaním 
pred bytovkou, „chodením von”, kde sa stretávajú s  inými ľuďmi z tejto skupiny a nudia sa spolu. 
Títo študenti nie sú charakteristickí ambíciami alebo jasnými životnými cieľmi. Sú pasívni, apatickí, 
prázdniny sú pre nich utrpením, nuda sa zhoršuje, po prvých dvoch týždňoch by radšej boli v škole. 
Je pre nich ťažké premýšľať o budúcnosti, nemajú jasnú predstavu.

Poznámka a pozorovanie: Nie nevyhnutne, ale s touto skupinou sa môžeme stretávať v projektoch 
FUSION, KECY a EXIT (samozrejme, nemusí to byť axióma). Zdá sa, že ľudia z neúplných rodín, najmä 
ak chýba otec, spadajú práve do tejto skupiny.

Aplikácia pre našu službu: 
Ak pozorujeme, že je to naozaj tak a prichádzajúca generácia sa delí na práve tieto dve skupiny, je niečo, 

čo môžeme zmeniť v našich tréningových projektoch (ŠPM, KPM) vzhľadom na zaneprázdnenosť mladých 
ľudí? Ako priniesť určitý balans, aby táto generácia nevyhorela skôr ako začne? A na druhej strane, v našich 
evanjelizačných projektoch (EXIT, FUSION, KECY) – ako môžeme znudenú skupinu oživiť, zapojiť, prebudiť 
z letargie, dosiahnuť, že sa nudiť prestanú?
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TÉMA: LÁSKA – PRIJÍMANIE LÁSKY 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: ZÁUJEM, POTREBA NIEKAM PATRIŤ, LÁSKA PREJAVENÁ V SKUTKU

MINIMALIZMUS: LÁSKA JE ZREDUKOVANÁ NA TO, ŽE NIEKAM PATRIA A SÚ ZAČLENENÍ.

Pri poznávaní sveta prichádzajúcej generácie prirodzene vyskočila téma, resp. potreba lásky. Bola 
spomenutá či už priamo, alebo nepriamo – spojená s trávením času s inými ľuďmi, potrebou byť niekde 
začlenený, niekam patriť (aj/práve prostredníctvom sociálnych médií). Nezanedbateľnou okolnosťou je, 
že študenti začali o láske hovoriť pri témach ako rešpekt/úcta, priateľstvo a rodina – terajšia alebo moja 
budúca.  Na otázku, „Kedy cítiš, že ťa má niekto rád?“, odpovedali: 

„...keď sa zastavia, aby sa porozprávali ... keď ma zavolajú von“ (dievča, 14 rokov)
„ Nie som im ľahostajná.“ (dievča, 16 rokov)

Vo všeobecnosti ich výroky spájala ústredná téma, ktorou bol a  je ZÁUJEM.  Mladí v  tejto vekovej 
kategórii často ešte nechápu lásku abstraktne. Potrebujú vidieť skutok. Konkrétny prejav lásky – záujmu 
im je signálom, že ich má niekto rád. Pri diskusii sme zistili, že tak, ako pri iných oblastiach (rešpekt, 
spravodlivosť...), aj tu sa objavuje minimalistické poňatie. Akoby si neboli vedomí vlastnej hodnoty, resp. si 
myslia, že si nezaslúžia ozajstnú lásku, a  tak zredukovali lásku na prináležanie niekam, začlenenie (love 
= belonging = and belonging means inclusion). Napriek uvedomovaniu si nespravodlivosti tohto sveta, 
nedobrých vzťahov v úplnej/neúplnej rodine, väčšina študentov prezentovala, že sníva o láske, o dobrom 
živote, dobrej rodine, dobrom manželovi/manželke. Otázkou zostáva, čo si predstavujú pod pojmom 
„dobrý“. Je správne mať ideály, ale kde berú istotu, že to tak bude? Lásku berú ako niečo, čo je alebo nie je, 
čo bude alebo nebude. Akoby chýbal aspekt rozhodnutia sa pre niečo/niekoho.

Aplikácia pre našu službu:  
Ak je pravda, že pre túto vekovú skupinu je láska silno spojená s konkrétnym skutkom, aktom, je dôležité, 

aby naše aktivity, a najmä následná práca po táboroch a akciách (programoch) bola zameraná na zapojenie 
mladých ľudí do samotnej aktivity. Nájsť spôsoby ako môžu byť študenti súčasťou vytvárania programu, 
kde a ako môžu nájsť svoje miesto/začleniť sa, kde sa cítia užitoční. Z našich projektov sa v tomto môžeme 
mnohému učiť od projektu Fusion, ktorý stavia svoju službu na komunite a fakte, že mladí ľudia sa cítia 
byť súčasťou niečoho väčšieho, sú tam prijatí a stretávajú sa aj so zámerom (hudba a nácvik na koncert, 
čo vidíme ako dôležité aj v druhom pohľade na lásku – ako milujú a v čom nachádzajú mladí ľudia svoju 
hodnotu.) Aplikáciou by mohlo byť prevzatie častí konceptu Fusion aj do projektu anglických táborov 
a projektu EXIT.
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TÉMA: LÁSKA – DÁVANIE LÁSKY A HODNOTA V POMÁHANÍ
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: HODNOTA, POMÁHAŤ ZNAMENÁ MILOVAŤ, NÁDEJ, POTREBA DAŤ NIEČO SVETU

BOLO NAOZAJ PREKVAPUJÚCE, ŽE TÍNEDŽERI CHCÚ, ABY O NICH OSTATNÍ HOVORILI TOTO: 

„Chcem, aby ľudia o mne po smrti hovorili, že som im nejakým spôsobom pomohla, 
aj keď v maličkosti, ale že som vždy bola ochotná pomôcť, keď mali problémy.“

Keď premýšľali o svojej budúcnosti, to, na čom záležalo, keď si predstavili, že majú 30 – 40 rokov, bola 
dobrá rodina, dobrá práca, auto, miesto na bývanie. Avšak, keď sme sa ich spýtali, čo chcú, aby o nich ľudia 
hovorili po ich smrti, ich odpovede zneli takto: „Že som tu bola stále pre nich. Že som im bola ochotná 
kedykoľvek pomôcť.“ Nespomenuli ani auto, ani rodinu, ani prácu.

Tieto dve odpovede na dve otázky nie sú v súlade. Do veľkej miery sa to môže týkať oblasti okamžitého 
uspokojenia. Kým sú stále nažive, chcú byť šťastní a „mať veci“. Ale vedia, že keď zomrú, nič z  toho si 
so sebou nevezmú. Na tom už viac nezáleží. Avšak, predstava, že po smrti budú niekomu chýbať, pretože 
mu boli pomocou a potreboval ich, im dáva pocit uspokojenia PRÁVE TERAZ, aj keď o tom iba premýšľajú. 
Je dôležité si všimnúť, že nielen, že chcú iným pomôcť, ale očakávajú, že ich snaha bude ocenená, kým sú 
ešte stále nažive. 

Toto sa dotýka troch dôležitých skutočností:

a) Vypovedá to veľa o tom, ako vnímajú SVOJU VLASTNÚ HODNOTU. Potrebujú byť potrební. Chcú mať 
výnimočné miesto v životoch iných ľudí. Možno dokonca až nenahraditeľné (chcú, aby ostatným 
chýbali). Dalo by sa povedať, že pomocou iným dávajú sami seba na dôležité miesto v  životoch 
tých ľudí. Môžu to dokonca použiť ako spôsob, ako dosiahnuť, aby ich mal niekto rád, alebo spôsob, 
akým komunikujú svoju lásku k niekomu inému. 

b) Pomáhať pre nich znamená MILOVAŤ. Keď niekomu nevedia pomôcť, sú smutní; zraňuje ich, keď 
vidia v núdzi tých, ktorých majú radi. Pomoc môže byť úprimným vyjadrením lásky, rovnako ako 
kanálom, cez ktorý túto lásku komunikujú a prijímajú. 

c) Schopnosť pomáhať im dáva NÁDEJ. Keď niekomu vedia pomôcť, vypovedá to o  niekoľkých 
skutočnostiach: 1. Že sú dobrí ľudia (charakter). 2. Že sú v istých oblastiach zručnejší. 3. Že majú viac 
prostriedkov ako iní ľudia. To im dáva nádej, že sú „niekým“, že majú hodnotu.

Naše zistenia v tejto oblasti vyvracajú predpoklad, že tínedžeri sú iba sebeckí a sebastrední. Bolo by 
nesprávne myslieť si, že preto, že potrebujú byť potrební, využívajú pomoc druhým len ako prostriedok 
niekam a  k  niečomu/niekomu sa dostať. Samozrejme, väčší či menší vplyv sebectva tu je, ako to už 
s hriešnymi ľuďmi je. A samozrejme, ide aj o uspokojenie ich vlastných túžob. Tým, že niekomu pomôžu, 
dosiahnu minimálne tieto tri veci: 1. Naozaj niekomu pomôžu. 2. Uspokoja svoju potrebu byť potrební. 
3. Budú vo svojich očiach hodnotnejší, keď ľudia ich úsilie ocenia. 

Aplikácia pre našu službu: 
Ako im my teda vieme pomôcť? Musíme nájsť rovnováhu vo všetkých oblastiach. Bolo by nebezpečné 

vytvoriť lacné a  umelé príležitosti na pomoc iným, a  tak im dať mylný dojem, falošnú nádej, alebo ich 
dokonca urobiť závislými na injekcii „Potrebujú ma. To je taký dobrý pocit!)
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Ako teda môžeme vytvoriť priestor a  príležitosti na to, aby mohli pomáhať? Ako im môžeme lepšie 
komunikovať svoju lásku tým, že im pomáhame? Ako ich môžeme povzbudiť, aby pomáhali svojimi darmi 
a talentami, čo je zároveň skvelou príležitosťou, pretože: 1. Im to pomôže nájsť hnaciu silu a sen pre ich 
život; 2. Bude to dobré pre ich vlastný osobnostný rozvoj; 3. Budú sa učiť žiť ako Ježiš – pomáhať s pokorou, 
a nie pre lacnú slávu. 

TÉMA: GENERÁCIA TU A TERAZ 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: DYNAMICKOSŤ, RÝCHLOSŤ, VIRTUÁLNE PREŽÍVANIE, INTERNET AKO KATALYZÁTOR, 
TU A TERAZ, SOCIÁLNE SIETE AKO PLATFORMA, MINIMALIZMUS: REDUKCIA SKUTOČNÉHO ŽIVOTA 

A PRIATEĽSTIEV NA ONLINE ŽIVOT A PRIATEĽSTVÁ.

Ďalšou výraznou charakteristickou črtou súčasnej mladej generácie, ktorá vyplynula z  realizovaných 
rozhovorov, je rýchle, DYNAMICKÉ A VIRTUÁLNE PREŽÍVANIE ich osobného života, ktorého katalyzátorom 
sú hlavne internet, jeho sociálne siete a presadzujúce sa smartfóny ako prostriedok, ktorým sa dostávajú 
na INTERNET. Veľa voľného času z každého dňa trávia na internete. Vďaka smartfónom sa internet stáva ich 
osobnou súčasťou. Prístup k nemu už nie je obmedzovaný rodičmi a časom na domácom počítači. Majú ho 
vo vrecku neobmedzene, nekontrolovane a hlavne vždy, keď chcú. Teda tu a teraz. SOCIÁLNE SIETE sa stali 
ich existenčnou platformou. Sú neustále dostupní (online), ako aj všetci ich známi a priatelia a tiež všetko 
okolo nich. Majú prístup k informáciám akéhokoľvek druhu. Na internete vyhľadávajú pomoc a informácie 
o tom, čo nepoznajú, čo nevedia. Majú pocit, že už všetko videli, všade boli, napriek tomu, že možno nikdy 
neboli ďaleko. Najviac času venujú Facebooku, zdieľaniu a  sledovaniu svojho života a  života priateľov 
prostredníctvom statusov, komentov, fotografií a videí.

Pozorovanie: V realite sociálnych sietí mladí nachádzajú možnosť sebavyjadrenia, ktorú mnohí z nich 
v reálnom živote nemajú. Cítia sa slobodne. Majú možnosť vyjadriť a aj vyjadrujú, čo cítia, čo momentálne 
prežívajú, čo ich potešilo, či naopak zarmútilo, kam idú, čo si plánujú, atď. Teda virtuálny svet im dáva 
možnosť slobodného emocionálneho prežívania.

Všetko v ich živote sa deje rýchlo. Celý ich deň či osobný život alebo aktivity skupiny ich priateľov je 
dostupný na Facebooku hneď. Ak im niečo unikne, majú pocit, že zlyhali. Zapojenie sa v sociálnych sieťach 
im dáva aj pocit spolupatričnosti a zapojenia sa, aj keď v reálnom živote veľmi zapojení nemusia byť. Možno 
sú menej komunikatívni, uzavretí, menej odvážni, atď. Udalosti, aktivity, či už osobné alebo aktivity skupiny 
priateľov, sa dejú rýchlo a ak sa nezapoja hneď, cítia sa nezapojení a majú pocit, že o niečo prišli. Čiže všetko, 
čo bolo a je cool dnes, zajtra už byť nemusí. A oni sa musia rýchlo rozhodnúť, či chcú byť toho súčasťou, alebo 
nie, a to ich potom často definuje.

To, čo sa v bežnom reálnom svete nedá stihnúť, či už je to množstvo vzťahov, stretnutí, rozhovorov, 
stretnutí, na FB sa dá. Môžu byť súčasťou viacerých skupín priateľov, aj takých, ktorí navzájom priateľmi nie 
sú. Môžu byť súčasťou života takých ľudí, s ktorými sa bežne nestýkajú, a to len vďaka tomu, že ľudia na FB 
otvorene zdieľajú svoj život, myšlienky, fotky, videá. Skutočný život je zredukovaný na virtuálny život, ktorý je 
pre nich však skutočný. Aj keď je to virtuálny svet, sú tam reálni ľudia, ich priatelia a delia sa o skutočné pocity, 
zážitky.
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Poznámka: Viditeľná virtualita a  instantnosť doby sa prejavuje v  ich prístupe k  budúcnosti/snom. 
Snívajú, ale nič pre to nerobia. Je jednoduchšie mať hneď tu a teraz, než snívať veľké sny do budúcnosti. 
Radšej chcem to, čo môžem mať teraz, než to, čo by som mohol mať potom.

Aplikácia pre našu službu:  
Ak chceme byť súčasťou života súčasnej mladej generácie a ak ju chceme osloviť a zasiahnuť, čo musíme 

pre to spraviť v  rámci našej služby, projektov, či osobného vplyvu? Ak chceme byť IN, CONNECT, ALIVE 
and INFLUENTIAL (na pulze doby, v spojení, „živí“ a s vplyvom), musíme všetky naše projekty dostať k nim, 
a to skoro každý deň. Nie len byť statickou, pasívnou súčasťou internetu, ktorú si môžu vyhľadať, ale byť 
proaktívni v prinášaní noviniek, fotografií, videí, odkazov, rôznych výziev, diskusií, otázok či odpovedí na ich 
problémy.  

Čo tiež spraviť preto, aby sa táto generácia vplyvom sociálnych sietí neizolovala, nežila instantne 
(okamžite), ale skutočne prežívala fyzické priateľstvá, spoločenstvo a  túžila po skutočnej realite, mala 
konkrétne sny, ciele a šla si za nimi?

Nezanedbateľnou aplikáciou pre našu službu je porozumenie, že ak sme kedysi mali potrebu budovať 
vzťahy celé roky, kým sme človeku povedali evanjelium, TÁTO GENERÁCIA JE PRIPRAVENÁ POČÚVAŤ TU 
A TERAZ. Žijú v momente, na čo by sme mali myslieť a v slobode rozsievať evanjelium. Ich otvorenosť voči 
evanjeliu je väčšia ako v generácii ich rodičov, ktorí sú poznačení komunizmom, keď veriť znamenalo byť 
v ohrození.

Generácia TU A TERAZ:
1. ZMENENÁ PARADIGMA AUTORÍT
Pre túto generáciu sú spojenie a kontakt s priateľmi dôležité, až na hranici nevyhnutnosti. Na jednej 

strane je to pre túto vekovú kategóriu prirodzené, na druhej strane dochádza k výmene autorít a miesto, 
ktoré predtým zastávali rodičia a  učitelia (ako prirodzená mienkotvorná autorita), teraz preberá partia, 
skupina do ktorej patria a priatelia. Ak je naše zistenie, že schopnosť človeka bezpodmienečne akceptovať 
iného človeka, je najvyšším testom charakteru pravdivé, potom rodič ako tradičná autorita prežíva krízu 
v zmysle akceptácie a tolerovania. Dôraz kladie skôr na výchovu a vedenie. To vytvára rozdelenie medzi 
mladými ľuďmi a  ich rodičmi a  vedie k  pocitu osamelosti v  prípade, že ich priatelia opustia, pretože 
dochádza k strate istoty základného vzťahu rodič – dieťa. Mladí ľudia sa stávajú stále viac nezávislými. Ich 
autonómia sa prejavuje v tom, že nepotrebujú svojich rodičov tak, ako predtým – v mladšom veku – majú 
možnosť zarobiť si peniaze na brigádach, jedia vo fastfoodoch, alebo si jedlo môžu objednať online, môžu 
komunikovať s hocikým na svete, dokonca aj v  iných jazykoch, často lepšie ako ich rodičia, majú väčšiu 
kontrolu nad svojím životom ako generácie pred nimi. 

Zaujímavým pozorovaním bolo prevažne negatívne hodnotenie stavu rodinných vzťahov, ako pri otázke 
Za čo by si bol ochotný položiť život?, takmer vždy odpoveďou bolo „Za niekoho z  rodiny.“ Lojalita, vernosť 
dotazovaných voči členom svojej rodiny bola na vysokej úrovni.

Tento trend sa ešte prehlbuje rozvodmi, v  neúplných rodinách a  v  prípadoch, že jeden z  rodičov 
cestuje za prácou do zahraničia a je doma fyzicky prítomný len sporadicky. Mnohí zo študentov, s ktorými 
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sme sa rozprávali, priznali, že práve prežívajú rozvod svojich rodičov a  táto realita spôsobila, že sa cítia 
zmätení, vinní, nahnevaní. Keď sme sa ich pýtali, ako trávia svoj bežný deň, málokto z nich rodičov vôbec 
spomenul. Keď sme prechádzali k  interpretáciám (porozumeniu) počutého, vnímali sme, že mladí majú 
veľa materiálneho vlastníctva, ale chýba im ČAS ich rodičov a ich ničím nerozdelená pozornosť.

Otázkou zostáva, ako Kompas môže pomôcť v tejto záležitosti, keďže hlavnou víziou pre našu službu nie 
je rodina, ale toto vytvorené vákuum a absencia autority rodičov výrazne ovplyvňujú aj našu službu. Táto 
informácia je veľmi dôležitá pre cirkevné zbory, ktoré by mali strategicky zapájať rodičov aj do mládežníckej 
služby, kde by jednak mohli mladí ľudia tráviť so svojimi rodičmi viac času a zároveň pre tých z neúplných 
rodín by sa tak mohol vytvoriť príklad a obraz o tom, ako by mohla a mala biblická rodina vyzerať.

2.  SNY
Všeobecne sa predpokladá, že tínedžeri sú tí, ktorí vždy snívajú naivné a nerealistické sny. Pravdou však 

je, že o mnohých z nich to neplatí: 

„Sny? Nemám ešte. Dúfam, že svoje sny dosiahnem, ale ešte neviem, čo chcem...“
„Sny – neviem... Niežeby som ich nemala, ale nie sú ničím výnimočné.“

A. Príčinou absencie snov môže byť, že nevidia okamžité výsledky. Žiadne OKAMŽITÉ USPOKOJENIE/
POTEŠENIE. Potrebujú mať sny, ktoré poskytujú rýchle uspokojenie. A  preto často končia pri „snoch 
na dnešný deň“. Alebo, aby sme to povedali ešte presnejšie, nasledujú svoju minimalistickú definíciu sna: 
„Robiť, čo ma baví“. Nemusí to nevyhnutne byť zlá definícia. Problém však spočíva v  tom, že trávia čas 
robením vecí, ktoré ich síce bavia, ale neskúmajú ich skutočnú hodnotu. Neskúmajú to, či stojí za to tráviť 
čas robením tých vecí. Či stojí za to investovať do nich svoj čas. A tak namiesto toho, aby išli za svojím snom 
v budúcnosti, berú si to, čo je práve poruke – často lacné sny. Je za tým lenivosť? Pesimizmus? Jednoznačne 
minimalizmus: „Vezmem si to, čo ma uspokojí hneď teraz.“

Je možné, že ani nevedia, ako si taký sen rozvinúť. A keď aj nejaký zárodok sna majú, nevedia, ako za ním 
ísť. Nie sú aktívni. Prečo? Nevidia okamžité výsledky. Nedostáva sa im okamžitého uspokojenia. Zdá sa, že 
vtedy nemajú motiváciu a vytrvalosť pokračovať v napĺňaní a dosahovaní svojich snov. 

B. Myslia si, že NA TO EŠTE MAJÚ ČAS, a že je to úplne v poriadku. Zdá sa, že je to začarovaný kruh: „Žiadne 
sny, žiadna hnacia sila. Žiadna hnacia sila, žiadne sny.“ 

Majú strach, že svoje sny nedosiahnu a budú sklamaní. Toto len dokazuje, že strach vôbec nie je tou 
správnou motiváciou na to, aby sa usil

ovali naplniť svoje túžby/sny.

Aplikačné otázky a návrhy:
 a) Je zaujímavé vziať do úvahy rozdiely medzi ľuďmi, ktorí sny majú a idú za nimi, a ľuďmi bez snov. 

Tým palivom sú zvyčajne záľuby, záujmy, životné smerovanie, o ktorom sú veľmi silno presvedčení, vzory 
a  ľudia, ktorí ich na ceste za splnením snov povzbudzujú. Takíto ľudia sú aj disciplinovanejší v tom, ako 
trávia svoj voľný čas. Veta „Nemám čas.,“ je totiž častou prekážkou brániacou ľuďom ísť za svojím snom. 

b) Musíme im pomôcť uvidieť a  pochopiť, aké dôležité je robiť malé kroky a  vytrvať, hoci nevidíme 
okamžité výsledky? Ako sa to dá? 

c) Ako im môžeme poskytovať pozitívne a realistické povzbudzovanie, keď začnú rozvíjať a usilovať sa 
o dosiahnutie svojich snov? 
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3. PREDSTAVA ÚSPEŠNÉHO ŽIVOTA
Počas rozhovorov sme 14 až 16-ročným študentom kládli otázku: „Ako si predstavuješ úspešný, dobrý 

život?“ Odpovede študentov nás vedú k záveru, že sme v podstate stretli dve skupiny ľudí, ktorých redstavy 
sa odlišovali: 

a. Skupina študentov, ktorá kvalitu života, dobrý život, či úspech spája s „TU, TERAZ, HNEĎ“.
Charakteristika: Túto skupinu tvoria študenti z  menej prestížnych stredných škôl či rodín. 

Odpovede študentov neindikovali dôležitosť štúdia, školských výsledkov či výberu školy s kvalitou 
života, resp. s tým, či ich život bude úspešný. Respondenti spájali dobrý život s potrebou cestovať, 
s novými zážitkami a s potrebou byť tu a teraz pre niekoho. Ich ideálny deň nemá veľa (nič) spoločného 
so školou, resp. vzdelaním a teda s budúcnosťou. Základná predstava dobrého, úspešného života je: 
PENIAZE A PRÁCA (v poradí, ako je uvedené). Práca by mala byť zábavná, s kratším pracovným časom 
a hlavne dostatočne ohodnotená. Dobrý život znamená aj strávenie dostatočného času s priateľmi 
(čo je s ohľadom na vývojové štádium respondentov prirodzené). V niektorých prípadoch „tu, teraz, 
hneď“ ústili do znudenosti a apatie ohľadne budúcnosti respondentov.

Aplikácia pre našu službu: 
Túto skupinu môžeme osloviť najmä cez jednoduchšie, nie ťažké akademicky zamerané 

programy. Je vhodné použiť zážitkové aktivity, ktoré nevyžadujú hlboký intelektuálny ponor.

b. Skupina študentov, ktorá kvalitu života, dobrý život, či úspech spája s dosiahnutým cieľom 
v budúcnosti.

Charakteristika: V  tejto skupine boli ambicióznejší študenti, ktorých odpovede boli spojené 
so vzdelaním, ale aj tu bolo rozmýšľanie minimalistické: „tu, teraz, hneď“, resp. „práca a peniaze“. Táto 
skupina rozumie spojitosti výkon/odmena. Má ambície VEĽA ZARÁBAŤ, bez potreby „rátať každý 
cent“, POZNÁVAŤ, naplno nielen pracovať ale sa aj ZABAVIŤ. Dostatočné materiálne zabezpečenie 
(väčšina spomenula napr.: „isto by som mal bývať v dome“) považuje pre svoj úspešný, dobrý život 
za integrálnu súčasť života.

Aplikácia pre našu službu: 
Táto skupina študentov má tendenciu učiť sa a  poznávať svet, vrátane sveta duchovného, aj 

po intelektuálnej stránke. Osloviť ju môžeme erudovanými prednáškami, článkami, faktami, 
primeranými ich veku a otvorenému intelektu. Pre túto skupinu by bolo vhodné zapojenie do našich 
aktivít s cieľom zreteľnej možnosti ich osobnostného rastu a rozvoja ich konkrétnych kompetencií.

Spoločné rysy: 
Pre obe skupiny študentov je v otázke dobrého života veľkou prioritou PREŽÍVANIE, POTEŠENIE, OSOBNÉ 

ZÁUJMY, cestovanie s poznávaním nových miest a kultúr, POUŽÍVANIE MODERNÝCH TECHNOLÓGIÍ v spojení 
s  dianím v  spoločnosti, resp. s  okruhom známych. DOSTATOČNÉ FINANČNÉ ZDROJE („nech nemusím 
premýšľať, či si to môžem kúpiť“) považujú za jeden z kľúčových faktorov pre dobrý a úspešný život. 
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4. STRACH
Pri generácii TU A TERAZ sme si všimli nad ich odpoveďami a vnímaním sveta akoby tieň neustáleho 

strachu. Keď sme po jeho dôvodoch pátrali v konkrétnych rozhovoroch, vytvorili sme tento zoznam: 

Mladí ľudia vo veku 14 – 16 rokov
- sa boja zlých výsledkov, či už v škole alebo aj v osobných cieľoch,
- majú strach, keď na niečom pracujú, že sa to pokazí,
- sa boja, že sklamú svojich blízkych alebo kamarátov,
- sa boja pokazenia vzťahov v rodine a straty vzťahu s kamarátmi, boja sa aj nezhôd s kamarátmi,
- majú strach z rozpadu rodín,
- sa boja samoty,
- majú strach z neprijatia,
- sa boja nespravodlivosti,
- sa boja zlých rozhodnutí,
- sa boja zlých vlastností ľudí. 

Aplikácia pre našu službu: 
Mali by sme byť veľmi opatrní pri práci s mladými, aby sa nestalo, že sa ocitnú v pozícii keď sa boja, 

musíme byť veľmi citliví a ponúknuť niečo, iné ako ich bežné okolie či už v škole, doma alebo so svojimi 
kamarátmi. Pri projektoch ako EXIT, FUSION a KECY by sme teda mali veľa povzbudzovať a zaujať milujúci 
a prijímajúci postoj, ak študent normálne čaká bežnú reakciu človeka, musíme im dávať nádej a vysvetliť, 
alebo pripomínať ich vzácnosť.

5. ZÁVISLOSTI A MODLOSLUŽBA
Jedna mladá dievčina definovala svoju generáciu takto: „Táto mladá generácia je generáciou 

modloslužobníkov. Keď prišiel satan za Ježišom a povedal Mu: „Nato Ho vyviedol hore, ukázal Mu odrazu 
všetky kráľovstvá sveta a povedal Mu diabol: Dám ti všetku túto moc a slávu; lebo dostal som ju a dám ju, 
komu chcem. Ak sa teda pokloníš predo mnou, Tvoje bude všetko.” (Lk 4,5-6) Presne tak premýšľajú mladí 
ľudia – chcú moc a slávu, chcú všetky kráľovstvá sveta a chcú to všetko HNEĎ A BEZ PRÁCE a diabol mu 
na nich práve túto páku. Nemajú problém s tým sa pokloniť.”

„Ja by som nikdy nešiel na zemiakovú brigádu ako chodila moja mama. Ale to, všetci sme takí: 
chceme, aby nám veci padali z neba, vždy si vyberieme ľahšiu cestu ako sa dostať k tomu, čo chceme. 
Moji kamaráti sú úplne oblbnutí hrami a internetom. Trávia tam hodiny, nemajú to pod kontrolou.” 
(chlapec, 16)
„Najdôležitejšie je byť dosť na facebooku, tam sa deje všetko. Tam je môj skutočný život. Nenávidím 
rodičov, keď mi zakazujú tam byť, veď mi zakazujú žiť.” (dievča, 14)
„Najviac zo všetkého chcem mať úspešný život. Hocičo by som dal za to, aby som si mohol užívať, 
mal dosť peňazí.” (chlapec, 16)

Nemyslíme si, že facebook sám o sebe by bol modlou, skôr je platformou, kde sa modloslužba odohráva. 
Keby facebook nebol, pravdepodobne by si našli inú platformu, aby mohla modloslužba pokračovať. 
Za modly by sme mohli označiť:

• partia, priateľstvá, prijatie, potreba byť pripojený a prezentovaný,
• počítačové hry, 
• úspešný život a peniaze – vzdali by sa svojej duše za to, ak by úspech dostali rýchlo a zadarmo.
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TÉMA: MINIMALIZMUS
Keď sme spätne analyzovali a pomenovávali fenomémy, ktoré boli výraznejšie ako iné, zistili sme, že 

táto generácia je minimalistickou generáciou, ale v  negatívnom slova zmysle. Ich porozumenie sveta 
je zredukované z  trvalých, dôležitých a  vzácnych hodnôt na niečo obdobné, s  čím sa uspokoja. Počas 
rozhovorov so študentmi napríklad vyvstala téma rešpektu a  porozumenia. Študenti sa javili ako silne 
jednotní v názoroch týkajúcich sa otázky rešpektu a tolerancie. Tu sú niektoré z ich odpovedí na otázku 
„Cítiš sa byť pochopený/pochopená svojimi rodičmi/dospelými?“ 

„Nemyslím si, že je na mne niečo, čo ľudia nechápu. Nie som si istý, či je vôbec možné niekoho úplne 
pochopiť.”  (chlapec 16)
„Moji rodičia mi nemusia rozumieť, len chcem aby ma rešpektovali.  To isté je aj s mojimi priateľmi, 
niektorí sú ako ja a iní nie, musím ich rešpektovať všetkých.” (dievča 15)
„Nepotrebuješ chápať svoje deti, len ich nechaj nech si robia čo chcú.” (chlapec 15)

Charakteristika: Z prieskumu vyplynuli isté spoločné charakteristické črty:

1. Študenti neočakávajú, že budú pochopení; vlastne predpokladajú, že nebudú.
2. Byť rešpektovaný je hodnotené vyššie ako byť pochopený, či chápať ostatných.
3. Mladí ľudia túžia viac po slobode ako po pochopení inými ľuďmi.  

PLNÉ POCHOPENIE A  POROZUMENIE SA NIELEN ZREDUKOVALO NA REŠPEKT, NO PRI POZOROVANÍ 
VŠEOBECNÉHO POROZUMENIA SLOVA REŠPEKT, JE ZJAVNÉ, ŽE JEHO VÝZNAM BOL ZMENŠENÝ NA TOLERANCIU.  
Napriek tomu, že táto otázka bola orientovaná na vzťah dospelého a študenta, vyšlo na povrch, že tieto 
črty sú normou aj pre vzťahy rovesníkov a priateľov. Počas diskusií a porovnávaní tohto javu v  rôznych 
oblastiach, sa čoraz viac ukazovala minimalistická povaha tejto generácie. Pochopenie sa zredukovalo 
na rešpekt, ktorý je v skutočnosti znížený na toleranciu.  Táto generácia netúži chápať, alebo byť pochopená, 
len tolerovaná. Majú nižšie očakávania ohľadom toho, čo môžu od života a ostatných prijať.

Ďalšou ukážkou minimalizmu v tejto generácii je aj ich predstava o rodine. Už od nej nečakajú podporu, 
ochranu, lásku, prijatie, stačí, ak majú to šťastie, že rodinu vôbec majú, najmä ak je úplná. SKUTOČNÝ ŽIVOT 
JE MINIMALIZOVANÝ NA VIRTUÁLNY ŽIVOT.  SPRAVODLIVOSŤ JE MINIMALIZOVANÁ NA TOLERANCIU.  LÁSKA 
BOLA U NICH ZREDUKOVANÁ NA TO, ŽE SÚ NIEKAM ZAHRNUTÍ A AKCEPTOVANÍ.

Aplikácia pre našu službu: 
Ak je pravdou, že dnešná generácia netúži po pochopení, ale len po tolerancii a potrebe byť vypočutá, 

potom musíme porozumieť dvom veciam:  

1. Mali by sme sa usilovať byť otvorení pre neveriacu mládež, ktorá s  nami chce zdieľať svoje 
myšlienky a názory. V našich vzťahoch by mala byť určitá forma tolerancie kombinovaná s kúskami 
biblických názorov a pohľadov v danej oblasti.  Mladí by mali zažiť, čo to je byť láskavo poznaní 
(poznaní v láske, milovaní a poznaní).  

2. Mladí kresťania v tejto službe by mali byť poučení o dôležitosti pochopenia niekoho a nie len 
o tolerovaní niekoho. Lukáš 19:5, „Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore a povedal mu, ,Zacheus, 
pod rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v  tvojom dome.´”  Kristus túžil poznať a  rozumieť ľudom.            
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Naším povolaním ako kresťanov nie je ľudí tolerovať, ale vstúpiť s  nimi do vzťahu porozumenia 
a skutočného záujmu. 

3. Mali by sme v našich programoch poukazovať na to, že Ježiš im prišiel dať život v plnej a hodnej 
miere a  plné evanjelium nie je minimalizované ani zredukované, ale je plnosťou milosti, lásky, 
pochopenia.

NÁVRH EXPERIMENTOV:
Počas prieskumu o  podstate prichádzajúcej generácie sme prišli na to, že sú mnohé miesta v  našej 

službe, ktoré potrebujeme predizajnovať a  nastaviť lepšie v  súvislosti so zisteniami o  prichádzajúcej 
generácii. Dáta a objavené charakteristiky naznačujú, že:

1. Mladí ľudia majú záujem o duchovné veci, nepotrebujú dlhšie obdobie alebo vzťah na to, aby boli 
vystavení priamemu evanjeliu (generácia tu a teraz).
2. Potrebujeme viac pracovať vo virtuálnom priestore, pretože to je miesto, kde sa väčšinu času 
nachádzajú – od proma, cez prednášky, prejavený záujem o ich život.
3. Didakticky musíme skrátiť príhovory, prednášky, témy na takmer polovičnú dĺžku (maximálne 
15 – 20 minút) – ako daň, sa množstvo stimulov sa dlhšie nevedia sústrediť na jeden podnet.
4. Potrebujeme zmeniť paradigmu programov z  divadelného konceptu (mladí prídu a  dívajú sa 
na pripravený program) na koncept, kde budú zapojení, potrební a ich dary viditeľné.
5. Túžbu po záujme a počúvaní môžeme naplniť dôrazom v našej službe na osobné blízke učeníctvo 
(život na život) a viesť k tomuto konceptu aj mládežníckych vedúcich s ktorými pracujeme.
6. Ak sa chceme stať prirodzenou autoritou v živote týchto mladých ľudí, nemôžeme k im pristupovať 
autoritatívne bez toho, aby sme si ju prirodzene získali a to spôsobom, že sa staneme súčasťou ich  
skupiny, poprípade ich skutočnými priateľmi.

EXPERIMENT, ktorým sme sa rozhodli začať, je spojený s témou zmeny paradigmy autorít a odpojenia 
mladých ľudí od ich rodín, rovnako ako všeobecnej krízy rodiny. Rozhodli sme sa ho uskutočniť na anglickom 
tábore KECY v zbore ECAV Prešov začiatkom júla.

Počas tábora chceme prvé dni pozorne sledovať študentov a  potom napísať pohľadnicu každému 
jednému z ich rodičov, kde by sme vyjadrili vďačnosť za to, že dovolili svojim deťom prísť na tábor a vyjadrili 
by sme, čo vzácne a dobré sme si všimli na ich dieťati (napr. starostlivosť o ostatných, je šikovný v športoch, 
na angličtine sa mu darí najlepšie, je úctivý a pozorný...) a poslali by sme túto pohľadnicu v takom čase, 
aby ju rodičia dostali ešte pred príchodom svojho syna alebo dcéry domov. V závere pozdravu by sme ich 
pozvali na rozlúčkovú party s Američanmi.

Merateľné výsledky, že experiment uspel: Na tomto tábore bol pokus pozývať rodičov na rozlúčkovú 
party a minulý rok prišli z pozvaných päťdesiatich asi štyria rodičia. Prvým merateľom bude počet rodičov 
na party. (pozn.: Prínos vidíme aj v tom, že v minulosti veľa študentom zakázali rodičia chodiť do cirkvi 
po tábore a takto, keď uvidia, ako program prebieha, vyzerá a spoznajú vedúcich, ktorí programy vedú, 
môžeme budovať dôveru)
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Druhým rozmerom experimentu, ťažšie odmerateľným, je naša túžba, aby vyzdvihnutie ich dieťaťa 
v nejakom smere spôsobilo hlbší záujem o ich týždeň, obdarovanie a záujmy po návrate z tábora. Dúfame, 
že aj keď študentom oznámime dopredu, čo ideme urobiť a budú pripravení na to, že ich rodičia dostanú 
takýto pozdrav, budú môcť spolu otvorenejšie komunikovať.

Výsledky experimentu:

MERATEĽNÉ VÝSLEDKY, ŽE EXPERIMENT USPEL: 
Na rozlúčkovú párty s americkým tímom prišlo 18 rodičov, z toho štyria boli manželské páry a pozvali 

sme 45 rodín (pretože niektorí z našich študentov boli súrodenci, čo znamená, že tretina z pozvaných 
rodičov prišla. V porovnaní s minulým rokom to je vysoký nárast. Takisto sme sa od študentov dozvedeli, 
že rodičia im počas tábora telefonovali a povedali im, že im prvou triedou prišla veľmi pekná pozvánka 
a ocenili  naše úsilie a rozhodli sa na párty prísť, aby videli, ako to vyzerá a aby sa stretli  so slovenským 
a americkým tímom. 

Snažili sme sa s rodičmi na párty osobne tráviť čas a osobne sme od dvoch z nich počuli, že sú veľmi 
radi, že mohli stretnúť ľudí, ktorí ich deti tak veľmi ovplyvnili, a že je dobré poznať, kto ako organizátori sme 
a takisto spoznať miesto, kam ich deti tak často chodievajú. 

Takisto sme sa rozprávali s  mamičkou jednej študentky, ktorá bola na tábore minulý rok. Ona mala 
počas celého roka veľký problém s  tým, že jej dcéra chodí do evanjelického kostola a  na mládež, ale 
potom, ako ona sama prišla do budovy cirkvi a stretla sa s tímom, povedala, že konečne rozumie a súhlasí 
s tým, aby tam jej dcéra aj naďalej chodievala. Povedala, že je nádherné to, čo robíme, a že je rada, že jej 
dcéra si našla takých dobrých priateľov. Rodičia sa nadšene zapájali aj do hier a rozlúčkových rečí. Vedúci 
amerického tímu Bryan Barton vyjadril vďačnosť za to, že nám rodičia dôverujú a že poslali na tábor takých 
výnimočných študentov. 

Z  negatív musíme spomenúť to, že mnohí rodičia meškali a  nezmestili sa do miestnosti a  zostali 
na chodbe, kde sa im nikto nevenoval, a preto skoro odišli. Takisto, program mohol byť navrhnutý tak, aby 
bol rodičom prístupnejší (bol založený na tancovaní a bláznivých hrách).

Celkovo sme vnímali, že tento experiment bol úspešný priniesol veľa dobrého a  zdravého ovocia 
a pomohol budovať vzťahy s rodičmi a otvoril nové spôsoby komunikácie. Odporúčame, aby si ho vyskúšali 
aj na iných táborov v iných mestách. 
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Práca – Kvalitatívny prieskum podstaty 14 – 16ročných 
v Slovenskej republike pod názvom:

 AKÁ JE PODSTATA PRICHÁDZAJÚCEJ GENERÁCIE NA SLOVENSKU?
Zdroj: TCK 2013-JV NFPO, Prieskum TC KOMPAS 2012/2013 

bol spracovaný v septembri 2013

Ďalšie informácie o celkovom prieskume sú k dispozícií 
na požiadanie cez treningy@tckompas.sk

alebo Tréningové Centrum Kompas OZ, V. Spanyola 37, Žilina 010 01, Slovensko,
www.tckompas.sk

V prípade písomného použitia tohto materiálu alebo jeho časti, požadujeme uvedenie jeho autorstva 
– TCK OZ s uvedením plného názvu práce, resp. prieskumu.

V prípade vášho záujmu o výsledky prieskumu v ďalších krajinách Európy pod názvom EXPLORING YOUTH 
MINISTRY ENVIRONMENT OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE – DEEP DIVE -  JOSIAH VENTURE, 

zakúpte si publikáciu na

alebo

V prípade, že máte záujem o kvantitatívny prieskum TCK OZ pod názvom 

RELIGIOZITA SLOVENSKEJ MLÁDEŽE NA ZÁKLADE VÝBEROVÉHO PRIESKUMU
z decembra 2011, jeho výsledky sú k dispozícií na hlavnej stránke TCK - www.tckompas.sk


