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Summary 

In this paper we refer to the freedom of man and also his responsibility for the acts. In 

the introduction we define freedom and we point out how has freedom been understood in 

Greek philosophy and how it is understood in the modern philosophy. We refer to the 

freedom of the first people in paradise at the beginning of creation and the loss of freedom 

through the first sin. We analyze the relationship of liberty and law, liberty and truth and 

liberty of conscience and objection of conscience. The freedom of man is related to his 

responsibility and therefore in this paper we define the terms of responsibility and we clarify 

personal, family and political responsibility. 

 

Úvod 

V dnešnej dobe si mnoho ľudí zamieňa slobodu so svojvôľou, teda realizuje myšlienku 

„som slobodný a môžem si robiť čo chcem.“ Sloboda človeka je veľká, ako hovorí bl. Ján 

Pavol II., avšak nie neobmedzená. Slobodný sme len natoľko, nakoľko nám to dovoľuje 

naša prirodzenosť a nakoľko svoju vlastnú slobodu realizujeme v pravde. Slobodné 
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konanie človeka vyžaduje osobnú  zodpovednosť za skutky, ktoré môžu byť dobré alebo 

zlé.  

Chápanie slobody  

Morálnu slobodu ľudia chápu rozdielne. Najčastejšie sa stretávame s tromi základnými 

postojmi: 

1. Slobodná morálka – je to postoj človeka, ktorý odmieta dodržiavanie všetkých 

pravidiel na usporiadanie medziľudských vzťahov. Je to morálka bez akýchkoľvek 

záväzkov a vôľovej podriadenosti vlastných rozhodnutí. Je to v skutočnosti amoralizmus, 

pretože sa správa podľa momentálneho pôžitku a radosti. Tento postoj býva často vý-

razom protestu mladosti proti vžitým konvenciám. V krajnom prípade môže byť pre-

javom povrchnosti, morálnej prázdnoty a nihilizmu. Takto chápaná „slobodná morálka“ 

vyjadruje pravý opak morálky, jej popretie.  

2. Fatalizmus – je to postoj človeka, ktorý si uvedomuje bremeno skutočnej slobody 

a z obáv pred zodpovednosťou sa mu chce vyhnúť. Sloboda je iba fikcia. Cesta človeka je 

vopred určená a nemá význam znepokojovať sa ani vynakladať nejaké úsilie. Všetko je 

márnosť, hlásajú fatalisti, nijaká sloboda a ani zodpovednosť nejestvuje.  

3. Sloboda ako predpoklad morálneho správania sa človeka – je to úsilie o 

sebarealizáciu, ktorú dosiahneme aktivitou celej osobnosti t. j. nášho rozumu, citov 

a prirodzenosti. Slobodná voľba umožňuje človeku spojiť svoj život, citové, zmyslové 

a rozumové schopnosti s okolitým svetom s láskou a úctou. Skutočná morálna sloboda 

predpokladá uvedomiť si a prijať plnú zodpovednosť za svoje činy. Konanie človeka je 

slobodné len v morálnom zmysle. Morálny človek si musí vedieť povedať: „Bolo to moje 

rozhodnutie, nebudem sa vyhovárať.“ [Miedzgová, Vargová, 2007: 38-39]. 

Katechizmus Katolíckej cirkvi definuje slobodu ako zakorenenú schopnosť v rozume 

a vo vôli a to konať alebo nekonať, urobiť to alebo ono a tak vykonať sám od seba vedomé 

a dobrovoľné činy. Sloboda je silav človekovi, ktorá mu umožňuje rásť  a dozrievať 

v pravde a dobre. Sloboda robí človeka zodpovedným za také činy a v takej miere, v akej 

sú dobrovoľné [Katechizmus Katolíckej Cirkvi, čl. 1731, 1734]. 

Gréci v slobode videli predovšetkým slobodnú voľbu, ktorá sa vyjadruje v sociálnom 

vzťahu jednotlivca k spoločnosti (v obci je právna a sociálna sloboda, ktorej opakom je 

otroctvo). Neskôr v stoickej antropológii sa myslí viac na vnútornú slobodu, človek je 

svojim pánom, sám o sebe rozhoduje (autarkeia). Veľkým obhajcom slobody bol Filón 

z Alexandrie (asi 20 pred n. l. – 50 n. l.), ktorý bol hlavným predstaviteľom židovsko-

helenskej školy. Jeho veľkou zásluhou je, že poukázal na vzťah ľudskej slobody k slobode 

Boha, ktorý môže robiť zázraky, čiže slobodné činy výnimočné vo svete [Špidlík, 1983: 

123-124]. 
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V novovekej filozofii Jean Jacques Rousseau (+ 1778) definoval mravnú slobodu ako 

„poslušnosť zákonu, ktorý sme si sami uložili.“ Túto tradíciu uvažovania posilnil 

Immanuel Kant(1724 -1804), podľa ktorého rozumná bytosť je „slobodná vo vzťahu ku 

všetkým prírodným zákonom, poslúchajúc len tie zákony, ktoré si sama dáva a podľa 

ktorých môžu jej maximy patriť k všeobecnému zákonodarstvu, ktorému sa zároveň 

podriaďuje“. V Kantovej morálnej filozofii idea autonómie súvisí s problémom 

sebaurčenia vôle. Kant hovorí: „autonómia vôle je povaha vôle, vďaka ktorej vôľa sama 

sebe je zákonom nezávisle od každej povahy predmetov chcenia.“  V princípe autonómie 

vôle je obsiahnutý imperatív voliť tak, aby sa subjektívne maximy mohli stať zároveň 

všeobecným zákonom, teda aby mohli mať univerzálnu t. j. na všetky rozumné bytosti sa 

vzťahujúcu platnosť. V autonómii vôle sa odráža ten fakt, ktorý je pre založenie morálky 

rozhodujúci a síce, že morálny zákon neprichádza k indivíduu zvonku, neudeľuje mu ho 

nejaká cudzia inštancia, ale jeho vlastný rozum [Smreková, Pavlovičová, 2009: 9-10]. 

Sloboda na počiatku stvorenia 

Keď na počiatku stvorenia Boh dal človeku účasť na svojej vlastnej slobode, tá mala 

viacero vlastností.  

1. Bola to na prvom mieste sloboda od hriechu – ľudský život bol jednoduchý bez zla.  

2. Kozmické a biologické podmienky človek prekračoval tým, že nepodliehal skaze 

smrti. 

Podľa Špidlíka  na túto rajskú slobodu sa vzťahujú grécke výrazy a to: 

1. apatheia - znamená slobodu a nezávislosť ducha na pathos – telesnej vášni (Túto 

skutočnosť vyjadrujú slová knihy Genezis: „A obaja, Adam i jeho žena, boli nahí 

a nehanbili sa jeden pred druhým.“ (Gn 2, 25)), víťazstvo nad sexualitou. 

2. autokrates – zvrchovaný pán (Zvrchovanosť prvých ľudí vyjadrujú slová, ktoré Boh 

povedal Adamovi a Eve: „Podmaňte si  ju (zem) a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom 

neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!“ (Gn 1, 28)), znamená kráľovskú 

dôstojnosť človeka, jeho nezávislosť na iných bytostiach, ktoré podliehajú zákonom nut-

nosti.  

3. theoria - sloboda inteligencie (Táto sloboda inteligencie je vyjadrená v knihe Gene-

zis takto: „A nazval Adam menom všetok dobytok, všetko nebeské vtáctvo a všetku poľnú 

zver.“ (Gn 2, 20)), schopnosť chápať pravdu priamo bez ilúzii [Špidlík, 1983: 125]. 

Bl. Ján Pavol II. v encyklike Veritatissplendor píše o tejto rajskej slobode človeka takto: 

„Jeho sloboda je naozaj veľká, pretože môže jesť "zo všetkých stromov raja"; predsa však 

nie je nekonečná, pred "stromom poznania dobra a zla" sa musí zastaviť, keďže musí prijať 

mravnú normu, ktorú Boh dáva človeku: a ak ju človek prijme, skutočne sám realizuje 

svoju slobodu. Boh, ktorý jediný je dobrý, dokonale pozná, čo je pre človeka dobré a z 
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lásky  nemu mu to predkladá v prikázaniach. Zákon Boha teda nepotláča ani nevylučuje 

slobodu človeka, naopak, znamená jej záruku i podporu“ [Ján Pavol II. 1994, čl. 35].  

Sloboda po páde do hriechu 

Situácia sa zmenila po hriechu. Človek  podlieha biologickým a kozmickým zákonom 

a je odsúdený k utrpeniu a smrti, vášne sa v ňom zobúdzajú a stavajú ho proti duchu, 

zatemňujú mu rozum a berú mu silu. Strata lásky priviedla na svet sociálne otroctvo. 

Videnie Boha je zastretá zaslepenosťou a zmizla jednoduchosť dôverného styku s Bohom. 

Biblia hovorí o možnosti vybrať si dobro a zlo. [Porov. Sir 15, 11-15]. Na jednej strane 

sloboda zmizla, na druhej strane sloboda jestvuje.  Tento zdanlivý protiklad vyjadril sv. 

Gregor Nysský (330 – 395) dvoma výrazmi: 

1.eleutheria – plná sloboda, ktorá hriešnika mení, 

2. proairesis – slobodná voľba medzi dobrom a zlom, ktorú nám Boh vo svojej dobrote  

zanechal ako spomienku na raj.  

Proairesis je prostriedok, ktorým sa môže človek postupne vrátiť k pôvodnej  plnej 

slobode (eleutherii). Keď človek si zvolí dobro, užíva svoju slobodu, aby svoju slobodu 

posilnil. Keď si zvolí zlo, užíva svoju slobodu, aby svoju slobodu zničil. V tom je 

kontradikcia a perverzita hriechu [Špidlík, 1983: 126]. 

Sloboda a zákon 

Podľa Jána Pavla II. sloboda človeka a Boží zákon sú navzájom v súlade a takmer sa 

prelínajú, kým človek slobodne poslúcha Boha, Boh sám ponúka človeku nezištnú 

láskavosť. Poslušnosť voči Bohu teda nie jeheteronómiou, ako keby mravný život bol 

podriadený absolútnej všemohúcnosti, ktorá je mimo človeka a v protiklade s jeho 

slobodou. Niektorí však oprávnene hovoria o teonómii alebo o účastníckej teonómii, 

pretože slobodná poslušnosť človeka voči Božiemu zákonu v skutočnosti obsahuje účasť 

ľudského rozumu a vôle na Božej múdrosti a prozreteľnosti. Keď Boh zakazuje človeku, 

aby jedol „zo stromu poznania dobra a zla" [Porov. Gn 2, 16 – 17], potvrdzuje, že mu od 

začiatku chýba toto „poznanie", ale že má na ňom účasť vďaka svetlu prirodzeného 

rozumu a Božiemu zjaveniu, ktoré mu ukazujú požiadavky i výzvy večnej múdrosti. 

Zákon teda treba považovať za prejav Božej múdrosti: keď sa mu sloboda podriaďuje, 

podriaďuje sa pravde stvorenia. Preto treba v slobode ľudskej osoby poznávať obraz a 

blízkosť Boha, „ktorý... je vo všetkých" (Porov. Ef 4,6); takisto treba vyznávať majestát 

Boha vesmíru a uctievať svätosť zákona pochádzajúceho od Boha, ktorý všetko nekonečne 

prevyšuje [Ján Pavol II,1994, čl. 41]. 

Ján Pavol II. v encyklike Veritatissplendor dáva do súvisu aj slobodu a prirodzený 

mravný zákon, ktorý je predpokladom pre ľudské – občianske zákony. Odvoláva sa 
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pritom na pápeža Leva XIII., ktorý vysvetlil zásadnú podriadenosť ľudského rozumu a 

ľudského zákona, Božej múdrosti a Božiemu zákonu. Podľa Lava XIII.  prirodzený zákon 

je vpísaný a vrytý do duše všetkých ľudí a každého jednotlivca, pretože je to sám ľudský 

rozum, čo prikazuje dobre robiť a zakazuje hrešiť a pritom sa odvoláva na „vyšší rozum" 

božského Zákonodarcu. Príkazy ľudského rozumu môžu mať moc zákona iba vtedy,ak sú 

hlasom a tlmočníkom vyššieho rozumu, ktorému náš duch i sloboda musia byť 

podriadené [Ján Pavol II, 1994, čl. 44]. 

Pesche vychádzajúc z tohto predpokladu píše, že ľudské práva sú v zásade veľmi blízke 

prirodzenému mysleniu, pretože sú odvodené zo skutočnosti, že ľudská prirodzenosť je 

obdarovaná rozumom a slobodnou vôľou. Uznanie ľudských práv všetkými dnešnými 

štátmi je presvedčivým dôkazom, že zo spoločnej ľudskej prirodzenosti vyplývajú pre 

všetkých ľudí  rovnaké práva a povinnosti [Peschke, 2004: 219-220]. 

Sloboda,  poznanie a pravda 

Túto myšlienku rozvíja sv. Klement Alexandrijský, ktorý vystupuje proti gnostikom. 

(Gnóza je pevnou formou náboženskej filozofie, opakuje sa v histórii v istom čase 

v spôsobe New Age, Ery Vodníka, v kulte Energie a presvedčenia o ovládnutí  Tajomstvo 

Bytia cez kontempláciu a meditatívne techniky. S formujúcim kresťanstvom nastúpila aj 

gnóza. Duchovné hnutie gnózy vzniklo súbežne s kresťanským náboženstvom na Blízkom 

východe. Jeho príslušníci gnostici sa pokúšali z hľadiska platónskej, respektíve 

novoplatónskej filozofie interpretovať židovský zákon, teda Starý zákon a taktiež 

evanjelia. Fundamentálnym postojom gnostického filozoficko-náboženského obrazu 

človeka je pojem „božstvo Človek“, respektíve človek ako božstvo.Človek, ktorý je tvorom 

kozmických moci sa skladá z troch elementov: tela, duše (psyche) a „pneumy“ čiže Božej 

iskry. Ľudia sa delia na hylikov, psychikov a pneumatikov.  Najpodstatnejšia skupina ľudí 

to sú – pneumatici. Vznikli z Božského ohniska. Ich podstatnou úlohou je vrátiť sa späť 

do Boha. Aby to mohli uskutočniť musia iskru prebudiť rozžiariť a oslobodiť od matérie. 

Dosahuje sa to cez gnózu vedu, ktorá ma charakter mysticko-náboženský. Celý človek 

musí byť skoncentrovaný na dobíjanie tej „vedy“. A to je skutočná filozófia 

a náboženstvo. Vedie človeka do Kráľovstva svetla a spája človeka – dušu s Bohom – na 

intelektuálnej ceste. [Porov.: Vansač, 2012:20-21]. 

Uznáva zvláštnu  ľudskú schopnosť pre voľbu dobra a zla. Chcenie je na prvom mieste, 

pretože schopnosť rozumieť máme k tomu, aby slúžila chceniu. Sv. Klement popiera 

mechanický postup pri poznávaní, teda obraz – (phantasia) je niečo, čo má i človek 

i zviera. Človek však obrazy posudzuje a súhlas je v ľudskej moci, bez neho nedôjde ani 

k úsudku ani k poznaniu. Jednota medzi pravdou a slobodou znamená mať účasť na 
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živote Boha a jeho slobode. „Pravda vás vyslobodí... Až keď vás Syn vyslobodí, budete 

naozaj slobodní.“ (Jn 8 32. 36) [Špidlík, 1983: 124-125]. 

Ján Pavol II. v tomto zmysle dáva do súvisu slobodu pravdu a silu k mučeníctvu. 

 Pravda dovoľuje zachovať slobodu zoči-voči moci a dodáva silu k mučeníctvu. 

Potvrdzuje to Ježiš pred Pilátom: „Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby 

som vydal svedectvo pravde" (Jn 18,37). Týmto spôsobom sa majú ctitelia Boha klaňať 

Bohu „v Duchu a pravde" (Jn 4, 23), týmto vzdávaním úcty sa stávajú slobodnými. 

Spojenie s pravdou a vzdávanie úcty Bohu v Ježišovi Kristovi sa javia ako najhlbšie korene 

slobody [Ján Pavol II, 1994, čl. 87]. 

Sloboda a svedomie 

Katechizmus Katolíckej cirkvi definuje svedomie takto: „Svedomie je najskrytejším 

jadrom a svätyňou človeka, kde je sám s Bohom, ktorého hlas sa ozýva v jeho vnútri“. 

Z pohľadu morálky spomínaný dokument definuje morálne svedomie ako: „úsudok 

rozumu (iudiciumrationis), ktorým človek poznáva morálnu akosť konkrétneho činu, ktorý 

hodlá vykonať, či práve koná, alebo už vykonal. Človek je povinný vo všetkom, čo hovorí 

a robí, verne sa pridŕžať toho, o čom vie, že je spravodlivé a správne. Svedomie je zákon 

nášho ducha, ale presahuje ducha, dáva nám príkazy a znamená zodpovednosť, povinnosť, 

strach a nádej“[Katechizmus Katolíckej Cirkvi, čl. 1776, 1777, 1778].Svedomie ako 

úsudok o nejakom skutku nie je oslobodené od nebezpečenstva omylu. Neraz sa stáva, že 

svedomie sa z neprekonateľnej nevedomosti mýli, pričom však nestráca svoju dôstojnosť. 

To, pravda, nemožno povedať vtedy, ak človek takmer vôbec nehľadá pravdu a dobro a ak 

hriešne návyky postupne takmer zahlušia svedomie. Zaiste, ak človek chce mať "dobré 

svedomie" (porov. 1Tim 1,5), musí hľadať pravdu a podľa nej sa rozhodovať. Svedomie 

nie je neomylným sudcom: môže sa mýliť.Svedomie ako posledná inštancia v hodnotení 

konkrétneho činu vystavuje svoju dôstojnosť nebezpečenstvu, ak sa mýli zavinene, teda 

"ak takmer vôbec nehľadá pravdu a dobro a ak hriešne návyky postupne takmer zahlušia 

svedomie“[Ján Pavol II. 1994, čl. 54-63]. 

Sloboda svedomia nikdy nie je oslobodením „od" pravdy, ale vždy a výlučne „v" prav-

de.  Bl. Ján Pavol II. zdôrazňuje, že sloboda nespočíva iba vo voľbe toho alebo onoho 

čiastkového konania, ale že je aj úsudkom o sebe samom i nasmerovaním vlastného živo-

ta k dobru alebo k odklonu od neho, k pravde alebo proti nej, nakoniec k Bohu alebo 

proti nemu. V každom výbere sa vždy spája vedomá vôľa s dobrom alebo zlom, čo prir-

odzený zákon predkladá ako dobro, ktoré treba nasledovať alebo ktorému sa treba vyhý-

bať. Ak ide o pozitívne mravné príkazy, vždy treba zodpovedne zvážiť, či sa týkajú konk-

rétnej situácie, napríklad či nejestvujú nejaké iné, azda vážnejšie alebo dôležitejšie povin-

nosti. Negatívne mravné príkazy, to znamená zakazujúce isté skutky alebo konkrétne 
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spôsoby správania ako vnútorne zlé, nepripúšťajú nijakú oprávnenú výnimku. Ak je jed-

jednoznačne jasné, že mravný druh konania je všeobecným zákonom zakázaný, tak jedin-

ým mravne dobrým skutkom je poslušnosť voči mravnému zákonu a odmietnutie skutku, 

ktorý zákon zakazuje[Ján Pavol II. 1994, čl. 63-67]. 

Formácia svedomia sa nemôže zaobísť bez hodnôt, zdôrazňuje Hrechová, lebo človek 

či chce alebo nie napĺňa etickú triádu:  

1. aká výchova, také hodnoty,  

2. aké hodnoty, také správanie,  

3. aké správanie, také svedectvo.  

Ľudské správanie a konanie ovplyvňuje veľa faktorov – rodičia, učitelia, priatelia, 

kolegovia, verejní činitelia, vedci, umelci, masovokomunikačné prostriedky. Všetky 

spomenuté vplyvy nesú priamu zodpovednosť za osobné morálne aj nemorálne postoje 

a skutky [Hrehová, 2005: 214]. 

Výhrada vo svedomí 

Výhrada vo svedomí spočíva v tom, že do konfliktu sa tu dostáva povinnosť dodržiavať 

zákon, ktorý ukladá určité konanie so základným právom na slobodu svedomia, totiž 

zákonom nebyť nútený konať proti tomu, čo človek vo svedomí pokladá za správne. Ba 

v takej situácii človek nesmie konať proti svojmu svedomiu. Morálny poriadok si 

vyžaduje autoritu a tá sa odvodzuje od Boha. Ak by teda zákony alebo nariadenia štátnej 

moci boli v rozpore s týmto poriadkom, a teda v rozpore s Božím zákonom, nezaväzujú 

vo svedomí. Podľa kresťanskej morálky každý občiansky zákon musí byť v súlade 

s prirodzeným mravným zákonom a ako taký zaväzuje vo svedomí. V opačnom prípade 

nie. Vtedy je nevyhnutné uprednostniť svedomie a vzoprieť sa takému zákonu. Zavedenie 

nespravodlivých zákonov spôsobuje u morálne čistých ľudí ťažké problémy svedomia. 

Odmietnutie spolupráce pri nespravodlivosti nie je len morálnou povinnosťou, ale aj 

základným ľudským právom. Keby to tak nebolo, človek by bol nútený konať skutky, 

ktoré sú nezlučiteľné s jeho dôstojnosťou a tak by sa jeho sloboda radikálne narušila. Ide 

tu o základné právo, ktoré má byť zohľadnené a štátnym zákonodarstvom chránené. 

V demokratických krajinách je právo na slobodu svedomia zakotvené v ústave, ktorá 

vychádza so Všeobecnej deklarácie ľudských práv [Všeobecná Deklarácia Ľudských Práv, 

1948] a z prirodzeného zákona [Košč, 2008: 42]. 

Napríklad lekár má povinnosť rešpektovať svedomie pacienta a pacient má rovnakú 

povinnosť voči lekárovi. Ani jeden z nich nemôže vnucovať svoje poradie hodnôt. Praje si 

niekto, aby bol odpojený od prístrojov pre umelé udržiavanie pri živote a mohol zomrieť, 

avšak ošetrujúci lekár to nepokladá za mravné správne konanie, má sa radšej prípadu 

vzdať, než aby zaprel svoje presvedčenie tým, že by vykonal taký skutok, ktorý jeho 
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svedomie neschvaľuje. Taktiež štátna autorita ma rešpektovať svedomie lekára. Žiadny 

zákon ho nemôže nútiť k tomu, aby vykonával zákroky a operácie, ktoré odporujú jeho 

svedomiu a žiadny zákon ho nesmie pripraviť o niektoré jeho práva, z toho dôvodu, že vo 

svojom svedomí odmieta určité lekárske zákroky ako nemravné napr. Potrat [Peschke, 

2004: 236]. 

Zodpovednosť 

Pojem zodpovednosti je pôvodne zviazaný s ideou autonómie (nezávislosti, 

sebadeterminácie) subjektu. Latinský termín (respondeo, respondere) znamená odpovedať 

na niečo, alebo sľúbiť. Pojem  zodpovednosť možno vysvetľovať dvojakým spôsobom: 

1. Machalová (1999) na základe etymológie slova zodpovednosť upresňuje, že sa tu 

zvýrazňuje schopnosť konať, odpovedať správne a pravdivo. Ten kto nedáva správne 

odpovede, vlastne sa vyhýba zodpovednosti. 

2. Francúzsky autor Ewald (1997) zasa poukazuje na súvislosť latinského termínu 

respondeo s termínom (spondeo, spondere), čo znamená sľúbiť, zaviazať sa čím, zaručiť sa 

za koho. Odtiaľ pochádza sponsor t. j. ručiteľ, teda ten, kto sľúbi, respektíve kto sa zaručí. 

Ak vzťah garancie chápeme ako istú formu odpovede prídeme k záveru, že uvedené 

významy nie sú rozdielne [Smreková, Pavlovičová, 2009: 9]. 

Zodpovednosť ako pripísateľnosť 

Človek je zodpovedný len za tie svoje skutky, ktoré sa mu môžu právom priznať alebo 

pripočítať ako jeho vlastné vôľové úkony, vnútorné alebo vonkajšie [Šoka, 1991: 26]. 

Niektoré príručky etiky pojem imputation, imputabilité, ktorý sa objavuje v anglických 

a francúzskych slovníkoch morálnej filozofie, prekladajú do slovenčiny ako pripísateľnosť 

a to znamená, že subjektu možno jednoznačne pripísať čin na základe toho, že tento 

subjekt bol jeho aktívnou príčinou [Smreková, Pavlovičová, 2009:15]. 

Zodpovednosť vo význame pripísateľnosti (pripočiteteľnosti) má právnu ako aj 

 morálnu stránku. Z tohto zorného uhla je právne zodpovedný ten, kto vykonal niečo 

nelegálne (alebo niečo zanedbal), to znamená kto porušil alebo nedodržal zákonnú 

normu. Zodpovednosť  potom spočíva v záväzku nahradiť inému spôsobenú škodu 

a v povinnosti uznať vinu a podrobiť sa trestu. Z právneho  hľadiska sa zodpovednosť vo 

význame pripísateľnosti činov stáva realitou tým, že subjektu sa prisudzuje  zvonka, zo 

strany inštitúcie, ktorá núti subjekt za svoj čin zodpovedať.  Morálne zodpovedným sa 

stáva človek, na ktorého sa vzťahuje právna zodpovednosť a preukáže sa mu nemorálna 

intencia, teda fakt, že vykonal nedovolený čin (alebo zanedbal povinnosť) nie omylom či 

neúmyselne, ale s vedomým úmyslom prestúpiť stanovenú normu [Smreková, 

Pavlovičová, 2009: 15]. 



Sloboda človeka a jeho zodpovednosť za konanie 

Humanum−Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne 401

Smreková a Pavlovičová (2009) zdôrazňujú v tejto  osobnej zodpovednosti skutočnosť, 

že je stále ťažšie identifikovať vinníkov, presnejšie zosobniť zodpovednosť. Paralelne s tým 

sa stáva čoraz prirodzenejšou sociálna pomoc obetiam. Klasická idea zodpovednosti  

počas celého 19. storočia spočívala v posudzovaní skutkov osoby, ktorá sa považovala za 

zodpovednú, pričom akcent sa kládol na fakt pripísania zodpovednosti subjektu, teda 

subjektívnu zodpovednosť. Pre nasledujúce storočie podľa Engela je príznačné 

etablovanie zodpovednosti bez určenia viny. Hovorí sa o objektívnej zodpovednosti a to 

preto, že pozornosť sa sústreďuje na materiálnu stránku veci, na spôsobenú škodu ako 

objektívny fakt [Smreková, Pavlovičová, 2009: 16]. 

Zodpovednosť a povinnosť 

Morálna zodpovednosť súvisí s povinnosťou, ktorá označuje to, čo sa vyžaduje podľa 

zákona a právnych noriem. Človek má povinnosť vyplývajúcu zo zákona 

(nadprirodzeného, prirodzeného a pozitívneho) a povinnosť ho zaväzuje k 

zodpovednosti. V kresťanstve základ povinnosti sa sústredil na lásku (k blížnemu) a nie 

na zákon. Povinnosť aj zodpovednosť úzko súvisia s morálkou a morálnosťou. Čím je 

niekto morálnejší, tým viac cíti povinnosť byť tvorivým a činným, tým viac cíti 

zodpovednosť za svoju aktivitu. Zodpovednosť vyplýva z rozumnosti a slobody. Čím je 

bohatšia morálna skúsenosť človeka, tým viac cíti zodpovednosť. Čím má človek vyššie 

poznanie, tým väčšia je jeho zodpovednosť za všetko, čo robí [Hrehová, 2005: 211-212]. 

Zodpovednosť rodičov za výchovu deti 

Rodičia sú prví a hlavní vychovávatelia vlastných detí a majú na tomto poli základnú 

kompetenciu: sú vychovávateľmi, pretože sú rodičmi. Svoje výchovné poslanie 

vykonávajú súčasne s inými osobami a ustanovizňami, ako sú Cirkev a štát; to sa však 

musí diať v správnom aplikovaní princípu podriadenosti. Tento zahŕňa oprávnenosť, ba 

dokonca povinnosť poskytovania pomoci rodičom, ale nachádza v ich prevládajúcom 

práve a v ich skutočných možnostiach aj svoju vnútornú a neprekročiteľnú hranicu. 

Princíp podriadenosti stavia sa teda do služby lásky rodičov a vychádza v ústrety dobru, 

ktoré je prospešné rodinnému jadru. Rodičia skutočne nie sú schopní urobiť zadosť 

každej požiadavke úplného výchovného procesu, najmä pokiaľ ide o výučbu a široký úsek 

socializácie. Podriadenosť tak iba dopĺňa otcovskú a materskú lásku, aby sa naplnil jej 

základný charakter, pretože každý iný účastník vo výchovnom procese môže konať iba v 

mene rodičov, s ich súhlasom ba do určitej miery len na základe ich poverenia [Ján Pavol 

II, 1994, čl. 16]. 

Rodina je zodpovedná za integrálnu výchovu. Integrálnosť je zaistená,  keď sú deti 

vychovávané k dialógu, ústretovosti, spoločenskosti, zákonnosti, solidarite a pokoju. 
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Rodičia majú výnimočnú zodpovednosť  za sexuálnu výchovu svojich detí. Majú svoje 

detí usporiadaným a postupným spôsobom poúčať o význame sexuality a naučiť ich ceniť 

si ľudské a morálne hodnoty spojené so sexualitou [Pápežská Rada Pre Spravodlivosť 

A Pokoj, 2008,  čl. 242, 243]. 

Politická zodpovednosť 

Kompendium sociálnej náuky Cirkvi zdôrazňuje, že tí, čo majú politickú 

zodpovednosť, nesmú zabúdať alebo podceňovať morálny rozmer svojho života, ktorý 

spočíva v angažovaní sa na osude národa a hľadaní riešenia sociálnych problémov. V tejto 

perspektíve zodpovedná autorita politika znamená aj autoritu vykonávanú 

prostredníctvom „morálnych čností“ ako sú trpezlivosť, skromnosť, miernosť a láska. 

Tieto čnosti vedú politika k tomu, aby presadzoval spoločné dobro v prospech ľudí, 

ktorých zastupuje. Žiť a konať politicky v súlade s vlastným svedomím nie je 

prostriedkom na pohodlné uvelebenie sa na pozíciách, ktoré nemajú nič spoločné 

s politickým angažovaním sa [Pápežská Rada Pre Spravodlivosť A Pokoj, 2008,  čl. 410, 

566].Na to majú všetci občania právo, aby verejní činitelia žili a konali podľa pravdy 

a spravodlivo. Podľa Hrehovej je potrebná aj väčšia flexibilita v možnostiach odvolania za 

morálne priestupky, ako aj zbavenia mandátovej imunity, zvlášť keď ide o podozrenie 

z trestnej činnosti. Verejní činitelia nesmú byť nedotknuteľní. Sú to ľudia ako všetci 

ostatní – omylní. Zodpovednosť by mala byť odpoveďou za zverenú dôveru. Ak si to 

neuvedomujú, nemali by pracovať vo verejnej správe a riadiť štát [Hrehová, 2005: 215]. 

Záver 

Slobodu človeka a zodpovednosť za konanie nemožno do seba oddeliť. Plná sloboda 

nesie so sebou aj plnú zodpovednosť za ľudský skutok. Dobro, ktoré človek koná v plnej 

slobode nesie v sebe okrem materiálnej hodnoty aj duchovnú hodnotu, ktorá sa nedá 

vyčísliť. Na druhej strane zlo, ktoré koná človek v plnej slobode, nesie škodu nielen 

materiálnu, ale aj duchovnú, ktorá sa nedá taktiež vyčísliť. Sloboda je pravda a pravda je 

sloboda a Ježišove slová: „Pravda vás vyslobodí“ (Jn 8, 32) sú platné aj dnes, tak 

v osobnom, rodinnom a spoločenskom živote.   
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