
   

1 

  

ECO-EDU 
Inovatívne formovanie ekologického prístupu vo vzdelávaní 

Názov dokumentu Budovanie komunity 

Názov projektu Inovatívne formovanie ekologického prístupu vo vzdelávaní 

Skratka projektu ECO-EDU 

Číslo projektu SKHU/WETA/1901/4.1/022 

Typ dokumentu Výcvikový materiál 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budovanie komunity 



   

2 

  

Obsah 

Úvod…………………………………………………………………………………... 4 
Čo je komunita? ......................................................................................................................... 5 

Rodina .................................................................................................................................... 6 

Bytové spoločenstvo .............................................................................................................. 8 

Aká je dobrá komunita? ............................................................................................................. 9 

Emćie, pozornosť ................................................................................................................. 10 

Odlišnosti ............................................................................................................................. 11 

Totožnosť ................................................................................................................................. 12 

Dobrovoľníctvo ........................................................................................................................ 13 

Výhody pre dobrovoľníkov ................................................................................................. 14 

Výhody pre dobrovoľnícke organizácie .............................................................................. 14 

Prínosy pre ostatných/spoločnosť ........................................................................................ 15 

Dobré cvičenia ..................................................................................................................... 16 

Dôležitosť komunikácie ........................................................................................................... 17 

Prínosy pre komunity ............................................................................................................... 19 

Fyzické zdravie-spoločnosti týkajúce sa pohybu, športu ..................................................... 19 

Duševné alebo psychické zdravie ........................................................................................ 20 

Dôlečitosť onlin komunít ......................................................................................................... 21 

Užitočné odkazy týkajúce sa týmy modulu ............................................................................. 23 

Autotest .................................................................................................................................... 24 

Správne odpovede ................................................................................................................ 27 

Bibliografia .............................................................................................................................. 28 

 
 

 

 

 

 

 

 



   

3 

  

 
  

Učebné ciele 

Opis zručností / kompetencií / kompetencií, ktoré 

sa majú získať počas získania modulu 

Po prečítaní tohto modulu budete vedieť, čo to 

znamená byť členom komunity a aké typy 

komunít existujú . 

Časová náročnosť 

Odhadovaný čas potrebný na zvládnutie modulu 

Na zvládnutie obsahu tohto modulu, na 

dokončenie úloh, je potrebných približne trikrát 

2 x 45 minút učenia. 

Časový plán 

Pokrok v module, výučba materiálov 

Odporúčaný postup v module sa upravuje v 

popísanom poradí. 
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Úvod 

 
Spoločenstvá patria k nášmu životu. Celý život dobrovoľne a nedobrovoľne vstupujeme do komunít, 

ktoré sú prítomné ako veľmi dôležitý faktor spoločenského rozvoja a sú neoddeliteľnou súčasťou 

nášho života. 

 

Komunita je napríklad rodina, predškolská skupina alebo školská trieda, odborný krúžok alebo 

členovia športovej činnosti. 

 

V nasledujúcom texte sa dozvieme o výhodách príslušnosti ku komunite, dôležitosti komunikácie, 

odpovedať na otázky, čo robí komunitu dobrou, hovoríme o dôležitosti online komunít, identite, 

emóciách a dozvieme sa, ako môžu byť ovplyvnené naše fyzické a duševné zdravie skupinami 

ktorými sa obklopujeme. 

 

Zdroj: https://szulokkezikonyve.hu/tag/kortars-kozosseg/ 

 

https://szulokkezikonyve.hu/tag/kortars-kozosseg/


   

5 

  

Čo je to komunita? 

 

Komunita je vlastne skupina ľudí, ktorých niečo spája. Faktor, ktorý spája komunity, môže byť  

rôzny. Môže to byť napríklad geografická poloha, záujmová oblasť, spoločný koníček alebo zvyk.  

 

 

Existujú komunity, ktoré si nevyberáme, do ktorých jednoducho spadáme, napríklad: 

 rodina 

 obytná komunita 

 skupina materskej školy 

 školská trieda 

 univerzita/vysokoškolská skupina 

 kolegovia v práci 

 

Okrem nich existujú v živote každého človeka skupiny, ktoré sa rozvíjajú na základe spoločného 

záujmu, pričom v komunite sa spoločný záujem javí ako súdržná sila. Môžu to byť: 

 

  komunity kolektívnych športov 

  remeselnícke skupiny 

 •tanec, balet, ľudový tanec 

  hudobné komunity 

  jazda na koni 

  spoločenstvá spoločného záujmu - auto, motorka, cestovanie, starožitnosti, šperky, knihy, 

nábytok, maľba, kultúra 

 umelecké skupiny 

 náboženstvo 

 vedecké kruhy, kluby 

  šach 

  fotografia 

 vodné športy: jazda na kajaku, kanoe, plávanie 

 špeciálne voľnočasovéaktivity, napr. rybolov 
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Zdroj: https://www.hellovidek.hu/szorakozas/2018/11/04/elarulta-az-ifju-horgasz-hogyan-akadt-a-horgara-a-

rekordmeretu-ponty és https://kultura.hu/szinpad-neptancantologia-tobb/ 

 

Ak sa nad tým zamyslíte, už ste členom mnohých rôznych spoločenstiev, skupín. Ste súčasťou svojej 

rodiny, svojej triedy alebo dokonca skupiny, ktorá sa venuje vášmu koníčku a kde môžete relaxovať, 

športovať, tvoriť, učiť sa. Veľmi dôležitým prvkom spoločenstiev je spoločný životný priestor. 

Existujú komunity, s ktorými trávite veľa času, napríklad rodinné, triedne a pobytové komunity. A 

existujú komunity, do ktorých môžete chodiť iba týždenne alebo mesačne. Vždy zdieľate životný 

priestor s komunitou, ktorej ste členom, či už je to pravidelný alebo menej častý pobyt. 

Rodina 
 

Rodina je zvyčajne prvou komunitou v našom živote. Naša rola v rodine sa môže líšiť, ľahko môžeme 

byť veľkými bratmi z jedináčika alebo prostrednými z najmladšieho dieťaťa, môžeme byť mladšími 

alebo staršími sestrami, bratmi, dvojčatami. Tieto role vždy sprevádzajú vlastnosti „ty si väčší, musíš 

byť múdrejší“, „nemôžeš ísť sám, vziať svoju sestru / brata, on sa o teba postará“. Tieto roly sú veľmi 

dôležité, rodinný život je veľmi dôležitým krokom v socializácii. Každý v každej rodine má 

povinnosti, tieto činnosti nikdy nerobia iba rodičia. Vezmite si ako príklad domáce práce. V mnohých 

rodinách si členovia rodiny navzájom ukladajú rôzne úlohy. 

Čo môžu byť tieto úlohy: 

 upratovanie, čistenie 

 odvoz odpadu 

 varenie 

 umyvanie riadov 

 ak máte domáce zvieratá - upratovanie, kŕmenie, napájanie, chôdzu, hranie sa 

 zber bielizne, pranie, vyvesenie 

 zalievanie rastlín, záhradníctvo 

https://www.hellovidek.hu/szorakozas/2018/11/04/elarulta-az-ifju-horgasz-hogyan-akadt-a-horgara-a-rekordmeretu-ponty
https://www.hellovidek.hu/szorakozas/2018/11/04/elarulta-az-ifju-horgasz-hogyan-akadt-a-horgara-a-rekordmeretu-ponty
https://kultura.hu/szinpad-neptancantologia-tobb/
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Samozrejme existujú práce, ktoré radšej vyskúšajte iba pod dohľadom, napríklad varenie, kde je kvôli 

ostrým nástrojom a horúcim panviciam vždy dobré mať vo svojom okolí niekoho, kto vám v prípade 

potreby pomôže! 

 

Zdroj:https://felelosszulokiskolaja.hu/eletmod/hazimunka-noi-munka-beszelgetes-fiammal 

 

Zamyslite sa nad nasledujúcimi otázkami alebo si odpovede zapíšte na kúsok papiera: 

Ako u vás fungujú domáce práce? 

Rozdávate si úlohy navzájom? 

Aké sú tvoje povinnosti? 

Existujú domáce práce, ktoré vás bavia, a niečo, čo robíte menej? 

 

Bytové spoločenstvo 
 
Obytná komunita môže byť rôznorodá a úlohy v danej komunite zahŕňajú alebo sa líšia od zvykov 

iných komunít. Iné povinnosti budete mať, ak bývate v rodinnom dome, iné zase, ak žijete v 

kondomíniu. V rezidenčnej komunite tiež existujú práce, ktoré musia členovia komunity vykonávať. 

Ak bývate v rodinnom dome, určite ste zistili, že aj na ulici sú práce, ktoré je potrebné vykonať, a je 

dôležité udržiavať časť ulice čistú, niekedy treba zametať, v zime zbierať lístie, vetvičky a odhŕňať 

sneh. V paneláku sú tieto práce doplnené udržiavaním čistého schodiska, ak je tam záhrada, kosením 

trávnika a záhradkárčením. Existujú byty, v ktorých sa tieto práce zadávajú externému odborníkovi. 

Stáva sa však tiež, že obytná komunita vykonáva všetky tieto úlohy a môže sa prihlásiť na čistenie, 

odvoz odpadu, záhradníctvo, kosenie trávnika, kosenie kríkov a odhŕňanie snehu. 

 

https://felelosszulokiskolaja.hu/eletmod/hazimunka-noi-munka-beszelgetes-fiammal
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Postoj bytových spoločenstiev a aktivita obyvateľov v prípade, že prácu vykonávajú a určujú sami, sú 

veľmi dôležité. Tu si človek môže skutočne vyskúšať, aká je dobrá a zlá deľba práce. Je dobré, že 

každý berie svoj diel úloh rovnako, a zlým príkladom je, že do práce sú zapojené iba 3 z 10 rodín v 

rezidenčnej komunite. 

 

Zdroj: https://www.evamagazin.hu/73010-jo-lenne-ha-ismerned-a-szomszedodat 

  

Aká je dobrá komunita? 
 
 
Komunita sa skladá z jednotlivcov, kde každý jednotlivec má svoje vlastné kvality, individuality a 

silné stránky. Výhodou komunity je, že sa zvyšujú vedomosti a sila jednotlivcov. Rôzni jednotlivci sa 

často navzájom dopĺňajú. Ak ste už predtým pracovali v tíme, zistili ste, že existujú časti úloh, ktoré 

vám vyhovujú lepšie, a niektoré zasa iným. Preto je možné v skupine dosiahnuť viac, ak zohľadníte 

vedomosti a silu každého jednotlivca v deľbe práce. To je ľahké pozorovať pri tímovej úlohe, pretože 

tu budú tí, ktorí sú zruční v dizajne a kreatívnejší v realizácii, a ďalší v oblasti výskumu. Komunita 

môže prosperovať, ak si je vedomá silných a slabých stránok jednotlivcov a dokáže rozdeliť úlohy 

tak, aby pomocou silných stránok a vedomostí každého člena rozdelila to najlepšie v skupine. 

https://www.evamagazin.hu/73010-jo-lenne-ha-ismerned-a-szomszedodat
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Zdroj: http://mamasuli.blogspot.com/2014/10/kozossegi-halo.html  

 

Komunita je dobrá, ak Vás prijme takých, aký ste, a môžete sa rozvíjať vo vašich silných stránkach aj 

v slabších oblastiach. Aj v dobrej komunite môžu byť konflikty prirodzenou súčasťou každého 

ľudského spoločenstva. Je dôležité, aby ste o týchto konfliktoch mohli diskutovať, pretože dobrá 

komunikácia a zvládanie problémov / konfliktov vo všetkých oblastiach života je veľmi dôležité. 

Nemusíte byť dobrí so všetkými v rámci komunity, môžu existovať jednotlivci, ktorí sa vám páčia 

alebo menej páčia. Dôležité je dať každému šancu a byť otvorený. Možno vás prekvapí, ak budete 

otvorenejší a môžete tiež nadviazať úzke vzťahy s ľuďmi, s ktorými sa stretávate, ktorí spočiatku 

neboli sympatickí. 

Emócie, pozornosť 
 
Ľudia sú vždy prítomní v komunite a tam, kde sú ľudia, sa objavujú emócie a je dôležité, aby sme sa s 

nimi vyrovnali. Každého konkrétna situácia ovplyvňuje inak a navyše každý môže mať súčasné 

problémy, ktoré ovplyvňujú jeho správanie. Zvážte napríklad športový zápas, kde jeden hráč pod 

tlakom podáva menej dobré výkony. V takom prípade dobrý tréner nebude zadávať úlohy pod väčším 

tlakom, ako napr. vhadzovanie alebo kopanie trestu. 

 

V triede, kde sa píše písomnáná práca, je tiež veľa emócií. Sú takí, ktorí sa hnevajú, pretože síce 

študovali, ale nevedia priniesť potrebné informácie, ale sú takí, ktorí v noci nedokázali zaspať a sú tak 

unavení, že sa ledva sústredia na úlohy, a sú takí, ktorí sa pohádali s priateľom a sú len nahnevaní. 

Tieto emócie sú prítomné súčasne a ak o nich vieme, často sa s nimi dá oveľa ľahšie zaobchádzať. Je 

dôležité, aby ste, ak máte tiež názor na správanie alebo výkonnosť niekoho, neodsudzujte to hneď, 

pretože v pozadí môžu byť informácie, ktoré nevidíte, ale ktoré vysvetľujú správanie tejto osoby.  

http://mamasuli.blogspot.com/2014/10/kozossegi-halo.html
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Rovnaká situácia môže u rôznych ľudí vyvolať úplne inú emóciu, stačí si spomenúť, kedy musí niekto 

vystupovať pred ostatnými - koľko emócií môže vyvolať: veselosť, vzrušenie, hrôza, panika, napätie a 

ďalšie. V takom prípade sa nikdy nebojte opýtať! Komunikácia môže vyriešiť veľa nedorozumení a 

zabrániť mnohým problémom v komunite. 

Tipy, na čo dbať v komunite: 

 nezovšeobecňovať 

 skúste si predstaviť, že ste v situácii toho druhého, skôr ako niekoho odsúdite 

 spoznať v danej situácii čo najviac okolností 

 komunikujte, ak Vás niečo trápi 

 vyjadrite svoje pocity pokojne a nereagujte hnevom 

 snažte sa neubližovať ostatným 

 sledujte reakcie ostatných 

 nesúďte najskôr 

 majte na pamäti záujmy komunity, nielen svoje 

 buďte trpezliví k ostatným 

 

 

Zdroj: https://mipszi.hu/cikk/160615-erzelmek-iskolaja   

 

 

 

 

https://mipszi.hu/cikk/160615-erzelmek-iskolaja
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Rozdiely, odlišnosti 
 
 Komunita môže byť veľmi pestrá vďaka odlišnosti a rozmanitosti jednotlivcov. Nemusíte byť 

priateľom všetkých v komunite a byť s každým za dobre. Je dôležité rešpektovať, že aj keď niekto nie 

je sympatický, má iný vzhľad alebo je pre vás čudný, správanie by nemalo byť zraňujúce. Veľa detí 

utrpí v škole veľmi vážne zranenia, napríklad ak sú týrané - a teraz nemyslím predovšetkým fyzické 

týranie, ale psychické týranie, vylúčenie a škádlenie. Toto treba mať vždy na pamäti: snažte sa, aby 

nedošlo k zraneniu ostatných. Aj vy môžete ľahko zažiť pôsobenie vo viacerých komunitách, aby ste 

zistili, aké je to trochu vyčnievať zo skupiny. Vtedy venujete pozornosť ostatným, nemôžete pôsobiť 

oslobodene, máte úzkosť. Predtým, ako sa niekomu vysmejete alebo sa zasmejete, vždy na tieto 

pocity myslite. Pre každého jednotlivca možno vysvetliť, prečo sa to stalo, každý má rodinné zázemie. 

Napríklad, len sa nad tým zamyslite: Nebude existovať menej hodnotný človek zo skutočnosti, že jeho 

rodičia si nemôžu dovoliť značkové oblečenie / obuv, a mohli by sme uviesť aj podobné príklady. 

Snažte sa vnímať rozmanitosť skupiny ako pozitívnu. Prijať sa navzájom a držať spolu je obrovská 

sila a výhoda! 

Identita 

Ako už bolo spomenuté, existujú komunity, do ktorých človek vstupuje bez voľby a bez vlastného 

rozhodnutia. Príkladom toho bola skupina v materskej škole alebo školská trieda. Neskôr, keď sa 

budeme vždy starší, budeme mať tiež možnosť vybrať si z komunít, ktoré sú nám sympatické a ktoré 

k nám skutočne pasujú. Môžete si zvoliť, do akej športovej komunity chcete ísť, či sa chcete naučiť 

hrať na hudobnom nástroji, alebo napríklad ísť okolo šachovej partie. 
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Zdroj: https://www.eger.hu/hu/varos/egri-helyi-kozosseg-clld  

 

Identita je dôležitý pojem, poďme sa tiež pozrieť na to, čo presne tým myslíme. 

Identita znamená pocit identity. Tento zmysel pre identitu môže byť individuálny alebo sociálny. 

Môže to teda byť identita človeka, ale aj komunity. Napríklad môžeme povedať, že som Ádám 

Németh a tiež sme trieda 5 / b, alebo sme volejbalová skupina Piliscsaba. 

Identita je zložitá vec, pomocou ktorej sa môžeme definovať. Pravidelne sa skladá z mnohých prvkov. 

Naša identita sa vyvíja po celý život, ovplyvnená ľudskými komunitami, v ktorých hráme úlohu. 

Identita je celoživotný proces, ktorý má určujúce časti nášho života a hrá veľkú rolu v socializácii. 

Počas svojho života hráme mnoho rôznych rolí, myslime len na to, že existujú také úlohy, ktoré 

nemôžeme hrať ako deti, ako napríklad matka, otec, babička, dedko, alebo dokonca pracovník. Tieto 

roly tiež prispievajú k neustálemu vývoju a vývoju našej identity neskôr v dospelosti, čo ovplyvňuje 

aj našu osobnosť. 

Našu identitu tvorí veľa malých plátkov, tak ako v torte, z ktorých každý plátok hrá v našich životoch 

dôležitú úlohu. 

Dobrovoľníctvo 

 

Dobrovoľníctvo je veľmi dobrým príkladom príslušnosti ku komunite, v ktorej okrem spoznávania 

hodnotných ľudí môžete aj veľa pomôcť! V súčasnosti existuje veľa dobrovoľníckych organizácií. 

Dobrovoľníctvo je veľmi hodnotná, dôležitá a zaujímavá práca, hlavnou myšlienkou je, že osoba 

vykonávajúca dobrovoľníctvo za svoju pomoc nedostane peniaze ani plat, ale dobrovoľníctvo má 

určitú sociálnu skúsenosť a túto výhodu zamestnanec získa.

https://www.eger.hu/hu/varos/egri-helyi-kozosseg-clld
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Zdroj: https://bocs.eu/onkentesseg/  

 
Mnoho nadácií a organizácií má dobrovoľnícke príležitosti a typ práce zvyčajne závisí od účelu, pre 

ktorý bola organizácia založená. 

Dobrovoľníctvo je mimoriadne dôležité a veľmi zvláštne. Na jednej strane to obohacuje aj 

osobnosť a na druhej strane to prospieva všetkým stranám. Je dôležité zvoliť si organizáciu 

alebo činnosť, ktorej sa venujete na základe vášho záujmu, pretože tak môžete túto činnosť 

vykonávať dlhodobo a s radosťou. Dobrovoľníctvo tiež nie je pre každého, ale stojí za to ho 

vyskúšať, pretože vás to môže veľmi baviť a znamená to pre vás prekvapujúce veci a zážitky. 

Ak sa nechcete púšťať do niečoho sami, choďte do záujmového kruhu, môžete mať priateľa 

alebo známeho, ktorý sa k vám rád pripojí! 

 
Výhody pre dobrovoľníkov 
 
• Síce nedostávajú peniaze za prácu, ale obohacuje sa aj ich osobnosť 

• spoznať počas dobrovoľníctva cenných ľudí a patriť do komunity, kde je dôležitá 

starostlivosť a pozornosť 

• v dobrovoľníctve sa dá veľa naučiť, existujú zručnosti, ktoré dobrovoľníctvo osobitne 

rozvíja - sociálna citlivosť, symbióza generácií, trpezlivosť, zdravie, sociálne správanie, 

tímová práca, zodpovednosť 

• veľa dobrovoľníkov, aby preskúmali svet a dostali sa na krásne miesta, napr. znevýhodnené 

krajiny, exotické ostrovy, ekologické farmy atď. Na mnohých miestach výmenou za prácu, ak 

nie za peniaze, ale ubytovanie a strava sú poskytované. 

• Dobrovoľníci môžu byť v akomkoľvek veku 

• Môže to byť vzrušujúca aktivita na letné prázdniny 

https://bocs.eu/onkentesseg/
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• dobrovoľníctvo je formou celoživotného vzdelávania 

 • môžu si vyskúšať činnosti a získať skúsenosti, čo bude výhodou / skúsenosťou 

počas zamestnania, čo sa dobre prejaví v životopise 

 

Zdroj: https://blog.cvonline.hu/2018/allaskeresesi-tippek/onkentes-munkavallalonak-lenni-jo/15943  

 

Výhody pre dobrovoľnícke organizácie 
 

  môžu zhromažďovať ľudí pre prácu, ktorí pracujú zo srdca, a nie pre peniaze, takže sú často 

oveľa efektívnejší ako platení zamestnanci 

  môžu budovať komunitu, môžu zhromažďovať ľudí, na ktorých sa dá spoľahnúť 

  veľa dobrovoľníkov, ktorí začnú svoju činnosť počas štúdií, neskôr tiež pokračujú, dokonca 

aj po práci a vedľa rodiny, budú dlho základnými členmi, na ktorých môžu stavať a ktorí 

môžu niekedy zapojiť svoje rodiny do rôznych pracovných procesov, čím rozšíria komunitu 

Výhody pre ostatných / spoločnosť 
 

 • podpora sociálneho porozumenia a starostlivosti 

 • ľudia / zvieratá v núdzi môžu žiť šťastnejší život pomocou pomoci, starostlivosti, pozornosti 

a duchovnej podpory, ktorú dostávajú 

 • v niektorých prípadoch má komunitná práca tiež viditeľnejšie a hmatateľnejšie výsledky ako 

v predchádzajúcom bode - odvoz odpadu, čistenie detských ihrísk, vymaľovanie komunitného 

priestoru, terénne úpravy, výsadba 

https://blog.cvonline.hu/2018/allaskeresesi-tippek/onkentes-munkavallalonak-lenni-jo/15943
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Zdroj: http://fuzeshirek.hu/egyre-tobben-vegeznek-onkentes-munkat-magyarorszagon/  

 

DOBRÉ CVIČENIA 
 

  Chcete psa. Vašim rodičom sa tento nápad páči, ale nie sú si istí, že viete, aké povinnosti to 

zahŕňa, pretože chov zvierat má svoje povinnosti. V takom prípade môžete ponúknuť, že 

pôjdete na chvíľu do útulku a tam pomôžete. Pomôžete zvieratám, vezmete ich na 

prechádzku, budete tam pri kŕmení ... atď. Existuje veľa útulkov, kde sú prijímaní 

dobrovoľníci, sú miesta, kde do 18 rokov získate iba pod dohľadom rodičov. Po takomto 

nápade na vás budú rodičia na jednej strane hrdí a na druhej strane, ak to s dobrovoľníctvom 

myslíte naozaj vážne, vyberiete si spolu šťastne psíka, dúfajme, že aj z útulku. 

Toto riešenie vám môže byť prínosom, ak nemáte možnosť chovať zviera alebo by to vaši 

rodičia nechceli. Aj v tomto prípade odporúčame, aby ste sa opýtali svojich rodičov a 

rozhliadli sa po okolí, aby ste zistili, kde je útulok, kde je možnosť dobrovoľníka. 

Je dôležité, aby ste okrem toho, že ste z toho mali úžitok, mohli venovať čas, lásku a 

starostlivosť šteniatkam, ktoré možno nikdy nebudú mať milujúceho majiteľa. 

 

http://fuzeshirek.hu/egyre-tobben-vegeznek-onkentes-munkat-magyarorszagon/
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Zdroj: https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/aki-nem-tud-orokbe-fogadni-setaltatni-is-mehet-3048617/  

 

  Pomoc starším ľuďom - v súčasnosti je to v súčasnej vírusovej situácii obzvlášť aktuálna 

možnosť. Teraz už ani nie je potrebné ísť ku klasickému príkladu, keď niekto navštevuje 

seniorov, aby im čítal alebo sa s nimi rozprával. V súčasnej situácii môžete pomôcť svojej 

rezidenčnej komunite aj vtedy, ak viete, že v byte alebo susedstve je staršia alebo dokonca 

samostatná osoba, ktorej v tejto situácii hrozí väčšie riziko opustenia bytu. Môžete byť 

aktívnym a starostlivým členom rezidenčnej komunity, ak jej pomáhate s nakupovaním alebo 

namiesto nej pôjdete do lekárne a vyberiete jej lieky. To všetko môžete urobiť aj 

„bezkontaktne“ jednoduchým vyložením požadovaných vecí pred dvere. Ak  pomáhate aj 

vybaliť v byte, vždy si dajte záležať na maske a dezinfikujte si ruky. 

A samozrejme, pripravte sa na to, že na oplátku môžete prísť domov naložený koláčmi.  

 
 

Zdroj: https://19.kerulet.ittlakunk.hu/egeszseg/200318/segitsegre-szorulo-kispesti-idosek-bejelentese  
 

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/aki-nem-tud-orokbe-fogadni-setaltatni-is-mehet-3048617/
https://19.kerulet.ittlakunk.hu/egeszseg/200318/segitsegre-szorulo-kispesti-idosek-bejelentese
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Dôležitosť komunikácie 

 

V komunitách je vždy dôležitá komunikácia. Toto je často základom deľby práce. V známej komunite 

si členovia často rozumejú polovičnými slovami a niekedy dokážu na prvý pohľad určiť psychický 

stav niekoho človeka. Len sa nad tým zamyslite, keď idete domov, vašej rodine často stačí, aby sa na 

vás pozrela, aby vedeli, aký ste mali deň. 

V komunite je dôležité byť prijatý a cítiť sa v bezpečí, pretože potom budete schopní komunikovať 

čestne. Ako sme už hovorili, je dôležité vložiť do toho energiu a úsilie, pretože v komunite platí, že 

čím viac energie investujete, tým viac môžete získať späť. Ak sa niekto vždy vytiahne z úloh, nikdy 

neinvestuje energiu do dosahovania cieľov komunity, len sa chce podeliť o výsledky, z dlhodobého 

hľadiska to nebude fungovať, pretože ostatných situácia začne nudiť a komunita po čase takýchto 

členov vylúči. To samozrejme neznamená, že ak ste unavený, tak by nepochopili, že sa v takom 

prípade nemôžete aktívne zúčastniť, tu prichádza úloha komunikácie. Je dôležité povedať, že ste teraz 

unavení alebo máte problém / premýšľate inde alebo prečo nie ste schopní sústrediť sa a aktívne sa 

zúčastňovať na živote komunity. Verte mi, že to pochopia a možno vás dokážu nepozorovane 

vytrhnúť zo svojej zlej nálady, mrzutosti alebo problému. Vždy môžete povedať nie, jedinou 

dôležitou vecou je nevytrhnúť sa z komunity z dlhodobého hľadiska. Alebo je tiež dôležité nezrušiť 

úlohy alebo schôdzky na poslednú chvíľu - bez veľmi dobrého dôvodu -, pretože si môžete bodnúť 

seba s ostatnými. V komunite musia byť vaše záujmy a únava často postavené za komunitný záujem. 

Predstavte si, že niekto sleduje seriál prebiehajúci cez noc pred dôležitou vedeckou súťažou a celý tím 

prehrá kvôli únave a pomalosti niekoho iného, takže zbytočná niekoľkomesačná drina bude zbytočná. 

Je to smutná a nespravodlivá situácia, nie? 
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Zdroj: https://vgyke.hu/hir/kozosseg-lampasa-mi-varhato-iden/ 

 

Výhody komunít 
 
Fyzické zdravie - spoločenstvá spojené s cvičením a športom 
 
Zdravie nášho tela je nevyhnutné pre celkovú pohodu a ovplyvňuje tiež naše duševné, intelektuálne, 

sociálne a duchovné zdravie. Dobré fyzické zdravie znamená, že naše telo funguje presne tak, ako by 

malo. 

Dobrým spôsobom, ako si udržať fyzické zdravie, je vstúpiť do športovôho družstva. Dôležitým 

aspektom pre športové komunity je, že je dokázané, že si prostredníctvom nich vybudujú trvalé 

priateľstvá a určia spoločenstvo. V tímových športoch sú jednotlivci navzájom silne závislí a musia sa 

navzájom naučiť silné a slabé stránky a tiež to, ako sa môžu navzájom motivovať v konkurenčnej 

situácii. Dôvera je v týchto komunitách kľúčová, takže efektívna komunikácia a vyjadrenie emócií sú 

nevyhnutné. Športové komunity majú tiež veľmi dobrý vplyv na osobnosť jednotlivcov, pretože ich 

učia disciplíne, pokore, pozornosti, zvládaniu emócií, tolerancii stresu v konkurenčnej situácii a 

mnohým ďalším veľmi užitočným kompetenciám. Tieto kompetencie môžu potom jednotlivci využiť 

vo svojom súkromnom živote, v iných komunitách a dokonca aj vo svete práce. 

https://vgyke.hu/hir/kozosseg-lampasa-mi-varhato-iden/
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Zdroj: https://www.promenad.hu/2019/05/07/igy-telik-a-kozossegek-hete-vasarhelyen-es-a-megyeben/  

 
Duševné alebo duchovné zdravie 

Duševné zdravie je rovnako dôležité ako zdravie fyzické. Byť duševne zdravý je zložitá vec. Dobré 

duševné zdravie znamená okrem iného pohodu, sebaúctu a sebavedomie. V dnešnej dobe čoraz viac 

mladých ľudí má problémy so sebaúctou, úzkostné príznaky, poruchy stravovania, niekedy majú 

depresívne príznaky alebo iné psychické starosti a nie vždy vedia, na koho sa s týmito problémami 

majú obrátiť. V tomto majú zohrávať veľkú úlohu komunity, pretože v súdržnej komunite sa všimne, 

ak má niekto vážny problém a tieto problémy je možné napraviť pomocou rodiny, pomocou ostatných 

alebo v individuálnych prípadoch pomocou profesionála. Pozornosť a komunikácia sú aj tu veľmi 

dôležitými faktormi! 

Sami môžeme podniknúť kroky na dosiahnutie a udržanie nášho duševného zdravia. 

  

Niekoľko dobrých rád: 

 Vyjadrujte svoje pocity, hovorte o nich 

  Buďte aktívni, často sa hýbte 

  Dbajte na zdravé stravovanie 

  Nájdite si čas na relaxáciu a spánok 

  Starajte sa o ostatných 

  Trávte čas s blízkymi 

  N§jdite si koníček, venujte svojmu koníčku voľný čas 

 Požiadajte o pomoc, ak ju potrebujete 

  Stanovte si dosiahnuteľné a realistické ciele 

  Prijmite sami seba 

https://www.promenad.hu/2019/05/07/igy-telik-a-kozossegek-hete-vasarhelyen-es-a-megyeben/
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Pre duševné zdravie môžeme urobiť veľa, ak ideme do komunít, kde sa cítime dobre, kde nás 

prijímajú a kde môžeme byť sami sebou. Ľudia okolo nás a vzťahy, ktoré máme, majú veľký vplyv na 

nás a náš súčasný stav, takže je dôležité, aby sme boli v komunitách, ktoré nás poznajú, s ktorými sa 

môžeme rozprávať a ktoré si všimnú, keď potrebujeme pomoc. Ak sme členmi takýchto spoločenstiev 

a títo ľudia nás budú sprevádzať po celý život, môžeme sa na nich spoľahnúť v rôznych situáciách, 

bude to ovplyvňovať zachovania nášho duševného zdravia. V dospelosti veľa ľudí hovorí, že dobrá 

komunita je skutočným pokladom a je skutočnosťou, že súdržný tím môže pomôcť v mnohých 

zložitých situáciách. 

Dôležitosť online komunít 
 
 

V dnešnej dobe, keď hovoríme o komunitách, musíme spomenúť aj online komunity, pretože tento 

typ zoskupení je vo veľkej miere zastúpený aj medzi mladými ľuďmi a dospelými. 

Tak ako všetko, aj toto má svoje výhody a nevýhody a je dôležité si ich pri používaní tohto typu 

komunikácie uvedomiť. 

Je dôležité si uvedomiť, že online komunity nebudú schopné nahradiť osobné vzťahy a skúsenosti s 

komunitou, ale môžu byť veľmi užitočné ako ich doplnok. 

Existujú typy osobnosti, ktoré sú zdržanlivé. Pre nich je online budovanie vzťahov často zreteľnou 

výhodou a ľahkosťou, pretože sa vyjadrujú ľahšie a menej úzkostlivo, keď sedia pred strojom ako 

tvárou v tvár. 

Ak hľadáme výhody online komunít / sietí, myslite na nasledujúcu situáciu: existuje futbalový tím, 

ktorý je spolu raz za týždeň už 2 roky a hrá spolu futbal a jeden člen tímu sa presťahuje so svojou 

rodinou do inej krajiny. Za starých čias nebolo naozaj veľa príležitostí, možno listom alebo niekedy 

telefonicky. V dnešnom svete však máme nespočetné množstvo online možností, ktoré umožňujú 

denným / týždenným kontaktom už 2 ľuďom, malým skupinám alebo dokonca celému futbalovému 

tímu. Zdieľané konverzácie, skupinové hovory ... Možnosti sú pomerne široké. Avšak tento typ online 

kontaktu nie je to isté ako týždenné spoločné zážitky, takže sa človek nevyhnutne trochu vzdiali od 

komunity - nielen vo fyzickom zmysle. Na určitej úrovni môžete zostať súčasťou komunity vďaka 

svojej online prítomnosti, ale prestáva byť riadnym členom, pretože sa nemôže zúčastňovať 

týždenných tréningov a dostať sa do „denného obehu“. Okrem dennej / týždennej rutiny musia 

členovia skupiny venovať týmto online stretnutiam čas a energiu a koordinovať program každého, čo 

často nie je ľahké. 
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Pri používaní týchto online nástrojov je však dôležité uvedomiť si niekoľko vecí: 

             1. Nie sú náhradou za spoločenstvá založené na osobných stretnutiach 

Prežívanie zážitkov v komunite v tábore alebo prostredníctvom prebiehajúcich stretnutí je úplne iné 

ako online. Online kontakt - rovnako ako osobný - často spotrebuje veľa energie 

            2. Existuje nebezpečenstvo 

Pri online kontakte s neznámymi ľuďmi by ste mali byť vždy veľmi opatrní, pretože online priestor 

má oproti výhod aj nevýhody, pretože meno často nesúvisí s tvárou a osobnosťou, ľudia sa môžu 

ľahko vydať niekomu inému, než kým v skutočnosti sú, čo spôsobuje veľakrát zneužívanie. 

Tipy pre online komunity, ktoré osobne nepoznáte: 

              • Nikdy nezadávajte osobné informácie - celé meno, adresu, meno školy 

              • Pri zdieľaní svojej fotografie buďte veľmi opatrní 

              • Počúvajte svoje intuície, ak sa v rozhovore cítite zvláštne alebo sa cítite dotieravo, 

nehanbite sa požiadať o pomoc svojich rodičov. 

              • Buďte veľmi opatrní a pozorní - ak s niekým nie je všetko v poriadku, môžete to rozpoznať 

už z  malých detailov. 
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Užitočné odkazy týkajúce sa témy modulu 
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