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Vážení čitatelia,

dostáva sa vám do rúk nové a v tomto roku (2009) prvé číslo 

informačno-vzdelávacieho bulletinu Sociálna prevencia, ktorý 

si u mnohých z nás vybudoval stále miesto medzi odbornou lite-

ratúrou zaoberajúcou sa problematikou prevencie kriminality. 

Som veľmi rád, že mám tú možnosť prihovoriť sa vám práve v tom-

to čísle, ktoré vychádza ako prvé po nadobudnutí účinnosti dlho 

očakávaného zákona o prevencii kriminality a inej protispoločenskej 

činnosti (č. 583/2008 Z. z.), ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 

2009, a zároveň v čísle, ktorého ústrednou témou je prevencia 

kriminality vo vzťahu k deťom a mládeži.

Kriminalita a iná protispoločenská činnosť páchaná deťmi 

a mládežou, ako aj na nich samotných sa v dnešnej dobe stáva feno-

ménom, ktorý čoraz viac znepokojuje našu spoločnosť. Neúplnosť 

rodín, sociálna a ekonomická situácia, spoločenská stigmatizácia 

alebo „nálepkovanie“, ale aj časté prezentovanie násilia v médiách 

predstavujú len časť z celého reťazca faktorov, ktorých vplyvom 

vzniká nedostatok sociálnej súdržnosti. Tá je jednou z rozhodu-

júcich príčin ich následného protispoločenského a deviantného 

správania. Napriek schopnosti definovať tieto negatívne faktory nie 

je možné im predchádzať bez celospoločenskej zhody, ktorej cieľom 

je dosiahnuť, aby sa prevencia kriminality stala celospoločenskou 

záležitosťou a všeobecnou povinnosťou, efektívne spájajúcou pre-

ventívne a represívne opatrenia. 

Verím, že práve prijatie zákona o prevencii kriminality a inej 

protispoločenskej činnosti je jedným z dôležitých krokov k tejto 

celospoločenskej zhode.

Hlboko si vážim prácu všetkých, ktorých poslaním sa stala práve 

práca v prospech detí a mládeže a ktorí napriek rôznym prekážkam 

neustávajú a stále hľadajú efektívne riešenia, ako im brániť 

a zároveň ich chrániť pred kriminalitou. Som presvedčený, že aj 

aktuálne číslo informačno-vzdelávacieho bulletinu Sociálna pre-

vencia nám pomôže pri hľadaní týchto riešení. 

Prajem vám veľa úspechov aj v podobe mnohých spokojných detí 

a mládeže, ktorým svojimi aktivitami na poli prevencie kriminality 

aktívne pomáhate. 

Ing. Jozef Halcin

riaditeľ sekretariátu a tajomník Rady vlády
Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

Vážení priatelia,

pripravili sme pre vás ďalšie, v tomto roku prvé číslo informačno-

-vzdelávacieho bulletinu rezortu kultúry Sociálna prevencia. Ide 

o jediné takto špecializované periodikum s celorezortnou pôsobnos-

ťou, ktorého každé doteraz vydané číslo sa nachádza aj na webovej 

stránke Úradu vlády SR www.infodrogy.sk

Periodikum sa nám darí vydávať už po štvrtý rok. Je to možné aj 

vďaka tomu, že projektovým kofinancovaním sa každoročne darí 

zabezpečiť nielen pomerne vysoký náklad každého čísla – 2 500 ks, 

ale najmä jeho bezplatnú cielenú distribúciu. Ide pritom o distri-

búciu nielen pre inštitúcie v rezorte kultúry. Mimoriadne nás teší, 

že záujem o náš časopis stále rastie a získava tak čoraz väčší nad-

rezortný záber. 

Na vydaní tohto čísla 1/2009 pod názvom Prevencia kriminality 

spolupracovalo Národné osvetové centrum – kabinet sociálnej pre-

vencie a občianske združenie Prečo som na svete rád/rada. Vďaka 

podpore projektu zo strany Rady vlády SR pre prevenciu krimi-

nality a Ministerstva vnútra SR vám toto číslo bulletinu prináša 

príspevky v nasledujúcich osvedčených rubrikách: príspevky zo 

zahraničia, štatistické príspevky, teoreticko-informačné príspevky, 

príspevky z regiónov. V závere publikujeme čitateľsky atraktívnu 

rubriku sebaskúsenostných príspevkov a bulletin uzatvára výbero-

vá rešerš publikácií k problematike prevencie kriminality.

Bulletin obsiahol vskutku široké spektrum tém z oblasti prevencie 

kriminality – od vymedzenia témotvorných pojmov, problematiku 

šikanovania, obchodovania s ľuďmi cez problematiku zločinnosti 

v SR a regiónoch, ďalej charakteristiku sociálnopatologických ja-

vov, špecifickú tému násilia v médiách, problematiku domáceho 

násilia, možnosti pomoci obetiam násilia, prácu s rizikovými sku-

pinami – odsúdenými, až po poslanie špecializovaných inštitúcií 

– Reedukačného centra vo Veľkých Levároch a Diagnostického 

centra v Lietavskej Lúčke. 

Želáme vám veľa pohody a hodnotných informácií pri jeho čítaní.

PhDr. Ingrid Hupková, PhD.                 Mgr. Alena Šprtová
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1. Delikventné správanie je také správanie, ktoré porušuje písané 
normy. Kriminálne správanie je správanie porušujúce normy 
obsiahnuté v trestnom zákone. Rizikové správanie je také správanie, 
z ktorého sa môže, ale aj nemusí vyvinúť delikventné správanie alebo 
kriminálne správanie. Experimenty s fajčením, alkoholom alebo 
mäkkými drogami môžu byť prechodnými, chvíľkovými epizódami 
v živote nedospelých ľudí. Záškoláctvo, opakovanie ročníka pre zlý 
prospech, agresívne správanie k iným deťom či dospelým a úteky 
z domu patria už k vážnejším rizikám – pravdepodobnosť vzniku 
delikvencie je u takýchto detí vyššia. Sociálne zlyhanie je taký typ 
neúspechu v spoločenskom fungovaní, ktorý ohrozuje svojho nositeľa, 
prípadne ďalších ľudí. Delikvencia medzi to tiež patrí, patrí tam 
i užívanie návykových látok, hráčstvo, nezamestnanosť, prostitúcia, 
tehotenstvo pred dospelosťou, vypadnutie zo vzdelávacej dráhy, život 
bez domova na ulici, príslušnosť k sektám. Dispozičné faktory na 
sociálne zlyhanie sú uvedené v ďalšom bode. Pojem sociálne zlyhanie 
je vhodnejší než stále tradovaný pojem sociálna patológia.
 
2. Rizikové správanie je u detí a mládeže pomerne bežné. Časté je 
u nich i ojedinelé prekročenie noriem. Len malá časť detí/mládeže 
sa opakovane dopúšťa činov, ktoré zákon klasifikuje ako trestné. 
Tieto deti/mladiství potom vykazujú rad dispozičných faktorov. Medzi 
osobnostné dispozičné faktory patrí vrodená nezdržanlivosť (môže byť 
súčasťou ADHD), znížený intelekt, sklon k riskovaniu; medzi známe 
situačné dispozičné faktory patrí málo funkčná rodina, napojenie na 
rizikovo sa správajúcich vrstovníkov, slabé napojenie na prostredie 
školy. Tieto deti/mládež sa tiež častejšie než iné deti/mládež stávajú 
obeťami delikvencie. 

3. Predchádzať len kriminalite/delikvencii a nepredchádzať iným 
spôsobom sociálneho zlyhania nie je možné. Uvedená premisa platí 
pre tie prípady, kde chceme kriminálnemu/delikventnému správaniu 
predchádzať v čase, keď sa ešte „nič nestalo“. Vtedy sa vzťahuje na 
primárnu prevenciu v pravom zmysle slova. 

4. Skutočná primárna prevencia musí u detí a mladých ľudí 
predovšetkým posilňovať tie osobnostné vlastnosti/druhy správania, 
ktoré vedú k zdravému, prosociálnemu spôsobu života.

5. Skutočná primárna prevencia musí byť dostatočne komplexná. To 
znamená, že by mala u detí a mladých ľudí prinajmenšom obsiahnuť:
– hľadanie miesta vo vlastnej rodine a využívanie jej zdrojov,
– hľadanie orientácie v kamarátskych a partnerských vzťahoch,
– hľadanie orientácie v spoločnosti,
– angažovanosť v spoločenskom dianí,
– vlastné smerovanie na vzdelávacej/pracovnej dráhe,
– spôsoby, ako sa vyrovnať s traumami,
– spôsoby riešenia konfliktov s ľuďmi.

6. Skutočná primárna prevencia sa nezaobíde bez hodnotového 

a spirituálneho zakotvenia. Náboženská viera je sama osebe 
prevenciou spoločenského zlyhania, pretože človeka hodnotovo 
stabilizuje. (V náboženskej orientácii ľudí sa významne odlišuje 
Slovensko od Českej republiky, ktorá je extrémne ateistickou krajinou.) 

Spirituálne zakotvenie môže mať podobu rôznych „alternatívnych“ 
hybridných koncepcií. Spirituálne zakotvenie je možné bez odkazu na 
náboženstvo. Jednako len C. G. Jung si dal napísať nad vchod svojho 
domu: „Či vítaný, či nevítaný, Boh je vždy prítomný.“ 

7. Skutočná primárna prevencia sa u detí a mladých ľudí nezaobíde 
bez dostatočne angažovaných dospelých. Na začiatku života bez 
rodičov, neskôr bez ďalších dospelých – imponujúcich vzorov.

8. Prevencia spočívajúca len v informovaní o rizikách toho či iného 
spôsobu správania je buď neúčinná, alebo veľmi málo účinná. I deti 
a mladí ľudia, ktorí sa správajú rizikovo, väčšinou o riziku vedia. 
Žijeme v spoločnosti, kde sú informácie ľahko dostupné. Varovná 
informácia má žiaduci vplyv na správanie len vtedy, ak je integrovaná 
v celkovom zameraní osobnosti. 

9. Deti potrebujú mať v rodičovi/ rodičoch láskyplnú oporu, zároveň 
niekoho, kto vie určovať hranice dovoleného správania, a súčasne 
i osobu, ktorá monitoruje aktivity dieťaťa v čase, keď dieťa nie je doma. 
V niektorých týchto funkciách potrebujú daktoré rodiny podporu 
a potom sú schopné sa o deti starať. Túto podporu môže v niektorých 
prípadoch poskytovať i zaškolený a supervidovaný dobrovoľník. 
Odobratie dieťaťa z rodiny traumatizuje rodičov i deti; malo by byť 
posledným riešením. Prevenciou traumy je tiež podpora kontaktu 
medzi dieťaťom a biologickou rodinou i po prípadnom odovzdaní 
dieťaťa do starostlivosti inej rodiny. Výchova detí v ústavných 
zariadeniach je nevhodná. Preukázateľne zvyšuje riziko sociálneho 
zlyhania. 

10. Rodina nie je všemocná a nie je za všetko zodpovedná. Rodina je 
dnes veľmi krehkou inštitúciou. Desiatky percent detí dnes vyrastajú 
bez vlastného otca prítomného v domácnosti, niektoré z nich 
s nevlastným, nie vždy dostatočne angažovaným otcom. Deti žijú 
v miniatúrnych rodinách, v ktorých je jedinou kľúčovou osobou matka. 
Fungovanie rodiny v takých prípadoch stojí a padá s jej psychickou 
odolnosťou, zdravím a ekonomickou zdatnosťou. Do podpory rodiny, 
ktorá môže mať preventívny vplyv, treba zahŕňať i podporu širších 
príbuzenských väzieb a väzieb rodiny na miestne spoločenstvo. Tzv. 
mnohoproblémové rodiny sú typicky rodiny sociálne izolované (pokiaľ 
nejde o rodiny rómske). 

11. Deti prechádzajú skoro zo starostlivosti rodiny do starostlivosti 

kolektívnych zariadení (materských škôl, škôl, internátov…). V týchto 
zariadeniach je často starostlivosť málo osobná a málo angažovaná. 
U väčších detí sa učitelia a vedúci môžu starať len o to, na čo sú 
špecializovaní, nie o dieťa ako vyvíjajúcu sa osobu s komplexnými 
potrebami. Škola môže byť a býva rizikovým prostredím. Školy sa 
líšia svojou organizačnou kultúrou. Líšia sa i mierou rizikového 
a delikventného správania detí. Napríklad autoritársky režim školy 
je spojený s výskytom šikanovania. Delikventné správanie je spojené 
s „odpojením“ dieťaťa od učiteľov, od školy alebo dokonca priamo 
s ich odmietaním. Posilňovanie väzby dieťaťa na školu a na proces 
vzdelávania je významným druhom prevencie sociálneho zlyhávania. 
Podpora takej kultúry školy, ktorá je voči deťom i rodičom priateľská, 

O PREVENCII KRIMINALITY

Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, vedúci Katedry sociálnej práce Filozofickej fakulty UK, Praha

Príspevky zo zahraničia 
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je tak isto prevenciou delikvencie. Vplyv školy na dieťa/dospievajúceho 
môže byť jediným prosociálnym vplyvom, ktorý na dieťa v určitej etape 
jeho vývoja pôsobí. 

12. Na prechode z detstva do dospelosti väčšina starých kultúr ponúka 
dieťaťu iného sprievodcu než rodiča. Dnes ním môže byť učiteľ, vedúci 
športového krúžku/tréner, majster odborného výcviku, veliteľ hasičov 
v miestnom požiarnom zbore, učiteľ hry na hudobnom nástroji, kňaz 
v saleziánskom stredisku pre mládež, pracovník nízkoprahového 
centra pre deti a mládež, lekár atď. Táto osoba bola v minulosti 
dieťaťu prideľovaná, dnes si ju dieťa/mladistvý skôr vyberá. Vytváranie 
príležitostí na túto voľbu a posilňovanie dobrých volieb je prevenciou 
skĺznutia po „šikmej ploche“. 

13. Na prechode z detstva do dospelosti bývalo dieťa preverované 
zaťažkávacou skúškou, v ktorej muselo osvedčiť kompetencie 
významné v dospelom živote. Tento typ prechodového rituálu v našej 
kultúre predstavujú väčšinou len skúšky v školách. Niektoré deti majú 
to šťastie, že zažijú skúšky svojho charakteru v športových oddieloch, 
v skaute a v podobných spoločenstvách. Deti/mladí ľudia s dispozíciou 
na delikvenciu túto príležitosť nemajú. Bolo by dobre im ju vytvárať, 
nie však v organizáciách, v ktorých sa koncentrujú len rizikové deti 
a mládež. Koncentrácia detí disponovaných na sociálne zlyhanie do 
rovnakých zariadení zvyšuje pravdepodobnosť, že u nich k tomuto 
zlyhaniu dôjde. 

14. V našom type kultúry je príprava na dospelosť neobyčajne 
dlhá. Historicky ešte nedávno sa prechod z detstva do dospelos-
ti odohrával počas niekoľkých mesiacov, maximálne v priebehu 
niekoľkých rokov. Dnes dieťa opúšťa rodinné prostredie na väč-
šinu všedného dňa vo veku 4 až 5 rokov a končí svoje vzdelávanie 
v 18 až 26 rokoch bez toho, aby bolo v tom čase ešte úplne sociálne 
vyspelé, t. j. bez toho, aby mohlo samostatne spoločensky fungovať 
nezávisle od pôvodnej rodiny. 

15. V našom type kultúry je dieťa/dospievajúci vystavovaný 
intenzívnemu nekontrolovanému vplyvu vrstovníkov. Kontakty 
s vrstovníkmi prebiehajú tak v kolektívnych zariadeniach pre deti, ako 
aj mimo nich – v čase, keď deti už nie sú v škole/učňovskom zariadení 
a rodičia ešte nie sú doma. Vplyv vrstovníckej partie je zhubný vtedy, 
keď do jej „noriem“ patrí prekračovanie spoločenských noriem. 
Napojovanie detí na nerizikové skupiny v mladšom školskom veku je 
prevenciou takého vývoja. Pokiaľ sa už mladý človek na rizikovo sa 
správajúcu partiu pevne napojí, je takmer nemožné ho od nej oddeliť. 

16. V našom type kultúry je dieťa/dospievajúci vystavovaný málo 
kontrolovanému vplyvu médií (najmä televízie a internetu). Veľa detí 
má vlastnú izbu, ktorá je vybavená televíziou, počítačom a ďalšími 
prístrojmi na reprodukciu obrazu, hudby a slov. Rodičia nie sú vždy 
dostatočne informovaní o tom, čo deti sledujú. Negatívny vplyv 
mediálnych obsahov je výraznejší u detí a mladých ľudí, ktorí nemajú 
podporujúce rodinné zázemie. I kontrola mediálneho obsahu môže 
pomáhať – nech ju už vykonávajú samotní poskytovatelia tohto 
obsahu, alebo tí, ktorí sa majú starať o vývoj detí. 

17. V našom type kultúry sa všeobecne počas detstva a dospievania 
uplatňuje len malá miera sociálnej kontroly. Hlavne mesto je svojou 
anonymitou vhodným prostredím na delikventné a kriminálne 
správanie. Niektoré dezorganizované časti miest, tzv. sociálne 
vylúčené lokality, majú vysokú mieru delikventného správania tak 
medzi dospelými, ako aj medzi nedospelými obyvateľmi. Neplatí však 
jednoduchý vzťah medzi veľkosťou mesta a ukazovateľmi delikvencie 

detí, resp. mládeže. Najväčšiu mieru delikvencie majú v týchto veko-
vých skupinách menšie mesta (aspoň v ČR). 

18. V severoamerickom type kultúry, ktorý ovplyvňuje i našu kultúru, 
je vysoko cenený osobný úspech, ktorého kritériom je pozícia na trhu 
práce, príjem a slobodná súťaž každého s každým. Tento ideál môže 
u nedostatočne socializovaných detí/mladých ľudí provokovať na 
hľadanie skratiek vedúcich k obdivovaným príznakom spoločenského 
úspechu. Preventívny význam vtedy môže mať obrátenie detí k iným 
hodnotám. Obracať ich týmto smerom však môže len ten, kto na nich 
má dostatočný vplyv. 

19. Etnická odlišnosť dieťaťa/mladistvého, samozrejme, môže byť tiež 
rizikovým faktorom. Mladý človek, ktorý zažíva rasové predsudky, 
sa bude správať delikventne s väčšou pravdepodobnosťou než mladý 
človek, ktorý to nezažíva. Etnická odlišnosť, ktorá je spojená s odpo-
jením od väčšinovej spoločnosti, s odpojením od štandardného spô-
sobu vzdelávania a uplatnenia na trhu práce, je pohubím delikvencie. 
Integrácia menšín do štandardných foriem vzdelávania a pracovného 
uplatnenia je určite prevenciou.

20. Tzv. subkultúra extrémnej chudoby, prechádzajúca z generácie 
na generáciu vo vrstvách nemajetných ľudí, podporuje postoje 
nepriateľské voči bohatšej väčšine ľudí. Môže, i keď nevyhnutne 
nemusí byť umocňovaná etnickou odlišnosťou veľmi chudobných 
ľudí. Títo ľudia sa môžu podporovať v snahe oklamať štátnu moc 
reprezentovanú políciou, v snahe oklamať zamestnávateľa, v snahe 
oklamať ľudí, čo i len o kúsok vyššie stojacich na pomyselnom 
spoločenskom rebríčku. Finančné dávky poskytované štátom tieto 
nepriateľské postoje neovplyvňujú. Prevenciou je, rovnako ako 
v predchádzajúcom prípade, snaha o ich sociálnu inklúziu.

Výzva na predkladanie projektov
do súťaže ECPA 2009
Súťaž Európska cena za prevenciu kriminality (European Crime Pre-
vention Award – ECPA) pre rok 2009, ktorá sa spája s Konferenciou 
Európskej siete pre prevenciu kriminality (European Crime Preventi-
on Network – EUCPN) o najlepšej praxi, sa bude konať v dňoch 9. – 
10. decembra 2009 vo Švédsku (Štokholme). 

Témou tejto konferencie a súťaže je Prevencia kriminality a viktimizácie 
medzi deťmi a mládežou.
 
Súťaž Európska cena za prevenciu kriminality má svoje pravidlá. Každý 
členský štát Európskej únie môže do súťaže zaslať najviac jeden projekt, 
ktorý musí spĺňať nasledujúce kritériá:
– projekt je vyhodnotený a musí dosiahnuť väčšinu cieľov; 
–  projekt je podľa možností inovatívny a zahŕňa nové prístupy a metódy;
– projekt je založený na spolupráci medzi partnermi, kde je to možné;
– projekt je aplikovateľný pre organizácie a skupiny aj v iných štátoch. 

Návrhy projektov do súťaže je potrebné zaslať koordinátorom na obvod-
ných úradoch v sídle kraja najneskôr do 15. augusta 2009 elektronickou 
formou na predpísanom formulári. Prezentácia víťazného projektu sa 
bude konať v anglickom jazyku.

Výzva na predkladanie projektov do súťaže s príslušnými prílohami je 
uverejnená na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
www.minv.sk.

Zdroj: Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality
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Motto:
Zlo nad nami nevíťazí len vtedy a tým, keď preberáme jeho metódy, 

ale i tým, že si naň zvykáme. K najnebezpečnejším hriechom našej 

doby patrí to, že mnohí zamieňajú časté za normálne a „normálne“ za 

normu; často opakovaný jav potom len pre svoju štatistickú početnosť 

v očiach verejnosti stráca charakter zla, ako „stokrát opakovaná lož 

sa stáva pravdou“. Ale morálny kódex nemožno nahradiť štatistikami.

Preto je dôležité nenechať žiadne utrpenie, bolesť, krivdu a zranenie 

spôsobené zlom zbaviť jeho jedinečnosti, upadnúť do anonymnej 

uniformity štatistík.

 Tomáš Halík: Dotkni sa mojich rán

Vo svojej poradenskej praxi sa trvalo stretávam s tragickými 
následkami nepripravenosti odborníkov prvého kontaktu. Mám 
na mysli situácie, keď dieťa, rodičia alebo škola sama hľadá pomoc 
s jasnou objednávkou. Trápi nás šikanovanie, čo máme robiť? Často 
však nikto z nich neuspeje. Odpoveď, ako pomôcť, sa nehľadá, lebo 
hneď v začiatku sa požiadavka (zákazka) devalvuje manévrom nie je 
to šikanovanie, ale iba doberanie. Tomuto preformulovaniu problému 
hovorím hra. Nevidím zlo. Hrá sa na všetkých úrovniach. Teda aj 
medzi deťmi samotnými. Tu načrtnem deštruktívnu komunikáciu 
iba medzi rodičmi a pedagógmi. Rodičia prídu do školy a prednesú 
naliehavú prosbu, aby pedagóg zastavil šikanovanie ich dieťaťa. 
Slovo šikanovanie má magickou moc, vyvoláva strach a spúšťa 
masívnu obranu. Obrana pedagógov má podobu bagatelizácie 
a popierania problému, prípadne sa prejavuje ako „očierňovanie“ 
dieťaťa alebo zvaľovanie viny na rodičov. Bolestivá situácia dieťaťa 
je hodnotená ako normálna, lebo si to robia všetci navzájom. Záver 
je nespochybniteľný – nie je tu žiadny zjavný útok, a preto nie je čo 
zastavovať. Argumentuje sa napríklad aj tým, že ich syn alebo dcéra 
preháňa, chce na seba upozorniť a rodičia mu všetko zbytočne 
veria. Inokedy sa tvrdí, že ich dieťa spolužiakov provokuje a za 
všetky problémy si môže samo. Navyše klame a sú na to svedkovia. 
(Ako taká situácia môže vyzerať, ilustruje príbeh 1 a 2.) Niekedy sa 
rodičia s pedagógom aj dobre porozprávajú, on sľúbi, že bude triedu 
starostlivo pozorovať a poradí sa s kolegami. Jeho snaha je však 
bezzubá a ďalej sa nič nedeje. Spôsobov, ako situáciu nezvládnu, je 
mnoho, výsledok je však rovnaký. Dieťa je šikanované ďalej a jeho 
utrpenie sa prehlbuje.
V príspevku sa budem zaoberať otázkou, ako rozlíšiť v praxi doberanie 

od šikanovania. Najskôr načrtnem všeobecné rozdiely týchto 
fenoménov a ukážem hraničné kamene, ktoré nám môžu pomôcť 
v hľadaní pomyselnej čiary medzi dobrom (doberaním) a zlom 
(šikanovaním). Nakoniec upozorním na problémy v diagnostike 
násilia medzi vrstovníkmi.

Príbeh č. 1: ICQ
Otec piataka Tomáša požiadal triednu učiteľku o mimoriadnu 
schôdzku a informoval ju, že jeho syna šikanuje spolužiak Pavel. 
Svoje tvrdenie sa snažil zdôvodniť dôkladným zoznamom situácií, 
ktoré sú pre chlapcov bolestivé. Niektoré uvedieme:

• Keď pán učiteľ Hrdlička vysloví jeho priezvisko, Pavel sa začne 
smiať.

• Neustále spája jeho priezvisko s ďalšími slovami, napríklad 
„fúzikjú“ v narážke na „ajsikjú“(ICQ), „fúzstolička, „fúzzošit, 
„fúzkniha“.

• Vymýšľa si skratky, ktorých význam každý v triede (okrem učiteľov) 
pozná, v ktorých opäť posmešne používa jeho priezvisko, napríklad 
FTU – Fúz to urval.

• Často sa schválne pred Tomášom škriabe na brade a tým predvádza, 
že sa škriabe vo fúzoch, a niekedy to pri tom komentuje slovom 
„Fúz“, aby tým opäť zosmiešnil jeho priezvisko.

• Čokoľvek sa stane, bezdôvodne to komentuje tým, že to urobil Fúz. 
• Stále si vymýšľa rôzne nepravdivé zosmiešňujúce príbehy o otcovi 

Tomáša. Napríklad vykladá, že pán Fúz riadi autobus a pani 
učiteľka Nováková ho stopuje. Autobus zastaví, otvoria sa dvere, 
ona nastúpi a povie: „Fúziček, zvezieš ma?“ A on na to, že nie, 
vyhodí ju z autobusu a ona potom kričí, „Fúziček, nebi ma“ a on 
jej že vraj dá dolu okuliare, rozšliape ich a odíde.

• Keď v družine zazvoní telefón, Pavel z predstieraným úľakom 
vykríkne „Fúz vychádza z hrobky“. Luxusnú hrobku vraj máme 
niekde na cintoríne.

• Pavol prizve spolužiaka Petra k sebe, potom obaja naraz dajú hlavu 
k hrudi a nahlas s posmešným prízvukom povedia: „Fúz“, potom 
sa začnú smiať.

Triedna učiteľka to označila za doberanie, ktoré je bežné. Potvrdila to aj 
psychologička, ktorá má Pavla v starostlivosti. Podrobnejšie informácie 
ukázali, že Tomášovi už dlhší čas ubližuje skupinka troch chlapcov 
na čele s Pavlom, ktorým sa nedokáže brániť. Ostatní sa tomu smejú 
a jeho to veľmi trápi. Doma má pokazenú náladu. Ráno ho bolí brucho 
alebo hlava a nechce ísť do školy. „Srandičky“ tí traja robia niekedy 
ešte jednej spolužiačke, ktorá sa aj rozplakala. Vybral som zámerne 
mierne prejavy, ktoré môžu byť sporné. Zaujímavé však je, že aj keď ide 
o signály samy osebe vážne, reakcia školy je často rovnaká. Ilustruje to 
nasledujúca kazuistika.

Príbeh č. 2: Sexuálne šikanovanie v 1. triede
Prváčik s mimoriadnym nadaním sa začal doma pomočovať a chvíľkami 
koktať. Odmietal sa vyzliekať a bál sa kúpať. Zhasínal v kúpeľni. 
Keď ho matka umývala, všimla si modriny v podbrušku. Opýtala sa, 
čo to je. Odpovedal: „Nepýtaj sa.“ Pri rozhovore nad fotografiami 
spolužiakov sa preriekol, že mu jeden z nich ubližuje. Nato sa opýtal, čo 
je to šikanovanie. Matka mu to povedala a on jej začal vysvetľovať, že 
šikanovanie je to, čo mu robia chlapci. Tu je úryvok z jeho rozprávania:
Karol, Juraj a Peter mi cumľajú pindíka, kopú mi do neho a pľujú mi 
na neho. Lukáš sa vysmrká do vreckovky a nababre mi do nej. Rišo ma 
drží, má veľkú silu a vyzlieka ma. Tí istí chlapci mi nedovoľujú vykonať 
potrebu, a keď to už nevydržím, musím cikať na zem. Roztvárajú mi 
polovičky a dívajú sa mi do zadku. Chcú aj peniaze, berú mi desiatu, 
hrabú sa mi v taške a berú mi veci. Musím to vydržať, pretože som 
najmenší.

ZLO ČI DOBRO,

ŠIKANOVANIE ALEBO DOBERANIE?

PaedDr. Michal Kolář, Pedagogicko-psychologická poradna SŠt, OS Společenství proti šikaně, Praha
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Keď matka informovala riaditeľa, ten vyhlásil, že je to podľa literatúry 
normálne správanie a nemá zmysel to zveličovať. Škola to zvládne sama 
a obracať sa na niekoho zvonku nemá zmysel. Matka s ním nesúhlasila 
a na to jej riaditeľ povedal, že je to jej vina, pretože jej syn je sociálne 
nepripravený, nekolektívny a nesamostatný. Podľa jeho názoru k tomu 
prišiel u nich doma, na internete.

I. Všeobecný náčrt rozdielov

Aký je rozdiel medzi šikanovaním a doberaním? Oba tieto fenomény 
sú mimoriadne komplikované a odpoveď nie je vôbec ľahká. Pre 
orientáciu v probléme odpoviem aspoň zjednodušene. Pri doberaní 
sa očakáva, že to bude zábava pre obe strany. Ale keď je zrejmé, 
že ten druhý to ako zábavu neberie, že je zranený, potom iniciátor 
doberania pociťuje ľútosť, ospravedlní sa mu a v činnosti ďalej 
nepokračuje. Pri šikanovaní je to obrátene. Agresor chce druhému 
ublížiť, raniť ho. A má z toho radosť. Nielenže sa mu neospravedlní, 
ale svoje správanie opakuje. A väčšinou násilie stupňuje.
Keď si niekto niekoho doberá a on mu jasne povie, aby prestal, 
vtipkár to musí rešpektovať. Inak ide o porušovanie práva druhého 
človeka. A to už má k šikanovaniu blízko. Naše práva sa končia tam, 
kde sa začínajú práva druhého.
Doberanie môže byť tiež nepríjemné a môže aj zabolieť, ale nie 
je jednostranné. Ten, komu sa to nepáči, nemá pocit bezmocnosti, 
môže sa účinne brániť. Podstatné je, že sa aktéri môžu vymeniť, 
a keď je to pre nich neúnosné, môžu z doberania aj vystúpiť. 
Napríklad pomocou formulácie: „Nepáči sa mi to a už to nerob.“
Dieťa býva po doberaní uvoľnené, radostné a celkovo v pohode. 
Niekedy je i nahnevané a vzrušené, necíti však poníženie a hanbu, 
nie je zranené. Bolesti hlavy a brucha, strach zo školy a pomyslenie 
na samovraždu nemajú s doberaním už nič spoločné. 

Pri hľadaní pravdy, či ide o šikanovanie, či o doberanie, je užitočné 
posúdiť podozrivé správanie podľa zámeru, motívu, postojov, 
citlivosti, zraniteľnosti, hraníc, práv a slobody, dôstojnosti, 
emočného stavu a účinku (pozri tabuľka).

II. Problémy v diagnostike

Všeobecný náčrt rozdielov nám však pre prax nestačí. Aby sme dokázali 
detekovať a identifikovať šikanovanie, potrebujeme na to aspoň trochu 
preniknúť do diagnostiky tohto fenoménu. Pre odborníka v prvej línii 
– pedagóga v škole, poradenského psychológa či špeciálneho pedagóga 
– to znamená tri veci:
Poznať sa, vyznať sa v sebe samom a pracovať so svojou osobnosťou ako 
s diagnostickým nástrojom. Ďalej potrebuje poznať špeciálnu teóriu. 
A nevyhnutné je absolvovať zácvik a supervíziu na zvládnutie základnej 
diagnostickej metódy. 

Čo knokautuje hľadača pravdy hneď na začiatku?

Tu urobím malý komentár k dôležitosti špeciálnej teórie šikanovania. 
Je nutné porozumieť zakrývajúcemu systému a trojrozmernému modelu 

šikanovania (Kolář, 2005). Upozorním tu na štyri problémy, ktoré 
knokautujú hľadača pravdy hneď na začiatku.
1. problém
Pri hľadaní pravdy si musí byť človek vedomý skrytosti a neprístupnosti 
šikanovania. Je mu známe, že odhaleniu pokročilého šikanovania 
bránia z rôznych dôvodov a pohnútok všetci priami a nepriami účastníci 
šikanovania. Vrátane obetí. Tie môžu tvrdiť, že je to iba zábava, 
prípadne držia stranu agresorom a vypovedajú vo svoj neprospech.

8

DOBERANIE ŠIKANOVANIE                   

Definícia: Doberanie patrí k rovnocenným, kamarátskym alebo part-
nerským vzťahom. Chápe sa ako prejav priateľstva. Za 
doberanie sa považuje žartovanie (podpichovanie, neposluš-
nosť) s cieľom vyvolať dobrú náladu, v ktorom nie je víťaz 
ani porazený.

Šikanovanie patrí do násilných a závislostných vzťahov. Za 
šikanovanie sa považuje, keď jeden alebo viac žiakov úmysel-
ne a opakovane ubližuje druhým. Znamená to, že dieťaťu 
niekto, komu sa nemôže ubrániť, urobí, čo je mu nepríjemné, 
čo ho ponižuje alebo to proste bolí.           

1. Zámer: Vzájomná zábava, radosť a dobrá nálada. Ublížiť, zraniť a ponížiť.

2. Motív: Náklonnosť, zblíženie, zoznamovanie, záujem o druhých. 
Rozpustenie napätia v triede a navodzovanie uvoľnenej 
a pohodovej atmosféry.
Zodolňovanie, zmužnenie.

Základný tandem moc a krutosť. 
Ďalšie motívy prekonávania samoty, zabíjanie nudy, zveda-
vosť a la Mengele, žiarlivosť, predchádzanie vlastnému týra-
niu, vykonanie niečoho veľkého…

3. Postoj: Rešpekt k druhému a sebaúcta. Devalvácia, zneváženie druhého.

4. Citlivosť: Vcítenie do druhých. Tvrdosť a bezcitnosť.

5. Zraniteľnosť: Dieťa nie je zvýšene zraniteľné a precitlivené. Bezbrannosť, obeť sa nevie, nemôže či nechce brániť.

6. Hranice: Obe strany majú možnosť obhájiť svoje osobné teritórium. 
Vzájomné vnímanie a rešpektovanie verbálnych i never-
bálnych limitov. Pri prudšom doberaní nikto nepoužije svoju 
plnú silu alebo silnejší mierni svoje akcie.

Prelamovanie hraníc, „znásilňovanie“ druhého. Silnejšia stra-
na neberie ohľad na slabšieho. Obeť dáva najavo, že je jej to 
nepríjemné, útočníci pokračujú ďalej.
Niekedy sadomasochistická interakcia.

7.  Právo 
a sloboda:

Rovnoprávnosť účastníkov. Dieťa sa môže brániť a dobera-
nie opätovať, prípadne ho môže zastaviť a vystúpiť z neho.

Bezprávie. Pokiaľ sa dieťa bráni alebo dokonca „zábavu“ 
oplatí, je tvrdo potrestané!

8. Dôstojnosť: Zachovanie dôstojnosti. Dieťa nemá pocit poníženia. Necíti 
sa trápne a úboho.

Poníženie ľudskej dôstojnosti. Dieťa je zosmiešňované 
a ponižované.

9.  Emočný stav: Radosť, vzrušenie z hry, ľahké naštvanie. Aj nepríjemné! Ale 
nie bezmocnosť.

Bezmocnosť! Strach, hanba, bolesť. Nepríjemné a bolestivé 
prežívanie útoku.

10. Účinok: Podpora sebahodnoty, pozitívna nálada. Pochybnosti o sebe, nedostatok dôvery, úzkosť, depresia. 
Dieťa má strach zo školy.

Tabuľka: Rozdiely medzi šikanovaním a doberaním
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2. problém 
Na rozlíšenie dobra a zla je potrebné pracovať s vnútornými štádiami 
a formami šikanovania. Zvlášť ťažké je rozlíšiť doberanie a počiatočné 
štádium šikanovania, tzv. ostrakizmus. Komplikované je rovnako 
rozlíšenie doberania a psychickej formy šikanovania. 
3. – 4. problém
Tretím problémom je fakt, že hranica medzi šikanovaním a doberaním 
nie je ostrá. Štvrtý problém súvisí s tým prvým a prekračuje ho – 
medzi „čistým“ šikanovaním a „čistým“ doberaním existuje spektrum 
ďalšieho správania, nie je tam vzduchoprázdno. To znamená, že 
prvotná diagnostika musí byť jemnejšia. V praxi sa mi osvedčila 
nasledujúca škála správania: láskavé doberanie – divoké doberanie – 
neobratné nepríjemné doberanie, agresívne bolestivé doberanie – prvky 
šikanovania – 1. štádium šikanovania, tzv. ostrakizmus – vyššie štádiá 
šikanovania.

Záver
Proklamatívny boj so šikanovaním sa často končí hneď na začiatku. 
Zlyhávanie odborníkov prvého kontaktu je alarmujúce. Podozrenie 
alebo tvrdenie, že dieťa je šikanované, sa nesmie nikdy podceniť a je 
potrebné účinne a bezpečne situáciu prešetriť. Podozrivé vonkajšie 
epizódy – „zábavy“ – nie je možné posúdiť bez odborného a hlbšieho 

preskúmania skrytých prejavov a mechanizmov. Môžeme ich chápať iba 
ako varovné signály. Na to, aby sme vedeli, na čom sme, nám spravidla 
postačí vonkajšia a lokálna stratégia na zmapovanie situácie. Avšak 
zvládnutie tejto metódy vyžaduje dôkladnú prípravu. Je potrebné, aby 
odborníci prvého kontaktu absolvovali jednodenný výcvikový seminár – 
Úvod do prvej pomoci pri šikanovaní. Alebo lepšie dvojdenný Základný 
výcvikový kurz – prvá pomoc pri šikanovaní.
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MOŽNOSTI PREVENCIE 

OBCHODOVANIA S ĽUĎMI

Mgr. Petra Kutálková, zástupkyňa riaditeľky, La Strada, Česká republika, o. p. s.

„Moja dcéra chce odcestovať so svojím priateľom do zahraničia. 

Z ničoho nič opustila školu. Aj napriek tomu, že nepozná cudzí jazyk, 

priateľ jej sľubuje, že si spolu nájdu dobrú prácu. Čo mám robiť?“ „Už 

niekoľko dní pozorujem susedný statok. Býva tam asi 20 cudzincov. 

Zdá sa, že ich niekto stráži, že nemôžu ísť von. Každý deň ich odvážajú 

preč, asi za prácou…“ „V klube Y v meste X je žena, ktorú nútia na 

vykonávanie prostitúcie. Môžete jej pomôcť?“ „Cestujem do Talianska 

za prácou modelky. Ako si môžem overiť, že ma agentúra nepodvedie?“ 
S mnohými podobnými otázkami sa obracajú ľudia na INFO a SOS 
linku La Strada. Informácie o tom, že môžu zavolať, či o tom, že 
sa ich otázka môže týkať obchodovania s ľuďmi, získali väčšinou na 
základe niektorých z preventívnych aktivít. 

Obchodovanie s ľuďmi
Obchodovanie s ľuďmi je možné zjednodušene chápať ako 
premiestňovanie ľudí pomocou nátlaku s cieľom vykorisťovať ich. 
K vykorisťovaniu môže dochádzať v podstate pri akomkoľvek druhu 
práce. Presná definícia obchodovania je vo väčšine európskych krajín 
daná trestnou legislatívou a vychádza z dokumentov OSN. 
S ohľadom na geografickú polohu a ekonomické postavenie v Európe 
je ČR krajinou pôvodu obchodovaných osôb, tranzitnou aj cieľovou 
krajinou. K obchodovaniu s ľuďmi a vykorisťovaniu dochádza tiež 
vo vnútri štátnych hraníc. Podobne ako inde v Európe, v ČR sú 
známe prípady obchodovania v oblasti sexbiznisu, ale aj napríklad 
v stavebníctve, lesníctve, sektore služieb, v potravinárskom priemysle 
či v drobnej výrobe. Ženy nútené na prostitúciu však stále tvoria 
významnú väčšinu známych obetí tejto trestnej činnosti. 

Organizácia La Strada v ostatných pár rokoch poskytovala sociálne 
služby prevažne ženám a mužom, ktorí pochádzali z Ukrajiny, 
Bulharska, Kirgizska, Ruska, Mongolska, Slovenska, Rumunska, 
Macedónie, Vietnamu, Litvy, Brazílie a ďalších krajín. Medzi 
klientkami organizácie sú v posledných rokoch po dlhšej časovej 
odmlke tiež české ženy, ktoré nútili vykonávať prostitúciu v zahraničí 
a/alebo v Českej republike. 

La Strada Česká republika 

La Strada Česká republika, o. p. s. začala svoju činnosť v roku 1995, 
je jednou zo zakladajúcich organizácií Medzinárodného združenia 
La Strada s členskými organizáciami v ďalších ôsmich európskych 
krajinách (Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Holandsko, 
Moldavsko, Poľsko, Ukrajina, Macedónia).
Cieľom organizácie je prispievať k odstráneniu obchodovania s ľuďmi 
a vykorisťovania a poskytovať podporu a ochranu vykorisťovaným, 
obchodovaným a vykorisťovaním a obchodovaním ohrozeným 
osobám. O dosiahnutie tohto cieľa sa usilujeme prácou v troch 
oblastiach, ktorých vzájomné prepojenie umožňuje zohľadňovať 
potreby a problémy cieľovej skupiny vo všetkých činnostiach. La 
Strada poskytuje cieľovej skupine sociálne služby, venuje sa prevencii 
a vzdelávaniu a advokačnými aktivitami sa usiluje o systémové či 
legislatívne zmeny s cieľom predchádzať obchodovaniu s ľuďmi 
a vykorisťovaniu a chrániť práva a záujmy cieľovej skupiny. 
Hlavnými princípmi práce sú rovnosť a nediskriminácia, ľudsko-
-právny prístup k problematike a tzv. empowerment – teda dôraz 
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na elimináciu zraniteľnosti a závislosti a na posilňovanie vlastných 
zdrojov a kompetencií cieľovej skupiny.

Prevencia obchodovania s ľuďmi 

Obchodovanie s ľuďmi má procesuálny charakter; obvykle sa začína 
náborom či ponukou pracovnej príležitosti, ktorá je veľakrát spojená 
s cestou do zahraničia. Jednotlivci či organizované skupiny väčšinou 
zneužívajú nedostatok informácií či ťažkú sociálnu a ekonomickú 
situáciu, v ktorej sa človek nachádza. Ponuka zárobku, ktorá sa 
skončí pracovným vykorisťovaním či nútenou prostitúciou, môže 
byť inzerovaná v celoštátnych médiách; môže však tiež byť od osoby, 
ktorú človek pozná zo svojho okolia. Obchodovanie má mnoho tvárí 
a foriem, podobne nastavené teda musia byť i prevenčné aktivity. 
Smerujú k rozličným cieľovým skupinám a musia reflektovať špecifiká 
a potreby tých, ktorých chcú osloviť. 
Pôsobenie organizácie La Strada stojí na ľudsko-právnych princípoch. 
Do kampaní sa tieto princípy premietajú predovšetkým s dôrazom na 
posilňovanie kapacít cieľovej skupiny robiť informované rozhodnutia. 
Kampane nemoralizujú, nehodnotia ani sa nesnažia predchádzať 
pracovnej migrácii. Vo vizuálnej podobne nepoužívajú zobrazenia, 
ktoré majú zastrašiť či degradovať ľudskú bytosť na vec určenú na 
predaj. Kampane sú vždy naviazané na činnosť INFO a SOS linky, 
kam sa ľudia môžu obracať so žiadosťou o ďalšie informácie. 

Vzdelávanie detí a mládeže 

Všeobecné povedomie o obchodovaní s ľuďmi je základným kameňom 
prevencie. Informácie týkajúce sa rôznych foriem obchodovania, 
rizikových faktorov, možných ohrození i širších spoločenských 
súvislostí patria medzi tie, ktoré by mala mládež získať už v základných 
školách. Organizácia La Strada preto v súvislosti s kurikulárnou 
reformou českého školstva vytvorila na základe svojich dlhodobých 
skúseností s preventívnou prácou v školách pre špecializovaný portál 
Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR metodické podklady 
určené vyučujúcim v základných a stredných školách. 
Metodické listy Obchodovanie s ľuďmi (2005), Novodobé otroctvo 
(2005) a Odvrátená tvár globalizácie – vykorisťovanie, nútené práce 

a obchodovanie s ľuďmi (2008) sú kompletnou pomôckou, ktorú 
môžu použiť vo vyučovaní. Texty sú dostupné na adrese www.rvp.cz. 

Prevencia zameraná na zraniteľné skupiny detí a mládeže 

Na základe skúseností organizácie La Strada boli vytypované zvlášť 
zraniteľné skupiny mládeže. Ide napríklad o deti a mládež, ktoré 
majú skúsenosť s inštitucionálnou výchovou, a rómske dievčatá žijúce 
v sociálne vylúčených lokalitách. 
V rámci česko-slovenského projektu boli v spolupráci s personálom 
týchto zariadení vytvorené obsiahle Pracovné listy (2008). Tie 
obsahujú súbor aktivít s cieľom posilňovať kompetencie detí a mládeže 
v oblastiach detských práv, rozhodovania v ťažkých životných 
situáciách s dôrazom na násilie páchané na deťoch, identifikáciu rizík 
spojených s používaním internetu a prevenciu obchodovania s ľuďmi. 
Aktivity realizované v rámci projektu boli doplnené o distribúciu 
„suvenírov“ v podobe zrkadielok, taštičiek a ďalších predmetov 
s číslom na INFO a SOS linku La Strada a sloganom kampane: „Cool 
je pýtať sa, rozhodnúť sa, požiadať o pomoc…“ 
Ako podklad na prevenčnú lekciu v sociálne vylúčených lokalitách 
bol na základe príbehu klientok organizácie La Strada a na základe 
skúseností pracovníčok nízkoprahových klubov vytvorený komixový 
seriál o rómskom dievčati menom Michala, publikovaný v zošite 
Obchod s ľuďmi a nútená prostitúcia (2006).

Prevencia obchodovania s ľuďmi v migrantských komunitách 

Migranti a migrantky z tzv. tretích krajín či niektorých krajín Európskej 
únie sú špecifickými skupinami, ktoré sú ohrozené obchodovaním 
s ľuďmi a vykorisťovaním. Prevencia cielená na tieto skupiny sa môže 
realizovať tak v krajinách pôvodu týchto osôb, ako aj na území Českej 
republiky, kde môže dochádzať i k opakovanému vykorisťovaniu. 
Základnou aktivitou v tejto oblasti je práca v teréne a šírenie 
informačných materiálov v cudzích jazykoch do vybraných 
migrantských komunít. Oboje slúži tiež ako prostriedok informovania, 
kde hľadať pomoc. Aktivity smerujú predovšetkým do ruskojazyčnej 
a vietnamskej komunity. 
Kľúčovým materiálom je brožúra Chcete pracovať v Českej republike?, 
ktorá obsahuje základné informácie o cudzineckej a pracovnej 
legislatíve a sadu bezpečnostných odporúčaní pre rôzne situácie. 
Zo skúseností organizácie La Strada totiž vyplynulo, že zneužívanie 
neznalosti či nemožnosti prístupu k informáciám o možnostiach 
legálneho zamestnania a riešenia ďalších životných situácií je jedným 
z nástrojov používaných skupinami, ktoré obchodujú s ľuďmi či 
zneužívajú migrantov a migrantky na prácu za vykorisťujúcich 
podmienok. Ďalšie špecifické materiály sa pripravujú pre potreby 
jednotlivých jazykových skupín. 
Základné metódy práce a využívané materiály sú opísané v Manuáli 

sociálnej inklúzie (2008). 

Prevencia zameraná na vzdelávanie zákazníkov komerčných sexuál-
nych služieb 

Špecifickou oblasťou prevencie obchodovania s ľuďmi sú preventívno-
-vzdelávacie kampane smerujúce k mužom, ktorí si kupujú komerčný 
sex. 
Kampane realizované v ČR sa snažia o vzdelávanie zákazníkov 
o fenoméne obchodovania s ľuďmi. Cieľom nie je, tak ako to je možné 
vidieť v iných štátoch, moralizovanie či snaha odradiť od využívania 
služieb sexworkeriek, ktoré tieto služby poskytujú so súhlasom. 
Hlavným zámerom je motivovať túto skupinu, aby sa zaujímala 
o pracovné podmienky a prípadnú (ne)dobrovoľnosť poskytovanej 
služby. Kampane ponúkajú informácie o tom, ako rozoznať 
obchodovanú osobu, a o možnostiach, ako jej pomôcť. Pomocou 
e-mailu či telefónu je zákazníkom umožnené anonymne informovať 
nevládne organizácie o tom, kde sa obchodovaná osoba nachádza. 
Prvou aktivitou tohto druhu na území ČR bola v roku 2005 modelová 
kampaň organizácie La Strada „Používaj pusu“, ktorá prostredníctvom 
kontroverzného vizuálu smerovala predovšetkým k po anglicky 
a po nemecky hovoriacim zákazníkom sexuálnych služieb. V roku 
2007 Medzinárodná organizácia pre migráciu realizovala obdobne 
zameranú kampaň so sloganom „Neboj sa to povedať za ňu“. Na 
účely tejto kampane, na ktorej sa podieľala Arcidiecézna charita 
a organizácia La Strada, boli tiež zriadené webové stánky v českom, 
anglickom a nemeckom jazyku. Viac informácií nájdete na stránkach 
http://www.rekni-to.cz. 

Možností, ako predchádzať obchodovaniu s ľuďmi či minimalizovať 
jeho následky na ľudský život i na spoločnosť, je veľa. Mnoho je tiež 
ľudí, s ktorými sa obchoduje tak v Európe, ako i po celom svete. V ČR 
odhady hovoria o desiatkach až stovkách ľudí. Aj napriek tomu, že 
následky tejto trestnej činnosti nie sú na prvý pohľad viditeľné, je úsilie 
aj financie vložené do prevencie nutnou investíciou pre súčasnosť 
i budúcnosť. 
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K najzávažnejším sociálnopatologickým javom Slovenska už 
dlhší čas (od počiatku 90. rokov minulého storočia) patrí 
kriminalita. Podľa prieskumu verejnej mienky, ktorý realizovala 
agentúra MVK v októbri 2007, predstavuje kriminalita štvrtý 
najzávažnejší problém Slovenska, a to i napriek tomu, že 
má skrytý a konšpiratívny charakter. Okrem toho len časť 
kriminálnych činov je zaregistrovaná (evidovaná), pričom podľa 
odhadov odborníkov je rozsah latentnej kriminality na Slovensku 
oveľa vyšší ako zaznamenaná štatistika. Rozsah latentnej 
kriminality závisí predovšetkým od druhu trestného činu. Zvlášť 
pri ekonomických trestných činoch, napríklad pri korupcii, 
predstavuje mnohonásobok registrovanej kriminality. Pri 
niektorých trestných činoch (krádeže áut) môže byť registrovaná 
kriminalita vyššia (v dôsledku fingovaných krádeží vozidiel) 
ako skutočná. Spomínané skutočnosti deformujú hodnovernosť 
niektorých údajov (reálnosť mnohých dát), čím následne 
spochybňujú výsledky niektorých analýz a záverov. 

Spoločenský kontext stavu a vývoja kriminality

Slovensko podľa charakteru a úrovne kriminality môžeme 
zaradiť ku krajinám patriacim do regiónu postkomunistických 
krajín strednej a východnej Európy (Michálek 1998). Kriminalita 
v tomto regióne je odrazom spoločensko-politického, sociálno-
-ekonomického a historicko-kultúrneho vývoja a radikálnych zmien 
po roku 1989. Ekonomické problémy spojené s transformáciou 
a reformami (vznik a vysoký nárast nezamestnanosti, strata, 
resp. pokles sociálnych istôt, existenčné problémy a pokles 
životnej úrovne a pod.) vytvárali a sčasti dodnes vytvárajú tlak 
na značnú časť populácie, pričom časť z nich prekračuje pri 
riešení týchto situácií právne normy. Z týchto dôvodov vzrástla 
hlavne majetková kriminalita, ktorá je odrazom stavu ekonomiky 
a celkovej hospodárskej úrovne krajiny. V dôsledku prudkých 
sociálnych zmien dochádza k oslabeniu sociálnej sebakontroly 
jedincov, zvlášť v marginalizovaných skupinách, k zmenám ich 
hodnotovej orientácie, k poruchám v konaní, zvýšeným prejavom 
agresivity, čo viedlo k nárastu násilnej kriminality. Otvorenie 
hraníc spôsobilo, že územie Slovenska sa stalo križovatkou 
transferu drog z východu na západ, ako aj ich odbytiskom. 
V krajine sa objavili niektoré nové formy zločinnosti (organizovaná 
kriminalita, racketing, kriminalita bielych golierov...), ktoré si 
vyžadujú nielen materiálno-technické vybavenie, ale aj kooperáciu 
na medzinárodnej úrovni. Obdobie po roku 1989 sa na Slovensku 
z uvedených i ďalších dôvodov vyznačuje výrazným nárastom 
zločinnosti. Zmenila sa nielen jej kvantita (vzrástol jej objem), 
ale aj kvalita kriminality (štruktúra, metódy a skladba páchateľov 
a pod.). Pripomenieme len, že kvantitatívny strop registrovanej 
kriminality bol zaznamenaný v roku 1993. Pokles kriminality 
v ďalších rokoch bol do určitej miery ovplyvnený administratívne 
– novelizáciami Trestného zákona. 

Bezpečnostná situácia v roku 2008

Kriminalita má výraznú spätosť aj so súčasnými procesmi 
spoločensko-hospodárskych premien, ale aj s globálnymi procesmi 
prebiehajúcimi vo svete. Bezpečnostná situácia v SR sa v novom 
miléniu vyznačuje dvomi značne odlišnými vývojovými obdobiami. 
V tabuľke číslo 1 môžeme sledovať vývoj kriminality na Slovensku 
a v jednotlivých krajoch za ostatných osem rokov (2001 – 2008). 
Ako je zrejmé, v prvom období, v rokoch 2001 – 2004 sme na 
Slovensku zaznamenali pomerne vysoký, až 41-% nárast celkovej 
registrovanej kriminality. Od roku 2005 nastupuje obdobie 
mierneho poklesu kriminality, pričom kriminalita v roku 2008 
poklesla oproti roku 2004 o 23,5 %. Pomerne stále vysoké hodnoty 
si zachováva hospodárska kriminalita, ktorá klesá oveľa pomalšie, 
a to len od roku 2006. 

Regionálna distribúcia kriminality v okresoch SR 

Priestor je významnou dimenziou, ktorá prostredníctvom 
demografických, ekonomických, sociálnych a ďalších podmienok 
výrazne determinuje kvantitatívnu, ale aj kvalitatívnu úroveň 
kriminality. Hoci sa s kriminalitou môžeme stretnúť vo všetkých 
častiach Slovenska, existujú výrazné rozdiely v páchaní trestnej 
činnosti či už na makroregionálnej úrovni krajov (pozri graf), 
mezoregionálnej úrovni okresov (pozri mapa), alebo na lokálnej 
úrovni obcí a miest (pozri tabuľka č. 2). Táto priestorová 
diferenciácia je determinovaná množstvom faktorov (polohou, 
úrovňou urbanizácie a sociálnej kontroly, stavom sociálnej 
anómie a pod.), ktoré podporujú, resp. brzdia jej ďalší rozvoj. 
V absolútnych hodnotách najväčšia kriminalita na úrovni krajov 
bola v predchádzajúcom roku (i dlhodobo) zaznamenaná 
v Bratislavskom kraji (pozri graf). Disparitné rozloženie celkovej 
kriminality v okresoch SR môžeme sledovať na mape, ktorá 
zároveň zachytáva štruktúru a rozloženie jej významných 
vybraných druhov. Z aspektu sledovania relatívnych hodnôt bola 
najkritickejšia situácia v bratislavských a v košických okresoch, 
pričom najvyššia bola v okrese Bratislava 1 (930 trestných činov 
na 10 tisíc obyvateľov). Veľmi nepriaznivá bola aj situácia v ďalších 
9 okresoch (Zvolen, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Bratislava 4, 
Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Trebišov, Martin a Senec), 
kde počet celkovej evidovanej kriminality prekročil v sledovanom 
období 200 trestných činov na 10 tisíc obyvateľov. Okrem 
metropolitných regiónov Bratislava a Košice sa veľmi vysokou 
koncentráciou kriminality vyznačuje aj stredoslovenský rizikový 
región, tvorený okresmi Banská Bystrica, Zvolen, Lučenec, Banská 
Štiavnica, Liptovský Mikuláš a Martin. Na druhej strane najnižšou 
intenzitou kriminality sa vyznačovalo taktiež 17 okresov, v ktorých 
počet celkovej evidovanej kriminality neprekročil v sledovanom 
období 120 trestných činov na 10 tisíc obyvateľov. Tieto vytvorili 
4 menšie regióny s nižšou kriminalitou. Prvý, južný región je tvorený 
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3 okresmi na juhozápadnom Slovensku (Komárno, Šaľa, Nové 
Zámky), druhý, západný región je tvorený okresmi Topoľčany, 
Bánovce nad Bebravou a Ilava, tretí, severovýchodný je tvorený 
okresmi Kežmarok, Stará Ľubovňa, Sabinov, Bardejov a Svidník 
a posledný, východný región je tvorený okresmi Snina a Sobrance. 
Ďalšie tri okresy s nízkou kriminalitou Myjava, Bytča a Námestovo 
sú mimo týchto regiónov. Čo sa týka štruktúry v okresoch západného 
Slovenska a urbanizovaných okresoch (okres s krajským mestom 
alebo veľkým centrom), prevažuje majetková a ekonomická 
kriminalita. Za rizikové z aspektu rozsahu majetkovej kriminality 
možno považovať okresy Zvolen, Senec, Banská Bystrica, Lučenec 
a pod. Najrizikovejšia je však Bratislava, v ktorej priemerný počet 
evidovaných trestných činov majetkovej kriminality na 10 tisíc 
obyvateľov v sledovanom období dosiahol hodnotu 332, pričom 
v porovnaní s druhým Zvolenom je to viac ako dvojnásobok. 
Z aspektu násilnej kriminality, naopak, za rizikové možno 
považovať najmä okresy stredného Slovenska (Liptovský Mikuláš, 
Turčianske Teplice, Detva, Rimavská Sobota, Martin a pod.). Čo 
sa týka vývoja kriminality, zo všetkých 76 okresov (Košice-mesto 
majú iba 2 policajné okresy) len 9 okresov v sledovanom období 
zaznamenalo pokles celkovej evidovanej kriminality (Michálek 
2008). Boli to okresy Bratislava 1, Myjava, Púchov, Považská 
Bystrica, Zlaté Moravce, Martin, Žarnovica, Detva, Poltár. 
Najväčší pokles zaznamenali okresy Myjava, Poltár a Považská 
Bystrica s hodnotou koeficienta rastu 0,97. Stagnáciu kriminality 
v dôsledku nevýrazných zmien v jednotlivých rokoch vykázal len 
okres Bratislava 2. Zostávajúcich 66 okresov zaznamenalo nárast 
kriminality, pričom najviac stúpla v okrese Skalica, kde koeficient 
rastu dosiahol hodnotu 1,12. 

Mestá – centrá kriminality

Oslabená sociálna kontrola, vysoký stupeň anonymity, nor-
matívneho chaosu, množstvo subkultúr s vlastnými vzorcami 
správania a ďalšie nepriaznivé sociálno-fyziognomické a funkčné 
charakteristiky urbanistického priestoru sú významnými faktormi 

determinujúcimi vysokú úroveň a nárast zločinnosti v slovenských 
mestách. Podiel miest na celkovej kriminalite Slovenska je veľmi 
vysoký a v sledovanom období tvoril takmer 98 % na násilnej 
kriminalite, 94,4 % na krádežiach vlámaním, 97,6 % na majetkovej 
kriminalite 98,6 % na obyčajných krádežiach (Michálek 2000). 
Z porovnania podielu jednotlivých miest na kriminalite SR 
a ich podielu na počte obyvateľov SR jasne vyplýva, že väčšina 
miest sa vyznačuje vyšším podielom na kriminalite ako na počte
obyvateľstva. Z aspektu absolútnych hodnôt je dlhodobo najhoršia 
situácia v hlavnom meste Slovenska Bratislava, kde bolo v minulom 
roku (2008) registrovaných 19 909 trestných činov celkovej 
kriminality. Za ňou nasledujú Košice so 6 256 trestnými činmi. 
Do skupiny rizikových miest patria ešte Banská Bystrica a Žilina. 
Aj z dlhodobého hľadiska sa tieto metropoly javia ako centrá 
zločinnosti s vysokou úrovňou celkovej kriminality. Objektívnejšie 
hodnotenie rizikovosti miest (na základe relatívnych hodnôt) 
ponúka tabuľka č. 2. Predposledný stĺpec udáva pozíciu mesta 
z aspektu relatívnej úrovne kriminality a napríklad ukazuje, že 
z tohto aspektu je Zvolen druhým najrizikovejším mestom, hoci 
podľa veľkosti (počtu obyvateľov) je až dvanásty v poradí. Ešte 
rizikovejším mestom je Senec, ktorému podľa relatívnej úrov-
ne kriminality patrí tretia priečka, pričom podľa veľkosti je 
49. v poradí. Z aspektu kriminality zaberá o 46 miest horšiu 
pozíciu (posledný stĺpec), než aká mu prislúchala podľa veľkosti. 
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 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Slovenská republika 93 053 107 373 111 893 131 244 123 563 115 152 110 802 104 758

Bratislavský kraj 18 628 21 807 21 098 24 835 23 523 24 620 25 330 24 441

Trnavský kraj 8 660 10 497 10 927 11 709 11 484 10 414 10 570 10 622

Trenčiansky kraj 7 203 8 477 8 476 9 250 8 584 7 625 8 171 7 774

Nitriansky kraj 8 597 10 459 10 229 11 771 11 519 11 067 10 691 10 254

Žilinský kraj 11 483 12 657 12 840 15 915 14 146 13 573 12 702 11 245

Banskobystrický 

kraj
12 101 13 309 13 511 16 151 14 720 14 205 13 525 13 349

Prešovský kraj 10 250 11 335 12 785 15 295 14 258 12 505 11 196 10 698

Košický kraj 14 473 17 452 19 829 24 750 22 377 19 136 16 721 14 627

Tabuľka č. 1: Počet trestných činov v SR a podľa krajov v rokoch 2001 – 2008

Zdroj: ŠÚSR 
Poznámka: Hodnoty na úrovni krajov spravidla nedávajú celkový súčet za SR. Je to v dôsledku toho, že trestné činy zistené diaľničnými a železničnými 
oddeleniami (ktoré nekopírujú územné členenie štátu) sa nedajú presne identifikovať do krajov Slovenska.
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POZÍCIA MESTA PODĽA

KRIMINALITY
(REL. ÚROVNE)

 VEĽKOSTI   
KRIMINALITY

(ABS. ÚROVNE)
ROZDIEL 

PORADIA (ABS)
KRIMINALITY

(REL. ÚROVNE)
ROZDIEL 

PORADIA (REL.)

1. Bratislava 1 1 0 1 0

2.  Zvolen 12 8 -4 2 -10

3.  Senec 49 31 -18 3 -46

4.  Košice 2 2 0 4 2

5. Trnava 7 4 -3 5 -2

6. Lučenec 25 15 -10 6 -19

7. Levice 18 10 -8 7 -11

8. Piešťany 23 16 -7 8 -15

9. Rim. Sobota 27 23 -4 9 -18

10. Veľký Krtíš 53 42 -11 10 -43

Tabuľka č. 2: Najrizikovejšie mestá SR (podľa relatívnej úrovne kriminality)

Zdroj: PPZ SR, vlastné prepočty

Kriminalita v krajoch v rokoch 2001 – 2008 
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K vymedzeniu pojmu sociálna patológia 

Sociálna patológia ako odborný pojem má viacero významov. 
Označujeme ňou jednak vednú disciplínu, jednak študijný predmet, 
ale rovnako a pravdepodobne asi najfrekventovanejšie týmto pojmom 
vymedzujeme spoločensky nežiaduce, chorobné javy spoločnosti.
Ako v tejto súvislosti uvádzajú významní odborníci v tejto oblasti 
B. Kraus a J. Hroncová (2007, s. 9), v súčasnosti patrí sociálna 
patológia do systému sociologických vied, presnejšie „je to 
odvetvová veda sociológie, ktorá skúma negatívne javy vyskytujúce 
sa v spoločnosti“.

Definícia sociálnej patológie

Ak by sme chceli prostredníctvom definície vymedziť sociálnu 
patológiu, môžeme napríklad uviesť definíciu ďalšieho slovenského 
odborníka v tejto oblasti P. Ondrejkoviča, ktorý sociálnu patológiu 
definuje takto: „Sociálna patológia je súhrnný pojem na označenie 
chorých, nenormálnych, všeobecne nežiaducich spoločenských 
javov. Patria sem aj sankcionované formy deviantného správania, 
ako aj štúdium príčin ich vzniku a existencie“ (Ondrejkovič, 2001, 
In: B. Kraus a J. Hroncová, 2007, s. 9 ).
P. Hartl a H. Hartlová v Psychologickom slovníku (2000, s. 401) 
uvádzajú, že „sociálna patológia je starší výraz pre odvetvie 
sociológie, ktorá sa rozvíjala v Anglicku na začiatku 20. storočia 
a zaoberala sa priebehom a podmienkami abnormálnych sociálnych 
procesov, ako sú zločinnosť, alkoholizmus, pracovné úrazy, dopravná 
nehodovosť, sociálne podmienené psychické poruchy, chudoba, 
nezamestnanosť a pod.“.
Už citovaní B. Kraus a J. Hroncová (2007, s. 9-10) v tejto súvislosti 
píšu, že „veľkú pozornosť sociálnej patológii venoval aj zakladateľ 
vedeckej sociológie Francúz E. Durkheim (1858 – 1917), ktorý 
považoval sociálnu patológiu za vedu o chorobách a nepriaznivých 
skutočnostiach, činoch a správaní, ktoré sa odchyľujú od stanovených 
noriem, ale súčasne sú organickou súčasťou, komponentom života 
sociálnych celkov“ (Ondrejkovič, P.: Sociálna patológia, Bratislava, 
2000, s. 9, In: B. Kraus a J. Hroncová, 2007, s. 9).
Uvedení autori sa ďalej zmieňujú, že autorom pojmu sociálna 
patológia je anglický pozitivistický filozof a sociológ Herbert 
Spencer.
Z významných česko-slovenských autorov, ktorí sa vo svojich prá-
cach venujú problematike sociálnej patológie, uvedieme sociológa 
I. A. Bláhu, zo súčasných českých autorov možno spomenúť R. Jedličku, 
P. Klímu, J. Koťu, J. Němca, J. Pilařa, K. Kalinu, K. Nešpora a zo sú-
časných slovenských autorov napríklad J. Hroncovú, P. Ondrejkoviča, 
K. Turčeka, J. Bubelíniho a iných.
Uviedli sme už, že predmetom záujmu sociálnej patológie sú 
sociálnopatologické javy (teda spoločensky nežiaduce javy) 
a sociálne problémy spoločnosti. Sociálna patológia sa okrem iného 
zameriava aj na zisťovanie príčin sociálnopatologických javov, ich 
genézu (vývoj), dôsledky, typológiu, klasifikáciu a pod.

Podľa J. Koťu (In: R. Jedlička et al., 2000, s. 63) „spoločnosť môže 
budiť na prvý pohľad dojem neprebernej pestrosti, chaosu až anarchie 
životných foriem, ale v súčasnosti je jej fungovanie založené na 
normatívnom poriadku. Tento poriadok predstavuje súbor písaných 
a nepísaných predpisov a očakávaní, ktoré sa vzťahujú na ľudské 
správanie. Písané predpisy predstavujú ústavu, zákony, vyhlášky 
a nariadenia, nepísané sa spravidla odvíjajú z tradícií a zvyklostí 
daného spoločenstva“ (In: R. Jedlička et al. 2000, s. 63).
Autor ďalej poznamenáva, že „bez rešpektu k sociálnym 
(spoločne zdieľaným) normám by sa akékoľvek spoločenstvo 
zmenilo na neprehľadný chaos a vznikal by zrejme rad konfliktov 
s nepredvídateľným priebehom a následkami.“ Na druhej strane 
v každom spoločenstve sa nájdu jednotlivci či skupiny, ktorí 
nerešpektujú sociálne normy, správajú sa v rozpore so zavedeným 
poriadkom. Citovaný autor dodáva, že „porušovanie, ale aj 
dodržiavanie tohto poriadku je pritom sankcionované. Sankcia 
(z latinského sanctio: potvrdzujem, schvaľujem) je neutrálny výraz, 
ktorý sa do sociálnych vied preniesol z právnickej terminológie. 
P. Hartl a H. Hartlová v Psychologickom slovníku vymedzujú pojem 
sankcia „ako tresty, ale aj odmeny, ako prostriedok sociálnej kontroly 
v spoločenských skupinách“ (2000, s. 522).
Zjednodušene môžeme sankcie rozdeliť na pozitívne a negatívne. 
Spektrum pozitívnych sankcií okrem iného podľa J. Koťu zahŕňa 
„jednoduché prijatie a akceptáciu sociálnym okolím, psychické 
a vecné odmeny, pochvaly (peniaze, vyznamenania), ktoré sa 
udeľujú tým, ktorí dodržujú spoločne rešpektované pravidlá. 
Zrejmé je však, že väčšia pozornosť sa venuje negatívnym sankciám, 
trestom za nedodržanie či porušovanie noriem. Trestné postihy 
obsahujú neobyčajne širokú škálu od jednoduchého zavrhnutia, 
prejavov nesúhlasu až po fyzické obmedzovanie (napríklad väzenie, 
dokonca aj vyhnanstvo či zabitie). Pozitívne aj negatívne sankcie 
bývajú v spoločnosti formalizované, čo znamená, že mnohé sa 
riadia pomerne presne definovanými pravidlami a postupmi ich 
udeľovania“.

Sociálnopatologické javy sa odvodzujú od tzv. „normality spoloč-
nosti“, čiže od štandardizovaného, očakávaného a vyžadovaného 
správania.
Pod sociálnou normou P. Hartl a H. Hartlová chápu „spoločensky 
záväzný spôsob správania príslušníkov určitej skupiny, pričom 
dodržiavanie normy je preferované a posilňované a nedodržiavanie, 
naopak, sankcionované a tlmené. Sociálne normy sa členia na 
kodifikované (vyjadrené) a subsistentné (nie sú presne vyjadrené, sú 
dané tradíciou a pod.).“
P. Ondrejkovič v tejto súvislosti ďalej rozvíja, že „sociálne 
normy spoločnosti sú spoločensko-historicky podmienené 
a menia sa s vývojom spoločnosti. Podobne sa mení aj štruktúra 
sociálnopatologických javov. Každá spoločnosť si tvorí vlastné 
normy správania, sankcie za ich nedodržiavanie, o čom svedčí 
história a súčasný stav v jednotlivých krajinách, pre ktoré je typická 
diferenciácia právnych i mravných noriem, ktoré si spoločnosť 
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vytvorila“ (Ondrejkovič, P.: Sociálna patológia, Bratislava, 2000, s. 9, 
In: B. Kraus a J. Hroncová, 2007, s. 9, B. Kraus a J. Hroncová, 2007, 
s. 10).

Vo vzťahu k sociálnym normám možno sociálne správanie podľa 
Ondrejkoviča členiť takto: 

– normokonformné (resp. konformné) sociálne správanie, ktoré je 
v súlade s normami spoločnosti,

– nonkonformné, nápadné, provokujúce sociálne správanie, ktoré je 
ešte v rámci tolerančného limitu, spoločensky ešte akceptovateľné,

– deviantné, odchylné od normality, ktoré členíme na:
 • disociálne, 
 • asociálne až antisociálne, 
 • delikventné,
 • kriminálne. 
Odborným termínom sociálna patológia súhrnne označujeme choré, 
nenormálne, všeobecne nežiaduce spoločenské javy.
B. Kraus a J. Hroncová (2007, s. 10-11) v tejto súvislosti charakterizujú 
aj pojem sociálna deviácia. Sociálna deviácia (z latinského deviatio 
= odchýlka, úchylka) znamená odchýlku od štandardizovaného 
sociálneho správania. 
Najťažšou formou deviantného správania je kriminálne správanie, 
ktoré je sankcionované trestným zákonom. Týmto termínom sa 
označuje kriminálne správanie, ale tiež každé sociálne správanie 
(indivídua alebo skupiny), ktoré porušuje nejakú sociálnu normu, 
a preto ho určitá časť spoločnosti odmieta. Deviáciu vnímame vždy 
v kontexte so všeobecnými normami, ktoré nie sú všade rovnaké. 
Každá spoločnosť si tvorí vlastné normy správania i sankcie (tresty) za 
ich nedodržiavanie.

Klasifikácia sociálnopatologických javov

Už sme uviedli citáciu P. Ondrejkoviča, ktorý hovorí o tom, že sociálne 
normy spoločnosti sú spoločensko-historicky podmienené a menia sa 
s vývojom spoločnosti. 
Citovaný autor v tejto súvislosti píše, že na prelome 19. – 20. storočia 
sa za sociálnopatologické javy považovali tieto: 

– samovražednosť, 
– alkoholizmus, 
– homosexualita, 
– prostitúcia, 
– rozvodovosť, 
– nezamestnanosť, 
– vojna. 

Neskôr sa k nim pridali aj narkománia, drogové závislosti, násilie 
a agresivita, patológia rodiny a pohlavné choroby.
V súčasnosti do skupiny nežiaducich spoločenských javov a sociálnych 
problémov patria najmä: 

– delikvencia a kriminalita, 
– patologické závislosti (sem patria drogová závislosť, hráčska 

závislosť a kultová závislosť. Z moderných, či, lepšie povedané, 
v súčasnosti znovuobjavených tzv. nelátkových návykových 
chorôb je to aj vorkoholizmus, poruchy príjmu potravy, gambling 
/závislosť od hier vrátane tipovania, stávkovania/, závislosť od 
sexu, vzťahové závislosti, patologické nakupovanie, tzv. oniománia 
alebo shoppingholizmus, iné komunikačné závislosti – mobilné 
telefonovanie...), ale aj závislosť od športovania,

– samovražednosť,
– šikanovanie a agresivita,
– prostitúcia a iné sexuálne deviácie,
– týranie, zneužívanie a zanedbávanie detí – syndróm CAN a rodovo 

(gender) podmienené násilie,

– xenofóbia a rasizmus,
– agresivita a šikanovanie.

B. Kraus a J. Hroncová (2007, s. 11) v tejto súvislosti píšu, že do 
skupiny „nežiaducich spoločenských javov a sociálnych problémov 
patria aj: 
– chudoba, 
– nezamestnanosť,
– dopravná nehodovosť a iné odchýlky“.
Iní autori k sociálnopatologickým javom ešte pridávajú aj bezdo-
movstvo, rôzne formy extrémizmu, patologické subkultúry mláde-
že, rôzne formy sociálnych deviácií v školskom prostredí, akými sú 
záškoláctvo, krádeže a pod.
Český autor, významný adiktológ doc. M. Miovský v tomto kontexte 
hovorí o rizikovom správaní, do ktorého okrem uvedených sociál-
nopatologických javov zaraďuje aj sexuálne rizikové správanie a nie-
ktoré formy adrenalínových športov.
Uvedený výpočet sociálnopatologických javov zaiste nie je úplný. 
Je zrejmé, že sociálnopatologické javy sú iba odrazom spoločnosti, 
v ktorej žijeme. A preto aj v súčasnosti kopírujú našu konzumnú, na 
výkon orientovanú spoločnosť. Je teda nanajvýš pravdepodobné, že 
tak ako sa naša spoločnosť bude meniť, budeme zaznamenávať aj 
zmeny v oblasti sociálnopatologických javov. 
Ako príklad možno uviesť prudký rozvoj „komunikačných závis-
lostí“ v súvislosti s rozvojom mobilných telefónov. Prvky závislost-
ného správania vo vzťahu k využívaniu mobilu sú dnes už očividné 
u mnohých jednotlivcov, psychiatri už zaznamenávajú prípady pa-
cientov, ktorým bolo nutné ordinovať liečbu. Ide o pomerne nový 
technický výdobytok doby – pred 15 až 20 rokmi pravdepodobne 
nebolo človeka, u ktorého by bola rozvinutá závislosť takéhoto 
druhu. Obdobne je to aj s ďalším technickým výdobytkom doby – in-
ternetom – a s ním súvisiacimi chatmi a mailami, ale rovnako aj s in-
ternetovou pornografiou. Ďalším novodobým fenoménom, produk-
tom našej konzumnej spoločnosti, ktorý obsahuje prvky závislosti 
nelátkovej povahy, je tzv. shoppingholizmus, nazývaný tiež oniomá-
nia – patologické nakupovanie. Samozrejmé sú tiež rôzne formy 
vzťahových závislostí – rodičovská, partnerská či závislosť od siekt 
a kultov (náboženských, ekonomických, politických, ale aj výchov-
no-terapeutických). Výpočet nelátkových návykových chorôb (ako 
nelátkové závislosti odporúča odborne nazývať popredný český 
odborník primár Karel Nešpor) treba ukončiť viacerými formami 
porúch príjmu potravy, a to od známych, ako sú anorexia, bulímia 
či záchvatovité prejedanie, až po menej známe, avšak nie menej 
frekventované, ako je bigorexia (závislosť od cvičenia, rastu svalov, 
spojená s úpravou stravy a nezriedka spojená so zneužívaním 
anabolík či steroidov) či moderná ortorexia (závislosť od zdravého 
životného štýlu, spojená s výlučnou konzumáciou biopotravín).
Keďže prax prevencie sociálnopatologických javov musí mať svoj 
exaktný rámec, uvádzame pre komplexnosť – v závere tejto časti 
príspevku – kde na akademickej pôde (vysokých školách) sa učí 
predmet sociálna patológia. Je to najmä v študijných odboroch 
ako sociálna pedagogika, sociológia, sociálna práca, pedagogika 
voľného času, vychovávateľstvo, ale aj pri iných tzv. pomáhajúcich 
profesiách. 
Ako sme už uviedli, do spektra sociálnopatologických javov našej 
súčasnej spoločnosti patria aj drogové, inak tiež nazývané látkové 
závislosti. Je potešujúce, že práve problematika drogových závis-
lostí ako jedna z oblastí sociálnopatologických javov je oblasťou, 
ktorej Národné osvetové centrum – kabinet sociálnej prevencie 
venuje rovnako ako problematike nelátkových návykových chorôb 
či prevencii kriminality náležitú pozornosť. Okrem iného je to aj 
vo forme samostatného čísla Informačno-vzdelávacieho bulletinu 
rezortu kultúry Sociálna prevencia. Túto skutočnosť ocenia najmä 
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praktickí realizátori prevencie sociálnopatologických javov nielen 
v kultúre, ale i školskom či mimoškolskom prostredí.

Druhú časť príspevku sme zamerali na niektoré charakteristiky 
nositeľov a adresátov primárnej prevencie sociálnopatologických 
javov vrátane kriminality. 

Niektoré vybrané charakteristiky nositeľov 
a adresátov prevencie 

Je nanajvýš známou a aj výskumne verifikovanou skutočnosťou, že 
práve mladí ľudia tvoria cieľovú skupinu, ktorej sa musí venovať 
zvláštna, osobitne významná a permanentná pozornosť v súvislosti 
s primárnou prevenciou všetkých sociálnopatologických javov 
vrátane prevencie kriminality a delikvencie. Rovnako aj pri 
drogových závislostiach či novodobých nelátkových závislostiach 
platí, že predovšetkým mladí ľudia vo veku od 13 do 20 rokov 
sú veľmi rizikoví a pravdepodobnosť kontaktu či experimentu 
s drogami je práve u nich veľmi vysoká. 
Vzhľadom na to, že mladí ľudia sú najviac rizikoví, je dôležité 
zamerať sa v prevencii na túto cieľovú skupinu. Pojem „prevencia“ 
je odvodený z lat. slova „praeventus“ a znamená predchádzanie, 
ochranu pred potenciálnym ohrozením. Vo vzťahu k deťom 
a mládeži v prevencii drogových závislostí to znamená poskytnúť 
im pravdivé a osožné informácie zaujímavým a pre nich prijateľným 
spôsobom. Máme tu na mysli nielen primárnu prevenciu v zmysle 
besied a iných edukačných podujatí, ale rovnako dôležité je 
poskytovať im aj poradenstvo či krízovú intervenciu. Ako v tejto 
súvislosti upresňuje česká odborníčka Lenka Skácelová (Skácelová, 
L., 2003, s. 329, In Kalina, K. et al. Drogy a drogové závislosti 
– medziodborový prístup), „významné postavenie v preventívnych 
systémoch na regionálnej a miestnej úrovni predstavujú školy 
a školské zariadenia, pretože väčšina mladých ľudí, ktorí školy 
navštevujú či sú v nich umiestnení, sa stáva priamym objektom 
preventívneho pôsobenia“. Viacerí odborníci zaoberajúci sa 
problematikou rodiny (z našich možno spomenúť napríklad 
M. Zelinu) hovoria v súvislosti so súčasnou rodinou o tzv. kríze 
rodiny, kríze školy. V oblasti rodinnej výchovy rezervy možno 
okrem iného nájsť práve v nedostatočne rozvíjanej výchovnej 
funkcii rodiny, v ktorej rodina nespočetne veľakrát zlyháva. Platí 
však, že ak zlyháva rodina, miestom číslo jeden pre primárnu 
prevenciu drogových závislostí sa stáva škola. Ide o isté delegovanie 
nápravy do školského rezortu. Rovnako významné postavenie majú 
aj zariadenia napĺňajúce voľný čas detí a mládeže, medzi ktoré 
patria aj zariadenia kultúry a osvety.
Pomenujme si preto, čo školu a školské zariadenia robí špecifickými 
aj vo vzťahu k prevencii sociálnopatologických javov. Napriek 
tomu, že pri formulácii vychádzame z českej Koncepcie prevencie 
zneužívania návykových látok a ďalších sociálnopatologických javov 
(MŠMT, 1997), aplikáciu v slovenských podmienkach považujeme 
za zdroj inšpirácie.
–  „Dieťa trávi v škole jednu štvrtinu až jednu tretinu denného 

času, škola významne ovplyvňuje jeho životný štýl a spôsob 
rozhodovania,

–  prvé závažné problémy v správaní detí, ktoré si spravidla 
vyžadujú odbornú starostlivosť, sa najčastejšie objavujú na 
základnej škole,

–  rezort školstva disponuje rozsiahlou sieťou poradenských služieb,
–  dieťa prezentuje prvé prejavy problémového správania spravidla 

omnoho skôr, než sa dostane do starostlivosti sociálnej kurately 
v rezorte práce a sociálnych vecí,

–  inštitúcie sociálneho a zdravotného rezortu prichádzajú s pomo-
cou vtedy, keď je nutný zásah v rodine, a väčšinou vtedy, ak kom-
plexné preventívne aktivity iniciované školskými zariadeniami 
neboli dostatočne účinné,

–  škola a školské zariadenia sú často jediným prostredím, v ktorom 
možno systematicky korigovať pozitívny vplyv vrstovníkov najmä 
voči neorganizovaným jedincom“.

Z uvedených dôvodov, ako uvádza L. Skácelová (tamtiež, s. 329), 
platí, že „ak majú pedagógovia spolu s ostatnými nositeľmi 
primárnej prevencie, teda s ostatnými intermediátormi prevziať 
aktívnu rolu odborných pracovníkov v oblasti preventívneho 
pôsobenia na mládež, je nevyhnutné, aby disponovali vhodnou 
stratégiou, zručnosťami a vedeli používať efektívne techniky svojej 
práce“.

S ohľadom na uvedené sa v poslednej časti príspevku zameriame 
na vybrané osobnostné predpoklady, požiadavky na sociálnu 
kompetenciu a základné zručnosti pracovníkov v oblasti primárnej 
prevencie, ktoré sme, vychádzajúc z citovanej českej autorky 
L. Skácelovej (tamtiež, s. 330), rozpracovali a rozšírili na oblasť 
prevencie sociálnopatologických javov.

Charakteristika osobnostných predpokladov 
pracovníka v oblasti primárnej prevencie

1. požiadavky na odbornosť
    a) teoretické predpoklady
 –  má odborné vzdelanie v oblasti sociálnej patológie (napríklad 

prevencia drogových závislostí, prevencia šikanovania atď.),
 –  má záujem a orientuje sa v problematike prevencie sociálnej 

patológie,
 –  pozná a akceptuje rôzne modely vzniku drogových závislostí,
 –  je schopný rozpoznať a opísať fyzické, psychické a sociálne 

dôsledky užívania drog,
 –  vie jedincovi poskytnúť či sprostredkovať primeranú pomoc,
 –  vzdeláva sa a udržuje aktívny kontakt s vývojom poznatkov 

v problematike,
 –  vystupuje dôveryhodne, poskytuje pravdivé, objektívne infor-

mácie;
    b) pedagogicko-psychologické zručnosti 
 – zastáva profesionálny etický prístup,
 –  v činnostiach s deťmi a mládežou jasne a čitateľne vyjadruje 

svoj postoj,
 – vie zaujať,
 – má komunikačné zručnosti,
 – má organizačné zručnosti,
 – rešpektuje niektoré zvláštnosti cieľovej skupiny,
 – má prehľad o životnom štýle mladých ľudí,
 –  využíva zručnosti a skúsenosti v práci s deťmi a mládežou,
 – má zmysel pre humor,
 – vie dávať a prijímať podporu,
 – vie citlivo reagovať na problémy žiakov

2. požiadavky na sociálnu kompetenciu
 – má sociálne cítenie,
 – má vhľad do sociálnych situácií, 
 – orientuje sa v interpersonálnych vzťahoch,
 – má pod kontrolou autoregulačné mechanizmy,
 – využíva svoje tvorivé schopnosti,
 – má schopnosť spolupracovať (nie súťažiť),
 – je v kontakte s inými odbornými špecialistami v regióne

16
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3. emocionálna stabilita
 – má schopnosť sebaovládania,
 – adekvátne reaguje na podnety,
 – vie prijať kritiku,
 – je empatický/empatická a vie počúvať.
Uvedenými charakteristikami špecifikovali českí odborníci prehľad 
zručností a požiadaviek, ktoré sú kladené na pracovníka v primárnej 
prevencii. Je zrejmé, že tieto je možné aplikovať i v praxi prevencie 
v Slovenskej republike. Realizácia prevencie si vyžaduje pomerne ťaž-
kú prácu na sebe, ktorá je však významne na prospech iných. V kaž-
dom prípade táto činnosť má svoj zmysel a opodstatnenie. O tom sa 
ľudia z praxe presviedčajú vo svojej každodennej činnosti. 
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NÁSILIE V MÉDIÁCH

Pavol Fazik, projektový manažér, Zodpovedne.sk

Pojem médiá, resp. masmédiá označuje akúkoľvek formu komunikácie, 
ktorá zasahuje široký okruh ľudí. V súčasnosti ide najmä o televíziu, 
rádio, noviny, ako aj nové dieťa medzi médiami – internet. Vznik novín 
siaha do čias antického Ríma, keď Július Cézar vydával verejné oznamy, 
avšak prvý rozmach masmédií prišiel až okolo roku 1920, keď začali 
vysielať prvé rádiá a začali sa distribuovať prvé noviny. Ďalšie formy 
médií, knihy, však existovali už dávno predtým, ako sa zaviedol pojem 
masmédiá. Nasledujúci významný zlom nastal po 2. svetovej vojne, 
keď v Spojených štátoch amerických vznikli prvé televízne stanice 
s pravidelným vysielaním. Od tých čias televízia, nazývaná tiež kráľovná 
masmédií, ovládla scénu a ovláda ju dodnes. Tento veľmi pohodlný 
spôsob prijímania informácií, keď stačí sedieť pohodlne v kresle doma 
a bez námahy „čumieť na debnu“, sa stal s rozvojom technológií čoskoro 
fenoménom. Dominanciu televízie čiastočne narušil až ďalší míľnik 
v masmediálnej komunikácii, a to bol nástup internetu v 90. rokoch 
minulého storočia. 
Prvotný význam médií informovať sa so zvyšujúcou dostupnosťou 
zmenšil a do popredia sa dostal význam zabávať. Násilie už od pradávna 
hralo veľkú rolu v zábave. V starovekom Ríme boli gladiátorské zápasy 
veľmi populárne. Dokonca niektoré pramene uvádzajú, že diváci boli 
doslova závislí od tohto krvavého športu. V poslednom čase sa však 
intenzita násilia rapídne zvyšuje. Toto potvrdzuje aj štúdia profesorov 
Guya Paquetta a Jaquesa de Guise z Lavalskej univerzity, ktorí počas 
7 rokov skúmali 6 hlavných televíznych kanálov v Kanade. Štúdia 
ukázala, že v období medzi rokmi 1993 a 2001 sa výskyt aktov fyzického 
násilia zvýšil o 378 percent. Televízne programy obsahujú priemerne 
40 aktov násilia za hodinu. 
Obrazy násilia a úchylného sexuálneho správania môžu do hĺbky modifi-
kovať psychiku televízneho diváka, najmä mladistvého. Túto hlbokú po-
ruchu charakterizuje strata morálneho zmyslu, ktorá môže mať nepred-
vídateľné následky počas celého života danej osoby a vedie až k menšej 
či väčšej strate zmyslu pre realitu. Diváka robí neschopným zmerať dô-
sledky svojich činov. Toto narušenie predstavivosti je stupňované scéna-
mi násilia, ale svoj pôvod má predovšetkým v televízii samotnej, no naj-
mä v dlhých hodinách strávených pred obrazovkou „stierajúcou hranice 
medzi realitou a neskutočným“. Vo svetle týchto postupných záverov 
treba uvažovať nad niekoľkými tragickými udalosťami, ktoré uvádzame 
ako príklady: Sedemročné dieťa v Manile pozeralo americký kreslený 
film Robocop, keď dvadsaťjedenročná upratovačka prepla program na 
príbeh, ktorý chcela sledovať. Chlapča vtedy vyšlo z izby po otcovu puš-
ku a vystrelilo na ňu. Na druhý deň v nemocnici podľahla zraneniam.

Veľmi významné je svedectvo Teda Bundyho, ktorý zomrel v roku 
1989 v elektrickom kresle pre sexuálnu agresiu a vraždu najmenej 
28 žien. Niekoľko hodín pred popravou opísal v priebehu filmovaného 
záberu, ako spadol na dno priepasti. Najprv vyhlásil, že mal úplne 
normálne detstvo a „vyrastal v úžasnej rodine s dvomi pozornými 
a milujúcimi rodičmi“. Vo veku 12 rokov sa stretol s pornografiou: 
„Keď som sa raz pustil do pornografie – a považujem to za istý druh 
otroctva – vyhľadával som čoraz násilnejšie, výrečnejšie a opisnejšie 
materiály. Bolo to tak ako s drogami, prechovávate istú nenasýtiteľnú 
excitáciu, kým nedosiahnete bod, v ktorom pornografia už nemôže 
ísť ďalej. Dosiahnete ten bod vrcholu, keď sa pýtate sami seba, či 
vám v tomto momente prechod k činu prinesie viac ako len to, že 
čítate a pozeráte sa... (...) Pornografia môže zasiahnuť a schytiť náhle 
chlapca z ktorejkoľvek dnešnej rodiny... nech sú rodičia akokoľvek 
pozorní. (...) Čo mi naháňa strach, ba priamo ma desí, je to, čo vidím 
v televízii. Špinavosti, ktoré vstupujú do rodín dneška, by nemohli byť 
ukazované v predstaveniach pre dospelých, označených hviezdičkou, 
pred dvadsiatimi rokmi.“
S rozšírením informačných technológií a internetu nadobudol 
problém násilia ešte väčší rozmer. Najpredávanejšia hra v histórii 
Playstation 2 – Grand Theft Auto 3 je celá založená na násilí. Hráči tu 
získavajú body zabíjaním ľudí na ulici, kradnutím áut, páchaním trest-
nej činnosti, ktorá je v reálnom svete zakázaná. V inej hre – Carma-
geddon – sú hráči odmeňovaní za zrážanie chodcov na ulici. Úroveň 
násilia v hrách, ktoré hrajú mladí ľudia, je extrémne vysoká. Násilie sa 
stalo každodenným stereotypom v živote mladých ľudí.
Vo svete internetu, svete bez hraníc, kde je všetko možné, je virtuálne 
násilie vzdialené len „pár klikov“ od používateľov. Ľudia si môžu 
sťahovať texty piesní (aj tie čo boli cenzurované), násilné obrázky 
a videoklipy. Existujú dokonca videoklipy ako návod na samovraždu 
alebo nespočetné množstvo bitiek, ktoré zachytávajú reálne násilie, 
nie virtuálne. Niektoré stránky zachádzajú ešte ďalej. Dajú sa na 
nich nájsť skutočné obrázky mŕtvych ľudí, ktorí umreli všakovakými 
spôsobmi. Hlava odstrelená brokovnicou alebo odrezaná, človek, 
ktorého prešiel vlak. Obrazy zo života, ktoré ak v skutočnosti niekto 
videl, povie si, že ich radšej nemusel vidieť.
Vo virtuálnom svete, kde sa stierajú všetky hranice, človek zachádza 
veľmi často do extrémov. Prítomnosť kvalitných fotoaparátov a kamier 
v takmer každom mobile láka deti a mladistvých zachytávať videá, 
ktoré neskôr zverejňujú. Dá sa povedať, že niektorí sú tým úplne 
posadnutí a predbiehajú sa v tom, kto nakrúti brutálnejšie video. 
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Takéto video sa potom objaví na internete, vedú sa o ňom diskusie 
a mladým ľuďom to pripadá úplne normálne.
Práve pre takéto dôvody je dôležité viesť deti a mládež k zodpovednému 
prístupu k internetu a hrám. Pri hrách je pre nás dospelých dôležité 
všímať si piktogramy, ktorými sú označované. Takéto označovanie hier 
je povinné už aj v Slovenskej republike a dozvieme sa z neho nielen 
vekovú hranicu, od ktorej je daná hra vhodná, ale aj rizikové obsahy, 
ktoré sa v hre môžu vyskytovať. Ako rodičia sa môžeme rozhodnúť, 
ktorú hru pre svoje dieťa vyberieme. Samotné obmedzenia však nikdy 
nebývajú dostatočné – dieťa sa k hre dostane aj cez internet alebo 
u kamaráta. Rovnako je to aj s obsahom, ktorý deti objavia na internete. 
Deti sú prirodzene zvedavé a láka ich všetko nepoznané, odlišné. Preto 
by sme nemali zabúdať na to, aby sme sa s deťmi rozprávali a vysvetľovali 
im rozdiel medzi hrou, fantáziou, virtuálnym svetom a skutočnosťou, 
aby sme ich učili vnímavosti a citlivosti k pocitom iných ľudí. 
Zodpovedne.sk je projekt o zodpovednom používaní internetu, 
mobilnej komunikácie, nových technológií a o bezpečnom využívaní 

informačno-komunikačných technológií deťmi a mládežou. Hlavnými 
cieľmi projektu sú zvyšovanie povedomia o nástrahách internetu, šírenie 
osvety, ako sa proti takýmto nástrahám chrániť, pomoc a poradenstvo 
pri riešení problémov na internete. Od 1. mája 2009 projekt rozširuje 
svoje pole pôsobnosti o službu nahlasovania nelegálneho a škodlivého 
obsahu na internete. Pripája sa tak k ďalším 35 projektom, ktoré bojujú 
proti nelegálnemu a nebezpečnému obsahu na celom svete. Medzi 
projektové aktivity patria školenia učiteľov, policajtov preventistov, 
sedenia a diskusie s deťmi. Partnermi projektu sú aj Ministerstvo vnútra 
SR a Slovenský výbor pre UNICEF. 
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Por. Le Figaro, 12/5/89.

Por. Laissez-les-vivre, novembre 1990.

Wikipedia, Mass media, http://en.wikipedia.org/wiki/Mass_media

http://www.zodpovedne.sk/
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ŤAŽKÝ ODCHOD Z PEKLA

Mgr. Barbora Kuchárová, psychologička, psychoterapeutka, výkonná riaditeľka občianskeho združenia PRIMA

Aj po siedmich rokoch práce v Centre Nádej ma stále udivuje razantnosť 
závislosti od vzťahov. Ako hlboko sa vie páchateľ domáceho násilia 
dostať pod kožu svojej obete. Zároveň ma vždy zaskočila absolútna 
podoba všetkých troch foriem závislosti od vzťahov (rodič –dieťa, 
partnerská závislosť a závislosť od siekt a kultov). Ženy, ktoré žili často 
v neľudských podmienkach, sa držali svojej „zlej“ istoty a vždy, aj na 
samotnom konci, boli schopné hľadať pozitíva svojho deštrukčného 
vzťahu. Veľmi mi to pripomínalo jednu českú štúdiu, ktorá preukázala, 
že depresívni pacienti vedia byť časom závislí od svojej depresie. Mnohí 
poznáme, ako ťažko sa dá oslobodiť od závislého vzťahu. Mnohí sme 
si prešli neistotou po jeho ukončení, lebo nám bolo zrazu horšie, tak 
fyzicky, ako aj psychicky. 
Často na stretnutiach s ľuďmi hovoríme o zákernosti závislosti od vzťahov. 
V porovnaní so závislosťou od heroínu vzťahová závislosť vyhráva 
a samotný heroín je iba amatérsky hráč. Skutočne zákerná a inteligentná 
ľudská bytosť (páchateľ) hravo prekoná mŕtvu chemickú látku, ktorá 
nevyvíja žiadne úsilie, aby sa k nám dostala. Málo však hovoríme o tom, 
aké ťažké je oslobodiť sa. Mnohokrát je to pre človeka také náročné, 
že radšej zotrvá trvalo v násilnom vzťahu. V poradenskom centre pre 
ženy som často zažívala, že obete zaktivizovali až ich dospievajúce alebo 
dospelé deti. Odchod aj z toho najhoršieho vzťahu nie je príjemný a stav 
po môžeme často vnímať ako výrazné zhoršenie. Toto je informácia, 
ktorú by mali mať na zreteli nielen terapeuti a poradcovia, ale i blízki 
obetí domáceho násilia.
Na hlbšie pochopenie rozsahu a závažnosti závislosti si môžeme 
porovnať dve najzávažnejšie formy závislosti od vzťahov – závislosť od 
sekty a princípy domáceho násilia. Vybrala som osem najšpecifickejších 
znakov sekty a na porovnanie uvediem k nim porovnateľné príznaky, 
ktoré som identifikovala pri práci s obeťami domáceho násilia.
Sektu definuje: 

1. Autoritárske vedenie. Rozhodujúcim rozmerom všetkých sektár-
skych organizácií je panovačné vedenie. V každej organizácii je 
osobným kúzlom obdarený človek, vodca skupiny. Ten vyžaduje 
vernosť a oddanosť. Mnohí si dávajú rôzne tituly, ako napríklad 
majster, otec, apoštol, posol, mesiáš a pod.

Autoritárske vedenie je základom správania každého páchateľa 
domáceho násilia vrátane okúzlenia pri nahováraní partnerky. Páchatelia 
domáceho násilia sú často ľudia s psychopatickou štruktúrou osobnosti 
a musíme im uznať, že sú skutočne očarujúci v prvokontakte. Naozaj 
fungujú podľa porekadla „keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú“. Toto 
je základom dvoch vecí: v prvom rade je to dôvod, prečo tak veľa žien 
vstúpi do vzťahu či manželstva s takýmto mužom. A hlavne to objasňuje, 
prečo tak dlho zotrvajú vo vzťahu či majú vážne problémy pri odchode. 
Ak ešte prirátame fenomén spomienkového optimizmu (minulosť si 
podvedome prikrášľujeme – „staré zlaté časy“), porozumieme, že ženy 
v týchto vzťahoch drží nádej, že sa všetko vráti do starých dobrých koľají. 
Ešte dlho po odchode si mnohé vyčítajú, že mohli vydržať ešte chvíľu, či 
dali dosť „druhých“ šancí, že by sa to možno zlepšilo. Každý násilník či 
tyran sa začne spávať autoritatívne, až keď má istotu, že obeť získal, že 
je mu oddaná.   

2. Elitárstvo a výlučnosť. Tieto spoločnosti vzbudzujú vo svojich 
členoch pocit výnimočnosti a nadradenosti. Šírenie dogmy. Sektári 
tvrdia, že ich učenie je neomylné a o jeho pravdivosti nesmie nikto 
pochybovať.

Páchatelia domáceho násilia často využívajú princíp zlatého teľaťa. 
Presviedčajú svoju obeť o svojej pozitívnej výnimočnosti a o výnimočnosti 
rodiny, v ktorej žijú. Ženy v poradenskom centre často oddane citovali 
svojich manželov a používali vety ako napríklad: „Takého ako ja 
nenájdeš... Nikto iný by ti to netoleroval... Vytiahol som ťa z peknej 
diery (dedina)... Tvoja rodina je odpad.... Chceš byť žobráčka ako tvoja 
sestra...“ a i. 

3. Presné pravidlá a zásady pre život každého člena. Všetci stúpenci 
ich musia bez výhrad dodržiavať. V sektách nevládne atmosféra 
slobodného myslenia ani rozhodovania.

Tento druh rodinného šikanovania je pre domáce násilie absolútne ty-
pický vrátane trestania za slobodné myslenie a rozhodovanie. Pamätám sa, 
ako manžel jednej z mojich klientok kontroloval uhlomerom rozloženie 
príborov na stole pri servírovaní každého jedla. Je mi vlastne ľúto, že na 
zákaze myslenia a rozhodovania sa všetci smejeme pri sledovaní českých 
komédií. Vety „neplatíš, tak nerieš“ moje klientky počúvali každodenne 
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v bežnom živote spolu s výrokmi „kto ti to dovolil kúpiť“ alebo „ty 
hlavne nemysli“. 

4. Viera je povýšená nad rozumové poznanie. 

Povýšený nad rozumové poznanie je v prostredí domáceho násilia skoro 
vždy názor páchateľa. Klientky ešte dnes spomínajú, ako ich exmanželia 
radi a často používali spojenia ako „už som ti raz povedal, že to je tak, tak 
je to tak“. Vynára sa mi z pamäti klientka, ktorej som musela zmerať test 
IQ, pretože oddane verila manželovi, že je mentálne postihnutá a nevie 
posúdiť realitu. Mala IQ 116, čo zodpovedá pásmu nadpriemernej 
inteligencie. Vtedy som pochopila, aké pravdivé je tvrdenie, že stokrát 
opakovaná lož sa stáva pravdou.  

5. Prenasledovanie. Stúpenci siekt tvrdia, že sú pre učenie prena-
sledovaní, a všetci, ktorí ho nehlásajú, sú nepriatelia. 

Z prostredia práce s obeťami domáceho násilia poznám dve formy 
prenasledovania. Jednou je forma spojená s páchateľmi, ktorí súbežne 
trpia patologickou žiarlivosťou. Pamätám sa, ako jedna naša kamarátka 
výrazne po päťdesiatke nabrala odvahu a prvýkrát od sobáša prespala 
mimo domu, podotýkam – na vzdelávaní v ženskom kolektíve. Druhou 
formou je, ak sa páchateľ vydáva za obeť prenasledovania a vraví, že 
všetci ho krivo obviňujú. Často z týchto pseudoútokov obviňuje primárnu 
rodinu manželky, jej kolegyne alebo kamarátky. Veľmi často som mala 
od týraných žien sprostredkované výroky typu „vaši ma vždy neznášali“, 
„toto máš od tých rozvedených kráv, to ťa hecujú tie feministky“... 

6. Sankcie a tresty. Člen, ktorý sa neprispôsobí praktikám sekty, je 
k tomu donucovaný rôznymi postihmi, trestami a obviňovaním zo 
zlyhania. 

Myslím, že skutočnú zvrhlosť domáceho násilia som pochopila pri 
počúvaní klientok, ktoré rozprávali o prešpekulovanosti, zákernosti, 
zvrhlosti a brutálnosti, akými ich muži trestali už za drobné prehrešky 
a porušenia chorej disciplíny. Veľmi častými boli znásilnenia ako trest, 
zamykanie a obmedzovanie pohybu ako vo výkone trestu, upieranie 
uspokojenia primárnych potrieb, akými sú jedenie či spanie, ponižovanie 
na verejnosti a mnohé, mnohé ďalšie. 

7. Psychická manipulácia. Využívajú rôzne techniky psychickej mani-
pulácie pri získavaní stúpencov a ich ovládaní. 

Psychická manipulácia je úplným základom domáceho násilia a jeho 
vždy prítomným prejavom v celom jeho rozsahu vrátane psychopatic-
ky nepredpokladateľných a častých zmien nálad páchateľa, citového 
vydierania, vyhrážania násilným trestným činom (samovražda, vraž-
da, ublíženie na zdraví), zavádzania a klamania. Myslím si, že toto 
je najčastejšie prezentovaný faktor domáceho násilia, ktorý poznáme 
z kníh, filmov a časopisov. 

8. Uzavretosť a utajovanie informácií o skupine.

Úplná izolácia rodiny, v ktorej prebieha domáce násilie, je zo strany 
páchateľa veľmi častá. Prvé, čo deštruuje, je vzťah s primárnou 
rodinou manželky (rodičia), potom prichádzajú na rad priatelia 
a kolegovia. Moja aktuálna klientka mi nedávno hovorila o tom, že 
jej rodičia počas víkendu dohovárali, aby dala svojmu partnerovi ešte 
jednu šancu, aby to ešte skúsila a potom pokračovala, že im vlastne 
nikdy nehovorila o tom, čo sa doma deje, pretože ich nechcela trápiť 
a sťažovať sa. Často teda i ženy samotné zatajujú pred blízkymi 
informácie, podľa mňa z pochopiteľných dôvodov. Málo ľudí okrem 
páchateľov domáceho násilia vie tak dôsledne aplikovať do praxe 
staré rímske pravidlo „rozdeľ a panuj“. 

„Ak je reč o traumách, tak výstup z kultu odborníci dnes považujú 
za jednu z najťažších, často i dlhodobých tráum, akú môže človek 
zažiť. Bez pomoci odborníkov to však každý nemusí zvládnuť,“ cituje 
jeden zo slovenských denníkov profesionála v oblasti výstupového 
poradenstva. Na základe svojej dlhodobej skúsenosti s prácou 
s obeťami domáceho násilia si myslím, že rovnako obozretne by 
sme mali pristupovať i v pomoci závislým od partnerských vzťahov. 
Nielen včasná diagnostika a krízová intervencia, ale predovšetkým 
dôsledné výstupové poradenstvo pri výstupe z partnerského vzťahu 
pomáhajú následne uľahčiť a urýchliť návrat do reálneho života 
a zvýšiť kvalitu života. Pri práci s obeťami domáceho násilia alebo 
sprevádzaní akéhokoľvek závislého človeka by sme sa mali vyzbrojiť 
trpezlivosťou, ochotou dlhodobo ho podporovať a odolnosťou proti 
lapsom (pošmyknutiam) a relapsom (recidívam).

PRERUŠME CYKLUS NÁSILIA

Mgr. Anna Klimáčková, riaditeľka Národného centra pre rovnosť príležitostí, Bratislava

V oblasti ochrany práv detí vznikli v druhej polovici 20. storočia nové 
koncepcie a etika. Táto oblasť vývoja vrátane Dohovoru o právach 
dieťaťa (OSN, 1989) prichádza v čase, keď naša spoločnosť prechádza 
zásadnými zmenami a prežíva spoločenské krízy ako vysoká 
nezamestnanosť, zločinnosť, násilie v celkovej atmosfére sociálnej 
a politickej neistoty. 
Okrem všeobecného násilia v spoločnosti narastá aj násilie páchané 
deťmi. Postupne sa znižuje veková hranica páchateľov a brutalita 
členov extrémistických skupín, ku ktorým prináležia. Preto sa účinné 
presadenie práv detí stáva veľmi problematickým a odborníci sa čoraz 
intenzívnejšie zaoberajú hľadaním príčin tohto alarmujúceho stavu. 
Výskumy v zahraničí dokazujú vplyv násilia páchaného na deťoch na 
ich násilnícke správanie, na zníženú schopnosť učiť sa a byť úspešný 
v neskoršom živote. Následky zlého zaobchádzania v detstve často 
vyvolávajú pocity depresie, nízkeho sebahodnotenia, bezmocnosti, 
straty kontroly, nedostatok dôvery v druhých a z obete sa často stáva 
páchateľ. Vzniká uzavretý cyklus násilia, ktorý treba prerušiť. 

Medzi najdôležitejšie výskumy v tejto oblasti patrí výskum realizova-
ný Griffith University, Brisbane v Austrálii (2006). Bol zameraný na 
prepojenie medzi násilím páchaným na deťoch v rodine a delikven-
ciou mladistvých. Sledoval obdobia, keď bolo dieťaťu ubližované, 
a rozdelil ich na štyri kategórie – rané detstvo (do 5 rokov), staršie 
deti (6 – 11), adolescenti (12 – 17) a stále ubližovanie zahŕňajúce 
detstvo aj adolescenciu. Zistili, že deti, u ktorých sa ubližovanie za-
čalo a skončilo v detstve, nespáchali viac násilných aktov ako deti, 
u ktorých nebolo evidované ubližovanie. Naproti tomu deti, u kto-
rých ubližovanie pokračovalo aj v adolescencii alebo ktoré sa dialo 
len v adolescencii, boli viac náchylné na delikvenciu. U mladých 
ľudí vo veku 20 – 22 rokov zistili, že ak sa im ubližovalo v puberte, 
zvýšilo sa riziko ich násilníckeho správania, drogovej závislosti a ri-
ziko uväznenia. Podobné výsledky boli zistené aj v oblasti negatív-
nych životných výsledkov, vnútorných problémov, zlyhania v škole 
a predčasnej sexuálnej aktivity. Prejavilo sa to u 50 % sledovaných 
detí. 
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POMOC OBETIAM NÁSILIA

Mgr. Táňa Tureková, konzultantka na Linke pomoci, Pomoc obetiam násilia, Bratislava

Okrem toho výskum dokázal, že medzi negatívne rodinné faktory, 
ktoré majú veľký vplyv na delikvenciu mladistvých, nepatrí len bitka. 
Sú nimi aj slabý dohľad rodičov, tvrdá, nestála či náladová disciplína, 
chladné vzťahy a nízka náklonnosť k deťom, konflikty medzi rodičmi, 
rozvrat manželstva, zanedbávanie (aj psychické). 
Ako prerušiť cyklus násilia?
Na Slovensku sa síce objavilo niekoľko čiastkových riešení, sú však 
rozdrobené medzi jednotlivé organizácie a netvoria integrovaný 
celok, v ktorom sa jednotlivé aktivity dopĺňajú. Je to záležitosť celej 
spoločnosti – rodiny, školy, prostredia a podmienok, v akých dieťa 
vyrastá. 
Ak si uvedomíme súvislosti medzi rodičovským správaním a jeho 
vplyvom na správanie detí, mali by sme sa sústrediť na skvalitňovanie 
rodičovských zručností, na vytváranie pevných väzieb medzi dieťaťom 
a rodičom už po jeho narodení, na zvládanie stresu, ktoré často 
vedie k násilnému správaniu voči dieťaťu alebo jeho psychickému 
zanedbávaniu. Rodičia potrebujú odbornú a finančne dostupnú 
pomoc už v čase, keď sa objavia prvé príznaky narušených vzťahov či 
nezvládania výchovy dieťaťa.
Podporu a pomoc však treba poskytnúť aj samotným deťom už 
v štádiách, keď sa objavujú prvé problémy napríklad v zvládaní 
učiva či neadekvátnom správaní. Je potrebné všímať si príznaky, 
ktoré signalizujú, že sa s dieťaťom niečo deje. Týranie, šikanovanie, 
zanedbávanie či sexuálne zneužívanie majú svoje špecifické prejavy 

v správaní. Ak sa jeho problém včas zachytí a dostane adekvátnu 
pomoc, predíde sa jeho narušenému vývinu. 
Mali by sme si uvedomiť aj to, aké podmienky poskytujeme deťom na 
ich vývin, sebarealizáciu, na ich duševný a telesný rozvoj. V súčasnosti 
hľadáme vinníka v deťoch a mladých ľuďoch, ktorí sa správajú 
násilnícky, deštruktívne k svojmu okoliu, podľahli drogám a alkoholu, 
uchyľujú sa k rôznym extrémistickým skupinám, ktoré im poskytujú 
pocit prináležitosti a vyplnenia voľného času. Preto sú na mieste otázky. 
Majú deti v mieste svojho bydliska dostatok priestoru a možností na 
trávenie voľného času? Sú vytvorené napríklad kluby, v ktorých by 
sa mohli stretávať a našli tam pocit prináležitosti a naplnenia? Nie 
je tým jediným miestom len ulica? Koľko financií je vyčlenených zo 
strany štátu, miest a obcí na voľnočasové aktivity detí a mládeže, aby 
sa pre ne stali cenovo dostupné? Tu sa mnohí zodpovední odvolávajú 
na nedostatok peňazí, krízu a pod. Výskum o finančných nákladoch 
spojených s kriminalitou mládeže, ktorý robilo Ministerstvo vnútra 
v Kanade, však dokázal, že investície do preventívnych programov 
a voľnočasových aktivít detí a mladých ľudí sú až 12-násobne nižšie 
ako investície do následného riešenia problémov spojených s ich 
kriminalitou. 
Aj keď naša spoločnosť prechádza mnohými zmenami a bojuje 
s mnohými problémami, otázky detí a mládeže by nemali zostávať na 
konci nášho záujmu. Existujúci cyklus násilia si vyžaduje najmä vôľu 
všetkých zainteresovaných prerušiť ho.

Mimovládna organizácia Pomoc obetiam násilia – Victim Support 
Slovakia (PON) na pomoc obetiam trestnej činnosti získala právnu 
subjektivitu v roku 1999. Poskytuje bezplatné psychologické, 
právne a špecializované sociálne poradenstvo obetiam a svedkom 
násilných trestných činov, domáceho násilia, dopravných nehôd, 
katastrof a nešťastných udalostí na Slovensku, ale aj našim 
občanom v zahraničí, prípadne cudzincom, ktorí sa stali obeťou 
trestnej činnosti na Slovensku. Od počiatku sa sústreďovala okrem 
poskytovania priamych služieb obetiam aj na prevenciu viktimizácie. 
Dôležitým momentom bolo uznesenie vlády SR č. 273 z 20. apríla 
2000, ktorým sa ukladá ministrovi vnútra SR „iniciovať zriadenie 
poradní pre obete trestných činov v krajských mestách Slovenskej 
republiky“. Následne bol uznesením Rady vlády pre prevenciu 
kriminality schválený zámer zriadiť poradne pre obete trestných 
činov v krajských mestách na Slovensku. Mimovládna organizácia 
Pomoc obetiam násilia prijala úlohu spolupracovať pri realizácii 
tohto zámeru organizačne, odborne a metodicky. Na spoluprácu pri 
budovaní poradní boli zároveň vyzvaní primátori krajských miest. 
Hlavným cieľom bolo vytvoriť funkčnú sieť služieb obetiam, ktorá 
bude poskytovať nezávislé, bezplatné a diskrétne služby pre obete 
tak, aby prístup k nim bol uľahčený pre všetkých občanov na celom 
území Slovenska. Služby museli byť kompatibilné s európskymi 
štandardmi tak, aby sa mohli stať súčasťou nadnárodnej siete služieb 
obetiam. To sa stalo skutočnosťou v roku 2000, keď sa PON stala 
riadnym členom Európskeho fóra služieb obetiam, ktoré v roku 2007 
zmenilo názov na Pomoc obetiam Európa (Victim Support Europe). 
Victim Support Europe tvorí sieť 21 mimovládnych organizácií 
v 19 krajinách, založená v roku 1990, ktorá poskytuje pomoc 

a informácie obetiam trestných činov v Európe (je to každoročne 
viac ako 2 milióny ľudí, ktorým cca 3 000 platených pracovníkov 
a takmer 18 000 dobrovoľníkov poskytuje najpotrebnejšiu praktickú 
a emocionálnu podporu a právne poradenstvo). 

Práva obetí v trestnom konaní podľa Vyhlásenia Victim Support 
Europe sú:
Základné princípy
–  právam obetí zločinu musí byť priznaná rovnaká dôležitosť ako 

právam páchateľov,
–  proces konania s útočníkom nesmie prehlbovať stres alebo 

zväčšovať problémy obetí zločinu
Základné práva – obete trestných činov majú právo na
– rešpekt a uznanie v každej etape procesu trestného konania,
– informácie a vysvetlenia týkajúce sa ich prípadu,
–  podávanie informácií o úradných rozhodnutiach, ktoré sa týkajú 

páchateľa,
– dostupné právne rady bez ohľadu na vlastné finančné možnosti,
– ochranu súkromia a osobnej bezpečnosti,
– odškodnenie – tak od páchateľa, ako aj od štátu.

Pomoc obetiam násilia – Victim Support Slovakia za vyše desať ro-
kov existencie pomohla viac ako 6 000 klientom, poskytli sme spo-
lu 17 000 konzultácií a služieb. Zriadili sme 9 poradní v krajských 
mestách a v Poprade – v súčasnom období (najmä pre ekonomické 
problémy) sú funkčné poradne v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, 
Banskej Bystrici, Prešove a v Košiciach, nestrácame nádej na obno-
venie činnosti poradní v Žiline a Poprade. Klientom v poradniach 
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poskytujú erudované služby poradcovia – špecialisti (psychológovia, 
právnici, sociálni pracovníci). Vzhľadom na už spomenuté problémy 
ich počet v roku 2008 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím kle-
sol cca o tretinu, paradoxne však narástol počet prípadov, ktorými 
sme sa zaoberali – riešili sme spolu 1 646 prípadov. Je už príznačné, 
že našu pomoc vyhľadali v 3/4 prípadov ženy (1 234/) a 1/4 boli 
muži (406), v ojedinelých prípadoch sa na nás obrátili manželské 
páry alebo celé rodiny spoločne.
Pre naše poradne je typické špecifické poradenstvo poskytované 
v diáde psychológ – právnik alebo psychológ – sociálny pracovník, 
najvýstižnejšie ho charakterizuje označenie „poradenstvo obetiam 
trestných činov“, ktoré má svoje špecifiká a štandardy. Možno 
konštatovať, že poradne PON sú úspešné v snahe kompenzovať 
nerovnosti v postavení obetí a páchateľov trestných činov, keď 
bezplatne zabezpečujeme informácie a právnu pomoc poškodeným 
trestnými činmi – páchatelia sú spravidla vyzbrojení odbornou 
podporou a ochranou zákona. Nadštandardnou službou je 
zastupovanie klienta formou splnomocnenca, v minulosti to robili (po 
dohode s klientom a v zmysle Trestného poriadku) spolupracujúci 
advokáti, žiaľ, s ohľadom na finančné limity si nemôžeme dovoliť 
znášať náklady (najmä cestovné pri konaniach vedených mimo sídla 
poradne) vo všetkých prípadoch, ktoré by si to vyžadovali.
V roku 2008 bola (obdobne ako v predchádzajúcich rokoch) v našej 
klientele najpočetnejšie zastúpená kategória domáceho násilia 
(52 % zo všetkých prípadov). Domnievame sa (spolu s ostatnými 
odborníkmi na túto problematiku), že nejde o dramatické zvýšenie 
nárastu domáceho násilia (ako sa zvyčajne domnieva laická 
verejnosť), ale ide o dôsledok pozitívnych zmien v slovenskej 
legislatíve, zlepšenia dostupnosti služieb pre obete a v neposlednom 
rade pripisujeme tento jav vplyvu zvýšenia informovanosti verejnosti 
a príslušníkov Policajného zboru SR. Z roka na rok narastá počet 
klientov, ktorí sa na PON obracajú z podnetu polície, ktorá ich 
v zmysle Trestného poriadku informuje o našich službách. Druhým 
najpočetnejšie zastúpeným zdrojom informácií o PON sú médiá (tak 
elektronické, ako aj printové), s ktorými sa snažíme v maximálnej 
možnej miere spolupracovať. V menšej miere sa klienti o nás 
dozvedajú prostredníctvom známych, sociálnych služieb a z iných 
zdrojov (napríklad lekár, učiteľ, kňaz). 
Oproti predchádzajúcim rokom vzrástol počet obetí dopravných 
nehôd, násilných trestných činov, sexuálne motivovaných trestných 
činov a podvodov, ktoré vyhľadali našu pomoc, zastúpení boli tiež 
klienti, ktorí mali konflikty so susedmi alebo na pracovisku, vyskytli 
sa i sťažnosti na inštitucionálne násilie. Oslovili nás aj obete krádeží 
a bytových krádeží. Viac ako polovici klientov poradní sme v zmysle 
primárnej prevencie poskytli rady a odporúčania týkajúce sa 
bezpečného správania.
Veková štruktúra našich klientov sa rokmi nemení, prevládajú ľudia 
v produktívnom veku, deti a mládež do 20 rokov pravdepodobne 
vyhľadávajú špeciálne služby pre túto vekovú skupinu, resp. sa na nás 
v ich mene obracajú ich rodičia alebo zákonní zástupcovia. Zvyšuje 
sa počet seniorov v našej klientele – väčšinou sú obeťami domáceho 
násilia (zo strany príbuzných) alebo podvodov. 
V roku 2005 sme začali vydávať časopis SPOLU, s podporou rôznych 
inštitúcií (MPSVaR SR, grant Veľvyslanectva Holandského kráľovstva) 
sa nám podarilo až do konca roku 2008 štyri čísla ročne distribuovať 
rôznym inštitúciám na celom Slovensku (napríklad pracoviská PZ 
SR, verejné knižnice, školy, zdravotnícke inštitúcie, úrady miestnej 
samosprávy).
Počas svojej pôsobnosti PON spolupracovala pri príprave a realizácii 
mnohých projektov v spolupráci s inštitúciami na Slovensku 
i v zahraničí, spomeniem projekty ASTREIA (vzdelávanie justičných 
pracovníkov), PANDORA (legislatíva o domácom násilí), CD DIVA 

(metodologické a dokumentačné otázky problematiky pomoci 
obetiam trestných činov), MUSAS II (pomoc detským obetiam 
trestnej činnosti), DROGY A NÁSILIE (pomoc rodinám závislých 
osôb). 
Od roku 2003 je súčasťou služieb poskytovaných PON telefónna Lin-
ka pomoci, ktorá na zvýhodnenom telefónnom čísle 0850 111 321 
(prístupnom z celého územia SR) poskytuje poradenské služ-
by v pracovných dňoch od 10:00 do 14:00 hodiny. Zo skúseností 
z iných obdobných liniek a vyhodnocovania frekvencie volaní vy-
plýva, že ohrozená osoba nachádza pokoj a prostredie vhodné na 
dôverný rozhovor o svojich problémoch spravidla v dopoludňajších 
a poludňajších hodinách. Za ideálny stav by sme však považovali ne-
pretržitú službu. Napriek tomu, že volajúci majú možnosť zanechať 
odkaz na záznamníku (ktorý je zapojený po zvyšný čas a služba si 
ho každý deň prehráva a reaguje na zanechané odkazy), vieme zo 
skúseností, že mnohých klientov to odradí od komunikácie a telefón 
jednoducho položia... 
Dôvodom vzniku Linky pomoci bola potreba podporiť obete trest-
ných činov. Volajúcim poskytujeme usmernenie, sprostredkovanie 
informácií, snažíme sa ich orientovať na naše poradne alebo iné inšti-
túcie (špecializované poradenské linky, občianske poradne, psycholo-
gické poradne, azylové domy, poskytovateľov sociálnych služieb, prí-
padne oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na 
úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, úrady miestnej samosprávy). 
Ak je klient silne rozrušený, snažíme sa ho najprv upokojiť. Máme zá-
ujem získať čo najviac relevantných informácií, ale pýtame sa taktne, 
rešpektujeme právo volajúceho na anonymitu, právo ponechať si pre 
seba informácie, o ktorých si neželá hovoriť, a najmä právo samostat-
ne sa rozhodovať o ďalšom postupe. My len dávame návrhy, poskytu-
jeme informácie a zachovávame absolútnu diskrétnosť. Odpovedáme 
tiež na e-maily alebo listy od klientov.
V roku 2008 sme zaznamenali 808 klientov, z toho 85 % sa s nami 
kontaktovalo telefonicky, ostatní e-mailom alebo písomne. Na porov-
nanie – v roku 2003, keď Linka pomoci poskytovala poradenstvo 
16 hodín denne, to bolo 1 591 klientov... Zloženie je obdobné ako 
u klientely našich poradní – prevládajú ženy (68 %), klienti v produk-
tívnom veku volajú v 81 % hovorov, seniori zaznamenali 16 % hovo-
rov. Po domácom násilí (42 % volaní) sú najpočetnejšie zastúpené 
násilné trestné činy, dopravné nehody a podvody.
Máme dobrý pocit, keď sa nám niektorí klienti po uplynutí určitého 
času ozvú a informujú nás o úspešnom vyriešení svojho problému. Za 
úspech považujeme aj to, že sú prípady, keď občania reagujú citlivo 
na situáciu vo svojom okolí. Na ilustráciu: kontaktovali sa s nami 
susedia seniorského manželského páru, ktorý doslova terorizoval 
vlastný syn (alkoholik a gambler), v tomto prípade s nami účinne 
spolupracovali aj predstavitelia miestnej samosprávy. Obrátil sa na 
nás tiež otec dievčaťa, ktoré si robilo starosti o spolužiaka, ktorý bol 
obeťou násilia v rodine.
V našej práci uprednostňujeme výraz obeť pred termínom „poško-
dený“ ako v reči zákona. Týmto pomenovaním obetiam vyjadrujeme 
rešpekt a porozumenie, ktorým dávame najavo, že to, čo sa im stalo, 
berieme veľmi vážne, a najmä to, že si zaslúžia ohľaduplnosť a zaob-
chádzanie, ktoré im neupiera ľudskú dôstojnosť.
Viac informácií o nás je možné nájsť na www.pomocobetiam.sk, tu je 
možné prečítať si tiež jednotlivé čísla nášho časopisu SPOLU.
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REEDUKAČNÉ CENTRUM

VO VEĽKÝCH LEVÁROCH

PaedDr. Ján Blažek, riaditeľ Reedukačného centra, Veľké Leváre

Reedukačné centrum vo Veľkých Levároch je špeciálne výchovné 
zariadenie náhradnej výchovy v zriaďovateľskej pôsobnosti Kraj-
ského školského úradu v Bratislave.
Poskytuje výchovu, vzdelávanie a starostlivosť nahrádzajúcu pri-
rodzené rodinné prostredie. Reedukačné centrum je zriadené ako 
internátne zariadenie s nepretržitou prevádzkou a s celkovou ka-
pacitou 48 klientov.
Do zariadenia sa klienti prijímajú na základe rozhodnutia súdu 
nariadením predbežného opatrenia, ústavnej starostlivosti, ústavnej 
alebo ochrannej výchovy vo veku 15 až 18 rokov, vo výnimočných 
prípadoch do 19 rokov. Umiestnenie mládeže sa realizuje aj na 
základe žiadosti rodičov o dobrovoľný pobyt, keď deti prichádzajú 
priamo z rodinného prostredia. Dĺžka týchto dobrovoľných pobytov 
vo väčšine prípadov nepresahuje 6 mesiacov. Podobným spôsobom 
môže byť prijaté dieťa z detského domova na dohodu, v týchto 
prípadoch vedenie reedukačného centra rozhodne o ukončení 
reedukačného procesu.
Reedukačné centrum poskytuje odbornú pomoc mládeži zo so-
ciálne alebo výchovne zlyhávajúceho prostredia, mladistvým 
s narušeným psychosociálnym vývinom, ale aj s recidivujúcou 
trestnou činnosťou. Svojim klientom zabezpečuje výchovno-
-vzdelávaciu činnosť, profesionálnu prípravu, psychoterapeutickú, 
zdravotnú a sociálno-právnu starostlivosť počas celého pobytu v za-
riadení.

Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti v Reedukačnom centre 
vo Veľkých Levároch je takáto:

– pri RC je zriadené dvojročné odborné učilište s učebným 
odborom 3686204 stavebná výroba – stavebné práce. Každý 
ročník učilišťa má jednu triedu s kapacitou 10 žiakov;

– pre žiakov, ktorí neukončili povinnú desaťročnú školskú 
dochádzku a potrebujú si doplniť vzdelanie základnej školy 
a pripraviť sa na štúdium na odbornom učilišti, je zriadený 
prípravný ročník pri odbornom učilišti s kapacitou 10 žiakov. 
Po skončení prípravného ročníka sú žiaci zaradení do 
dvojročného odborného učilišťa;

– žiaci, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku alebo 
prípravný ročník a nie je u nich predpoklad ďalšieho 
vzdelávania, sú zaradení do pracovných skupín. Títo klienti 
pod vedením majstrov odbornej výchovy absolvujú ročný, 
prípadne dvojročný pracovný zácvik na jednoduché manuálne 
pracovné činnosti. V zariadení sú dve pracovné skupiny po 
9 klientov. 

Organizácia mimoškolskej výchovnej činnosti je v Reedukačnom 
centre vo Veľkých Levároch je takáto:

– základnou organizačnou jednotkou kolektívu je výchovná 
skupina s 10 klientmi, výchovná skupina nie je identická 
s rozdelením detí podľa organizácie v škole;

– celý kolektív zariadenia je rozdelený na 5 výchovných skupín,
– mimoškolská výchovná činnosť prebieha v jednotlivých 

skupinách alebo podľa záujmov v rámci krúžkovej činnosti.

Výučbu v škole, odbornú prax, ako aj mimoškolskú výchovnú činnosť 
zabezpečujú plne kvalifikovaní učitelia, majstri odborného výcviku 
a výchovy a denní vychovávatelia. Odbornú psychoterapeutickú 
činnosť zabezpečujú liečebný pedagóg a psychológ, v prípade potreby 
aj psychiater. Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje prostredníctvom 
zdravotnej sestry dorastový lekár. Sociálno-právnu starostlivosť 
zabezpečuje sociálna pracovníčka.

Dôvodov, pre ktoré deti skončia v špeciálnom výchovnom zariadení, 
je viacero. Primárnym dôvodom býva záškoláctvo. Je jedným 
z najčastejšie sa vyskytujúcich prejavov asociálneho správania dieťaťa, 
ktoré potom prispieva aj k problémom s rodičmi, k výchovným 
problémom v škole. Skoro polovica detí pochádza z neúplných rodín, 
čo je významný faktor pri vzniku a rozvoji porúch správania. Deti 
pochádzajú z prostredia disharmonických rodín, ako aj z rodín zo 
sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré sú chudobné sociálne 
i kultúrne. Rodiny sú zaostalé, rodičia bývajú osobnostne problémoví, 
s nízkym vzdelaním, u detí absentuje pozitívny vzor správania. Tieto 
deti sa dostávajú do kategórie problémových z hľadiska disciplíny, 
dodržiavania noriem spoločenského správania.
Záškoláci trávia svoj voľný čas rozličným spôsobom: od relatívne 
neškodného sledovania televízie či hry na počítači cez túlanie 
(individuálne alebo s partiou) až po začiatky fajčenia, konzumáciu 
alkoholických nápojov, prípadne experimentujú s inými návykovými 
látkami (ľahšie, ale aj tvrdé drogy). Navštevujú pohostinstvá a herne. 
Tieto ich „záškolácke aktivity“ si vyžadujú finančné prostriedky, a nie 
malé. Začnú sa dopúšťať drobných krádeží, vyskytuje sa aj vážnejšia 
trestná činnosť až delikventné správanie. To už ale predstavuje 
„vrchol ľadovca“ v ich aktivitách.

Zo všetkého, čo bolo uvedené, jednoznačne vyplýva, že je nevyhnutné 
takéto dieťa vyňať z nevhodného prostredia, v ktorom sa pohybovalo, 
a začať s prevýchovným procesom. Do popredia reedukačného 
pôsobenia vystupujú tieto hlavné úlohy:

– výchova a vzdelávanie mladistvého,
– prevýchova emocionálne a sociálne narušenej mládeže,
– redukcia patologických prejavov osobnosti klienta, posilňovanie 

spoločensky akceptovateľných foriem správania, dôležitá je 
reštrukturalizácia ich hodnotového systému,

– sprostredkovanie pozitívnych sociálnych zážitkov, vytváranie 
sociálnych vzťahov, adekvátne sebahodnotenie klientov 
s výrazným dôrazom na uvedomovanie osobnej zodpovednosti 
za vlastné správanie,

– podpora harmonického vývinu osobnosti dieťaťa, preferovanie 
zdravého životného štýlu v školských aj mimoškolských 
aktivitách,

– vytváranie podmienok na formovanie zdravej osobnosti klienta 
a jeho odolnosti proti sociálnopatologickým vplyvom a tlakom 
okolia,

– pozitívna sebarealizácia klientov, rozvíjanie morálno-vôľových 
vlastností, zručností, nadania, dôsledné vedenie k využívaniu 
voľného času.
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Je nesporne dôležité, aby klienti mali dostatočný priestor na 
záujmovú činnosť, aby mali dostatočnú ponuku voľnočasových 
aktivít na realizovanie vlastného ja. Voľný čas predstavuje významný 
faktor prevencie negatívnych javov, ale aj prevýchovného pôsobenia 
na mladého človeka. V súčasnej dobe v štruktúre voľnočasových 
aktivít mladých ľudí majú dominantné postavenie činnosti pasívneho 
charakteru. Jednoznačne preferujú zábavnú a relaxačnú funkciu 
voľného času. Preto je veľmi dôležité v práci s klientmi zariadenia 
položiť dôraz na ich plnohodnotnú sebarealizáciu v oblasti poznávacej 
a zážitkovej. Z toho dôvodu sa ako dôležitý prvok reedukačnej 
a resocializačnej práce s klientmi javí komunitný systém, ktorý vedie 
klientov k aktívnej účasti na organizácii ich života v reedukačnom 
centre. Klienti prostredníctvom spolusprávy majú možnosť aktívne 
zasiahnuť do prežívania svojho voľného času, ale vždy usmerneného 
odbornými pracovníkmi zariadenia (učiteľ, majster, vychovávateľ, 
liečebný pedagóg, psychológ). Popri bežných aktivitách, ako sú 
futbal, nohejbal, basketbal, volejbal, stolný tenis, turistika, cyklistika, 
plávanie, florbal, návšteva športových, kultúrnych a spoločenských 
akcií, reedukačné centrum pravidelne organizuje:

– lyžiarsky výcvik pre I. ročník odborného učilišťa, na ktorom sa 
zúčastňujú aj najlepší klienti zariadenia,

– jarné a jesenné splavy rieky Morava,
– letnú školu sebapoznania a pozitívneho prežívania voľného 

času v Liptovskom Jáne, kde klienti absolvujú rôzne aktivity ako 
základný horolezecký výcvik, rafting rieky Váh, vysokohorskú 
turistiku – dvojdňový prechod Vysokých Tatier, spojený s biva-
kovaním vo voľnej prírode, pracovnú činnosť pri úprave letného 
kúpaliska a úprave lyžiarskeho svahu, návštevu verejnosti neprí-
stupných jaskýň,

– letné športovo-relaxačné pobyty v družobných zariadeniach 
v Českej republike (Výchovný ústav pre mládež v Buškoviciach 
a v Hostinnom),

– veľmi dôležitú funkciu zohrávajú spoločenské stretnutia s diev-
čatami z Reedukačného centra v Trstíne, ktoré majú viacročnú 
tradíciu. Organizujú sa ako vianočné posedenie s kultúrnym 
programom, veľkonočná šibačka a majáles alebo juniáles s dis-
kotékou.

V zariadení pravidelne pracujú záujmové krúžky, ktoré umožňujú 
všetkým klientom zapojiť sa do aktivity, ktorá im najviac vyhovuje. 
V školskom roku 2008/2009 v zariadení pracovali tieto krúžky:

– futbalový,
– volejbalový, 
– nohejbalový,
– stolnotenisový,
– turistický a cykloturistický,
– posilňovací,
– hudobno-dramatický,
– pestovateľské práce,
– tvorivá dielňa,
– počítačový,
– prírodovedný.

      
Dôležitým prvkom v prevýchove klientov je to, že systém hodnotenia im 
umožňuje individuálne vychádzky, ako aj dovolenky počas školských 
prázdnin. V tomto čase majú možnosť ukázať, ako si osvojili nové 
životné priority a či sú schopní byť zodpovední za svoje správanie 
a konanie. Z vychádzok sa chlapci vracajú pravidelne, horšie je to 
s návratmi z dovoleniek, predovšetkým letných a vianočných: Čím sú 
chlapci dlhšie doma, tým je pre nich ťažšie vrátiť sa do zariadenia.
Veľmi dôležitú úlohu v prevýchovnom procese zohrávajú individuál-
ne a skupinové sedenia s liečebným pedagógom a psychológom, kde 

sa rozoberajú ich starosti, problémy, postoje k životu. Snažíme sa 
klientov doviesť k tomu, aby zistili, kde urobili chyby a aby sa im 
v budúcnosti vyhli, aby vedeli adekvátne reagovať na konfliktné ži-
votné situácie. Sú však prípady klientov, ktoré sa musia riešiť sedením 
s psychiatrom a medikamentóznou liečbou. V týchto prípadoch je 
prognóza úspešnosti reedukačného procesu veľmi nízka.
Nezanedbateľnou úlohou reedukačného centra, ktorú však dupľujú 
všetky aktivity, je pomoc pri začleňovaní klientov do spoločenského 
života po dovŕšení plnoletosti pri ukončení ústavnej starostlivosti, 
ústavnej alebo ochrannej výchovy.

Na záver by som chcel povedať, že práca s touto mládežou je spolo-
čensky veľmi významná. Správa o bezpečnostnej situácii v Sloven-
skej republike za rok 2005 uvádza, že z celkového počtu 59 353 pá-
chateľov trestných činov bolo 3 648 maloletých a 4 086 mladistvých 
páchateľov. Práca v reedukačnom centre však v žiadnom prípade 
nie je povolaním, ale skutočným poslaním. Osudy chlapcov si každý 
zo zamestnancov nosí v sebe a premýšľa o nich aj po „pracovnom 
čase“.
Osobne ma mrzí, že po dovŕšení plnoletosti sa chlapci často vracajú 
do pôvodného prostredia, odkiaľ ich vybral súd. Dali sme im nádej 
na lepší, hodnotnejší život, ale nikto im nezaručí právo na prácu, 
ubytovanie a časom vo väčšine prípadov klesnú na dno spoločenského 
rebríčka a stanú sa „ príťažou”.
Našťastie však máme aj chlapcov, ktorí sa v živote uchytia, pracujú, 
vedú usporiadaný život, založia si rodiny. Sú to svetielka v diaľke, 
ktoré všetkým pracovníkom Reedukačného centra vo Veľkých 
Levároch dávajú zmysel vydržať a pokračovať v tejto náročnej práci, 
v ich životnom poslaní.
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O POSLANÍ DIAGNOSTICKÉHO 

CENTRA V LIETAVSKEJ LÚČKE
Mgr. Eva Maníková, liečebná pedagogička, Diagnostické centrum, Lietavská Lúčka

Diagnostické centrum v Lietavskej Lúčke je školské preventívno-
-výchovné zariadenie pre dievčatá vo veku 13 až 18 rokov s poruchami 
správania. 
Inými slovami, pre dievčatá, ktoré vlastnými silami nedokázali pre-
konať problematické obdobie dospievania, začlenili sa do nevhodnej 
partie, odmietajú chodiť do školy, utekajú z domu, vzdorujú, klamú, 
experimentujú s návykovými látkami...
Počas pobytu v našom zariadení poskytujeme dievčatám psychologic-
kú, psychoterapeutickú, výchovnú, zdravotnú a sociálnu starostlivosť. 
Pomáhame im osobnostne dozrieť, nájsť si cestu späť k rodine, pria-
teľom, vzdelávaniu, k pozitívnej hodnotovej orientácii.
Poskytujeme tiež pomoc rodičom detí s problematickým správaním, 
a to ambulantne i poradenstvom.
Realizujeme rôzne preventívne programy pre základné aj stredné 
školy formou exkurzií v našom zariadení, akciami priamo v školách...

Z histórie nášho zariadenia

V roku 1969 bol pôvodný Detský domov triediaci v Žiline zmenený 
na Domov mládeže triediaci pre dievčatá od 15 do 18 rokov. V roku 
1972 dostalo zariadenie nový názov – Diagnostický ústav pre 
mládež. V roku 1992 sa Diagnostický ústav pre mládež presťahoval 
zo Žiliny do Lietavskej Lúčky. V roku 1994 bol zmenený názov na 
Diagnostické centrum. Od roku 1996 až dodnes je jeho riaditeľom 
Pavol Šimko. V zariadení pracujú vysokokvalifikovaní odborníci, 
všetci s príslušným špeciálnopedagogickým alebo psychologickým 
vzdelaním.
Umiestniť dievča s problematickým správaním do nášho zariadenia je 
možné dvoma spôsobmi:

– na základe súdneho rozhodnutia o predbežnom opatrení 
alebo výchovnom opatrení, zvyčajne na návrh sociálneho 
kurátora, 

– formou Dohody o dobrovoľnom diagnostickom pobyte, 
uzavretej so zákonným zástupcom dievčaťa. 

Dĺžka pobytu v diagnostickom centre je orientačne 3 mesiace, 
individuálne v závislosti od konkrétnej situácie chovanky.
Medzi ciele našej práce patrí:
–  zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces na kvalitnej odbornej 

úrovni pre emocionálne a sociálne narušené dievčatá, 
–  poskytnúť odbornú psychologickú, psychoterapeutickú, zdravotnú, 

sociálnu starostlivosť, 
–  zabezpečiť zvýšenú vzdelávaciu starostlivosť, dopĺňať chýbajúce 

vedomosti s možnosťou dosiahnuť čo najvyššie možné vzdelanie 
v úzkej spolupráci s príslušnou školou dievčaťa a pedagógmi danej 
školy, individuálne pristupovať k jednotlivým problémom, 

–  usmerňovať dievčatá k pozitívej hodnotovej orientácii a objek-
tívnemu náhľadu na svet, viesť ich k samostatnosti a zodpoved-
nosti, 

–  pomáhať osobnostne dozrieť, rozvíjať schopnosti a zručnosti, učiť 
sa efektívne využívať svoj voľný čas, 

–  spolupracovať s rodinou a vytvoriť vhodné podmienky na návrat do 
rodinného prostredia. 

V zariadení funguje pevne stanovený denný režim, dievčatá majú 
svoje každodenné povinnosti, vyučovanie, výchovné činnosti, nácvik 
sociálnych zručností. Sú zaradené do terapeutických skupín pod 
vedením kvalifikovaných terapeutov. Súčasťou režimu je komunita 
3 x denne a 1 x týždenne tzv. voľná tribúna, hodnotenie uplynulého 
týždňa očami dievčat aj dospelých. Dievčatá sú odmeňované plusový-
mi a trestané mínusovými bodmi a podľa vlastných zásluh požívajú 
alebo nie výhody nad bežný rámec. Našou snahou je motivovať ich 
k pozitívnemu správaniu.
Za veľmi dôležitú považujeme spoluprácu s rodinami našich 
dievčat, vítame, ak sa s nimi kontaktujú písomne alebo telefonicky, 
podporujeme ich vo využívaní návštevných hodín. Počas návštev 
rodičia absolvujú pohovor s odbornými pracovníkmi centra.
V našej práci nám aktívne pomáha občianske združenie Biela 
vrana, ktoré realizuje pre dievčatá v diagnostickom centre množstvo 
tvorivých dielní so zameraním na vzdelávanie a rozvoj sociálnych, 
praktických a umeleckých zručnosti, organizuje a materiálne 
zabezpečuje poznávacie výlety, športové akcie...

Občianske združenie Biela vrana vzniklo pri Diagnostickom centre 
v Lietavskej Lúčke, jeho členmi sú pracovníci, ale aj sympatizanti 
centra, v občianskom združení pracujú dobrovoľne, bez nároku na 
odmenu. Naše aktivity sú zamerané na prácu s dievčatami vo veku 
13 až 18 rokov s poruchami správania, umiestnenými v Diagnostic-
kom centre v Lietavskej Lúčke.

Na základe dlhoročných skúseností vieme, že u dievčat s poruchami 
správania často absentujú základné pracovné, hygienické, stravovacie 
návyky, majú ľahkovážny postoj k zdravému životnému štýlu, 
k starostlivosti o svoje telo a zdravie, k domácim prácam... V dôsledku 
často laxného prístupu rodiny k vzdelávaniu nepovažujú ho ani 
mnohé dievčatá za dôležité. Mnohé z nich veľmi skoro a neuvážene 
začínajú sexuálne žiť, pričom si neuvedomujú dôsledky a neraz sa už 
v ranom veku stávajú matkami. Niektoré vzhľadom na nedostatočnú 
kontrolu a absenciu vedenia k morálnym hodnotám majú za sebou už 
i kriminálnu minulosť (najčastejšie krádeže).
Preto sú naše aktivity zamerané na nácvik chýbajúcich návykov, 
na teoretické poznávanie aj praktické vyskúšanie rôznych činností 
a aktivít.

Dievčatá umiestnené v diagnostickom centre nemajú povinnosť 
po odchode od nás podať nám správu o svojom ďalšom živote, 
úspechoch, prípadne zlyhaniach, preto je ťažké odhadnúť mieru 
úspešnosti našej práce. Ozývajú sa dobrovoľne, často s odstupom 
času, keď dospejú a dokážu prehodnotiť svoju mladosť.
Zakaždým, keď sa dozvieme, že sa im v živote darí, máme radosť 
a veríme, že aj naša práca v nich zanechala aspoň malú stopu.
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Konzultačné a informačné centrum EDUKOS Dolný Kubín je 
mimovládna organizácia akreditovaná na prácu s rizikovými 
skupinami, vzdelávanie a sociálne poradenstvo. Angažuje sa 
v oblasti starostlivosti o ľudí odsúdených či prepustených z výkonu 
trestu a mladistvých delikventov, ktorí majú problémy so zákonom 
alebo sa dokonca ocitli vo výkone trestu. 
Jeden z dôvodov vysokej recidívy trestnej činnosti na Slovensku 
(až okolo 25 %) je určite aj nedostatočne organizovaný plynulý 
prechod z väzenia na slobodu. Aj napriek existencii legislatívne 
stanovených odborníkov pomáhajúcich odsúdeným pri návrate 
z väzenia (zákon NR SR č. 550/2003 Z. z. o probačných 
a mediačných úradníkoch či zákon č. 305/2005 o sociálnej 
kuratele...) nie je možné pracovať s každým odsúdeným, posilňovať 
jeho schopnosť bezkonfliktného spôsobu života v prostredí, 
v ktorom ich klient žije. EDUKOS veľmi citlivo vníma túto 
situáciu a úzko spolupracuje s oboma profesiami. Mladým ľuďom, 
ktorí už majú akú-takú kriminálnu minulosť, venuje mimoriadnu 
pozornosť. A to aj preto, že sa často ocitnú v tejto situácii nielen 
vlastnou vinou. Niektorí sa dostali do zlej partie, niektorí mali 
rodičov, ktorí mali iné starosti než zaujímať sa o svoje dieťa, či 
spáchali trestný čin len z mladíckej nerozvážnosti, alebo aby stúpli 
v očiach svojich „priateľov“.
Veľké skúsenosti, aj nadnárodné, získal EDUKOS v tejto 
práci v rámci projektu IS EQUAL Šanca odsúdeným v období 
rokov 2005 – 2008 v spolupráci s Ústavom na výkon trestu 
odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch. Projekt si na 
jednej strane všímal odsúdeného a zameriaval sa na rozvoj jeho 
kľúčových zručností a kompetencií, nevyhnutných na presadenie 
a uplatnenie v živote a na trhu práce, priamo vo väzení. Na túto 
činnosť nadväzovala práca dobrovoľníkov, väčšinou študentov 
sociálnej práce. V práci s nimi pokračovali aj po prepustení na 
slobodu. Pozitívny vzor dobrovoľníkov ich mal motivovať k zmene 
svojich priorít a správania a boli im aj barličkou pri oficiálnych 
rokovaniach na inštitúciách či pri hľadaní zamestnania. Tím 
dobrovoľníkov funguje v EDUKOS dodnes. Dobrovoľníci pracujú 
pod vedením odborného personálu, aby sami neboli touto prácou 
ohrození. Projekt sa venoval aj problematike prípravy praxe na 
uplatňovanie alternatívnych trestov, najmä trestu povinnej práce, 
ktoré priniesol nový Trestný zákon a Trestný poriadok a mohli 
by obmedziť odpykávanie niektorých typov trestov vo väzení. Za 
jeden z viacerých pozitívnych výsledkov v práci s odsúdenými vo 
väzení v rámci tohto projektu pokladáme úspech pri príprave 
na vysokoškolské štúdium jedného z nich. Ešte počas výkonu 
trestu ho prijali dokonca na dve vysoké školy – právnické fakulty. 
V súčasnosti má už úspešne ukončený prvý ročník vysokoškolského 
štúdia. Popritom aj pracuje a na štúdium si sám zarába, je s nami 
v kontakte a vzájomne si pomáhame.
S rizikovými skupinami mladých ľudí a pomocou pri implementácii 
novej trestnej legislatívy pracuje EDUKOS aj v rámci ďalších 
projektov. Jeden z nich je projekt Cesta do života, realizovaný 
s finančnou podporou finančných mechanizmov EHP, NFM 

a ŠR SR. Projekt nadväzuje na predchádzajúci projekt, rozširuje 
cieľové skupiny o deti a mladých dospelých ohrozených sociálnym 
vylúčením nielen z dôvodov pobytu vo výkone trestu, ale aj pobytu 
v reedukačných a detských domovoch, vyrastania v nepriaznivom 
rodinnom či sociálnom prostredí a aj odsúdených v zmysle 
novej legislatívy. V našej praxi sa začínajú ukladať odsúdeným 
aj povinnosti spočívajúce najmä v príkaze podrobiť sa programu 
sociálneho výcviku alebo inému výchovnému programu. Je 
však ešte málo subjektov, ktoré by súdom boli ochotné v tomto 
pomáhať. Samozrejme, jedným z dôvodov sú aj financie. V rámci 
tohto projektu bola príležitosť zorganizovať od septembra 2008 
do konca apríla 2009 v spolupráci s probačnými a mediačnými 
úradníkmi patričných okresných súdov výchovné programy 
a výcviky v Starej Ľubovni, Poprade, Brezne a Žiline pre 57 takto 
odsúdených. Jeden výchovný program trvá minimálne 40 hodín, 
jeho obsah je zameraný na sebapoznávanie, spoznávanie svojich 
silných a slabých stránok, nácvik jasnej, zreteľnej a nezraňujúcej 
komunikácie, empatiu a empatické vcítenie do prežívania obete, 
uvedomenie asertívnych práv a povinností, nácvik rôznych techník 
tolerantného správania k inakosti a odlišnosti v rôznych formách 
(akceptácia iných názorov, myšlienok, práv, životného štýlu 
a pod.). Každý výcvik bol jedinečný a každý jeden priniesol nové 
skúsenosti. Jedinečnosť vyplýva z možnej rôznorodosti skupiny 
– z hľadiska veku, vzdelania, mentálnej úrovne, sociálneho 
prostredia a, samozrejme, aj trestu. Na úspešnosť vplývalo aj 
prostredie. Ukázalo sa, že obrovský význam pri organizovaní má 
aj prostredie, kde sa program realizoval. Jeden z výcvikov bol 
realizovaný napríklad na jednom z uvedených súdov, prostredie 
súdu so svojím režimom však pôsobilo nielen na účastníkov, ale aj 
na lektorov deprimujúco. Naopak, veľmi pozitívne hodnotili všetci 
účastníci vrátane lektorov priestory Krajskej knižnice v Žiline, a to 
nielen z hľadiska veľkosti, vybavenia a svetlosti, ale aj preto, že 
kultúrne prostredie knižnice spĺňalo i druhotný cieľ. Kultivovalo 
správanie účastníkov a motivovalo ich na využívanie takýchto 
služieb i pre svoje individuálne potreby. Bolo milé od riaditeľky 
knižnice, že účastníkom v úvode výcviku odovzdala čitateľský 
preukaz. 
Nové trendy v trestnej justícii dávajú priestor na nápravu 
páchateľov aj iným spôsobom, niekedy možno humánnejším, 
a sú aj menej nákladné pre spoločnosť. Rozšírila sa škála 
alternatívnych trestov, čo vnímame veľmi pozitívne, a zároveň 
sa tu vytvára priestor pre mnohé štátne a neštátne organizácie 
a občianske združenia v pôsobení na jedincov, ktorí sa dostali 
do rozporu so zákonom. Myslíme si, že aj napriek týmto novým 
trendom má nepodmienečný trest odňatia slobody v našom 
trestnom práve svoje nezastupiteľné miesto. Podstatné však je, 
aby naša spoločnosť dokázala vytvárať optimálne podmienky na 
nápravu tých, ktorí urobili v živote chybu, dala im druhú šancu, 
aby neskĺzli do tých istých koľají, v ktorých boli predtým, aby 
sa vytvárali podmienky na predchádzanie a znižovanie trestnej 
činnosti. A spoločnosť sme my všetci. 

PRÁCA S RIZIKOVÝMI

SKUPINAMI

Ing. Eva Vajzerová, riaditeľka občianskeho združenia EDUKOS, Dolný Kubín

Príspevky z regiónov
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Sociálnej prevencii sa v Považskom osvetovom stredisku v Považskej 
Bystrici venuje pozornosť už vyše trinásť rokov. V jej rámci sa 
zrealizovalo množstvo cielených aktivít pre široké skupiny ľudí 
s dôrazom na deti a mládež. Kombinované podujatia, semináre, 
interaktívne prednášky, dialógy a zážitkové tvorivé dielne – to sú 
formy, prostredníctvom ktorých sa dá hovoriť o kriminalite priamo 
i nepriamo: hľadať jej príčiny a následky, ale i spôsoby ochrany 
pred ňou. Spočiatku sme sa zamerali na jednorazové aktivity pre 
koordinátorov, školy, ale aj pre neorganizovanú mládež. Naším 
cieľom bolo podať prostredníctvom odborných lektorov pravdivé, 
kvalifikované, ale najmä aktuálne informácie. V rámci dlhodobej 
a systematicky cielenej prevencie sme sa snažili zavádzať nové 
progresívne a rozvojové formy v oblasti prevencie kriminality 
v projektoch pod názvom Kriminalita mládeže a drogy, Poznaj 

a pomáhaj, Spoločne proti kriminalite. 
Medzi aktuálne podujatia v ostatnom období patria aktivity zamerané 
na získavanie návykov bezpečného správania detí predškolského 
a školského veku formou zážitkového učenia: prostredníctvom 
krátkych hier, rozprávok, pohybovej aktivity a motivačných 
rozhovorov sa nenásilne navodia témy pracovných listov z programu 
Keď som sám/sama doma – modelové situácie, ktoré riešia, čo môže 

a čo nemôže dieťa robiť bez dozoru rodiča, ako sa správať bezpečne 
na ulici či doma, ako sa zachovať pri stretnutí s cudzím človekom, ako 
sa správať sám doma a pod. 
Rovnako úspešné sú podujatia organizované v spolupráci s políciou 
v Považskej Bystrici. Pre uchádzačov zabezpečujeme interaktívne 
prednášky, motivačné rozhovory o kriminalite detí a mládeže, ukážky 
policajnej techniky a kynologickej činnosti. 
Pre študentov SŠ organizujeme preventívno-vzdelávacie aktivity 
s možnosťou oboznámiť sa s príčinami kriminálnych činov i spôsobmi 
ochrany pred kriminalitou, napríklad: páchanie drobných trestných 
činov, eliminácia násilnej činnosti, rôzne závislosti, ktoré sa vyskytujú 
sa priamo v školách, medzi rovesníkmi a treba ich riešiť za pomoci 
koordinátora prevencie kriminality v škole.
Programové bloky pre koordinátorov sú zamerané na nové trendy 
v oblasti prevencie, ktoré sa tematicky orientujú na prevenciu 
kriminality a obete trestných činov, násilie, známky násilia v rodine, 
šikanovanie – prevenciu a elimináciu.
Naším cieľom i naďalej zostáva vykonávať svoju prácu tak, aby sme 
prostredníctvom podujatí poskytovali adresátom ďalšie možnosti 
vzdelávania a zabezpečovania čo najväčšieho množstva informácií 
súvisiacich s výchovou v oblasti prevencie kriminality.

AKTIVITY POVAŽSKÉHO 

OSVETOVÉHO STREDISKA

Mária Labudíková, Považské osvetové stredisko, Považská Bystrica

Je to trestný čin???
Lucia X, Diagnostické centrum, Lietavská Lúčka

Z pohľadu mnohých ľudí pod pojmom trestný čin rozumieme len také 
činy ako napríklad prechovávanie drog, vražda, znásilnenie a krádeže 
z obchodov alebo nejaké bankové podvody. Možno to vyznie čudne, ale 
trestný čin je aj krádež peňazí vlastným rodičom, alebo ako to hovoríme, 
taká obyčajná pubertiacka pouličná bitka. Donedávna som si myslela, že 
krádež od rodičov by nemohol byť trestný čin, veď nie sú cudzí, alebo že 
keď zbijem kamarátku alebo niekoho, kto pozerá po mojom frajerovi, 
veď si to len vyjasňujeme, len my dve. Ale teraz viem, že trestný čin je 
všetko, čo nie je správne, ale to si človek ktorý, to robí, neuvedomuje. 
Keď som zobrala rodičom prvýkrát peniaze, začala som s tým preto, 
lebo som nemala na výber. Raz na diskotéke som rozbila umývadlo, lebo 
som bola opitá. Na druhý deň začali kamarátky za mnou chodiť, že som 
to rozbila ja a že do dvoch dní musím zahnať dvetisíc korún. To bolo 
nemožné zohnať tak rýchlo a kebyže sa priznám, tak by ma nikdy nikam 
nepustili. Nechcela som to urobiť, ale nič iné ma nenapadlo, lebo som 
dlžila takým ľuďom, ktorým keď nevrátim, tak by si to odskákala moja 
rodina. Tak som nabrala odvahu a zobrala peniaze. Hovorila som si, že 
to už nikdy neurobím, lebo som sa cítila hrozne. Lenže čo čert nechcel, 
nakoľko mi rodičia peniaze nedávali, tak som si v sebe povedala, že takých 
20 eur úplne poslednýkrát neuškodí a keďže to už raz vyšlo, tak som si 
ich zobrala, lenže tých 20 eur som minula za jeden deň a zobrala som 
ďalšie a ďalšie. Najhoršie je na tom to, že už mi nestačilo 20 eur, tak som 
brala päťdesiatky, stovky, dvestovky, až som si vôbec neuvedomovala, že 

je to nesprávne a že tie peniaze som si nezarobila sama svojimi rukami. 
Taký človek potom čím viac a častejšie berie, nevníma už nič, necíti ani 
strach, ani hanbu. Vadí len to, že má peniaze, koľko chce, a tak nemusí 
kradnúť inde. Lebo kým mi rodičia peniaze nedávali a ja som nemala 
ten úplne prvý dôvod zobrať im peniaze, tak som kradla. Najprv to 
začalo maličkosťami, sladkosťami, malinovkami a skončilo to pri drahej 
kozmetike, šperkoch, oblečení v značkových predajniach. Lenže takisto 
mi nestačilo, brala som stále viac a viac. Mala som super veci zadarmo 
pre seba a to, čo som ja nechcela, som predávala a z toho som mala len 
trochu peňazí, pretože kradnuté veci musíte predať pod cenu. K tomu 
sa pridali bitky. Ja som bitky medzi dievčatami používala len vo veľmi 
krajných prípadoch. Ale keď sme sa odsťahovali, po čase som zistila, že to 
tam ide tak, že keď sa nepobijete o to, čo vám patrí, tak o to prídete alebo 
oni zbijú vás. Je tam ako v džungli. Ak sa nebránite, zabijú vás. Väčšina 
bitiek medzi dievčatami je preto, že niektorá niektorú zradila alebo jej 
pozerá po chalanovi a ten horší prípad, že jej ho preberie a podvádza ju 
s ním. U nás je toto takto normálne ako pre niekoho to, že sa každý deň 
osprchuje, tak u nás bitky medzi dievčatami za tieto veci. A ľudia odtiaľto 
to tak berú ako samozrejmosť a s tým žijú. Ale už teraz, keď som sa ocitla 
v Diagnostickom ústave, povedali, že krádež od rodičov je akoby úplne 
normálna krádež a hlavne že je to trestný čin. Smiala som sa, že veď to sú 
moji rodičia, že každý to robí. A preto všetci, čo to robíte, by ste si mali 
uvedomiť, že aj okrádanie rodiny je trestný čin, ale najhoršie je potom to, 
že suma, ktorú ste nakradli, sa vyšplhala astronomicky vysoko a potom si 
uvedomíte, že čo ste vlastne spravili. Nakoniec ešte zistíte, že vôbec nič 
ste si ani nekúpili, len samé kraviny. Žiadne oblečenie, knihy, nič trvalé, 
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samé chvíľkové radosti, ktoré vám priniesli problémy. Dávajte si pozor, 
lebo veľa ľudí a hlavne mladých si ani neuvedomuje, že robí vlastne 
trestný čin. A môže si s tým v niektorých prípadoch aj zničiť celý život. 
Myslím si, že žiť poctivo sa ľuďom vypláca.

Ja a moja minulosť
Janka X, Diagnostické centrum, Lietavská Lúčka

12. 2. 2006 bol deň, keď som sa s mojou partiou vybrala do mesta na 
krádež. Začalo to tým, že sme sa rozdelili, a každý išiel do iného obchodu. 
Ja a moja kamarátka sme sa vybrali do veľkoobchodu Kaufland. Vošli 
sme dnu a tvárili sme sa, ako by nič, s úsmevom sme prechádzali okolo 
idúcich ľudí, predavačov a zamestnancov tejto predajne. Tovar sme si 
najprv prezerali a potom kamarátka mi ho hodila do ruksaku a zatvorila 
ho. Išli sme ďalej a obzerali bižutériu a alkohol. Aby nás nechytili, museli 
sme si kúpiť nejaký lacný tovar, s ktorým som musela zostať pri pokladni 
a zaplatiť ho. Tento krok bol určený na to, aby sme sa s kradnutým 
tovarom na chrbte dostali von z predajne. A tak sa aj stalo, ale keď sme 
odchádzali, prichytila SBS služba a zaviedla nás na toalety, kde nám 
povedali, aby sme sa predstavili a povedali, odkiaľ sme. My sme im na 
ich otázky odpovedali. Len potom prišlo to najhoršie, povedali nám, aby 
sme kradnutý tovar vyložili do košíka, nič iné nám neostávalo. Tak sme 
ten tovar vyložili. Ja aj moja kamarátka sme sa strašne báli, nevedeli sme, 
čo máme v tej chvíli urobiť. Tí páni zavolali policajtov, ktorí prišli pre 
nás za desať minút. Spísali sme s nimi zápisnicu a odviezli nás domov 
k našim rodičom. Samozrejme, naši rodičia nevedeli, o čo ide, boli 
prekvapení, že nás priviedli policajti. Strašne na nás kričali. Museli za 
nás rodičia zaplatiť pokutu, keďže my sme boli maloleté. Z tejto krádeži 
som sa ponaučila a povedala som si, že už kradnúť v živote nebudem. 
Pretože to má potom následky. Na tento deň spomínam v zlom. Po 
dlhšom období som viac nekradla a ani kradnúť nebudem. Lebo za to 
môžem ísť aj do basy. Tento skutok som si vzala k srdcu, trápi ma to 
a ostane to pre mňa poučením.

Svedomie volá
Mária X, Diagnostické centrum, Lietavská Lúčka

Už týždeň viem mamin pin kód na bankomatovej karte. Strašne mi to 
vadí. Neviem sedieť na jednom mieste. Veľa peňazí na mňa útočí. Chcem 
aspoň 100 euro. Chcem si kúpiť nové oblečenie, cigarety, alkohol. Mama 
tušila, že jej miznú peniaze, preto začala zamykať svoju izbu, v ktorej 
mala peňaženku. Raz ju zabudla zamknúť. Ja som sa chopila šance. 
Vystriehla som chvíľku, keď mama išla ku babke pre niečo. Vošla som 
do izby, zatvorila som za sebou dvere. Začala som sa prehrabávať v jej 
skrini. Našla som ju. Držala som jej kreditnú kartu v ruke. Zrazu som 
začula tresnutie dverí. Tak som sa zľakla. Upratala som po sebe a zobrala 
tú kartu zo sebou. Mama prišla dovnútra. Hneď ako otvorila dvere, 
nahodila som s ňou reč, že je piatok a že je diskotéka. Ona povedala na 
to, že dobre. Potom som odišla z domu a na železničnej zastávke som 
z bankomatu vybrala 50 eur. A na konte ostalo ešte vyše 1 000 eur. Ja 
som výskala od radosti. Bola som ako zmyslov zbavená. Dobila som si 
kredit za 30 euro. Nasadla som do taxíka a išla som do New Yolirelu. 
Kúpila som si nové oblečenie. Bolo také krásne. Ešte mi chýbali topánky, 
ale bola som aj hladná. Tak som odbehla do Tesca na pizzu. V Tescu 
som zbadala drogériu DM. Neváhala som a išla som si kúpiť kozmetiku. 
Potom som bežala do tej pizzerie a objednala som si veľkú pizzu, 
kávu a kolu. Bolo mi super. To už bolo osem hodín večer. O deviatej 
sa otvárala diskotéka, tak som behala s kamarátkou a náramne som 
si užívala tie peniaze. Zrazu bolo pol desiatej večer. Doviezla som sa 
na taxíku aj s kamarátkou na diskotéku. Všetci si ma obzerali. Bol to 

nádherný pocit, pocit šťastia. Sadli sme si za barový pult a objednávali. 
V ten večer som vypila jedenásť čerešní – poldecákov, tri vodky, šesť 
fernetov atď. Ten večer bol hotový raj. Keď už boli štyri hodiny ráno, 
pristavila som si taxík. Vodičovi som povedala nejakú adresu a nakoniec 
som sa dostala domov. Bolo to tri dni pred Vianocami. Zobudila som 
sa o piatej poobede. Izba zase nebola zamknutá, tak som vošla. Vrátila 
som kartu na miesto. Prešlo niekoľko dní, nič sa nedialo, a tak som na 
všetko zabudla. Zrazu som počula, ako sa mama rozprávala s otcom, 
že jej zmizlo 400 eur z účtu. Prebudil sa vo mne strach. Mama sa ma 
opýtala, či o tom dačo viem. Ja som povedala, že nič neviem. Ona mi 
na to odpovedala, len aby. Bola sobota. Naši sa len zodvihli, že idú do 
banky. Nakoniec, keď už odchádzali, tak som sa im priznala. Mama to 
chcela ísť ohlásiť na políciu, ale nakoniec sa rozhodla, že to nechá tak. 
Ja jej teraz tú dlžobu musím vrátiť. Chodila som na brigády, ale to bolo 
málo. Kradla som aj predtým. Malé množstvá a potom viac a viac. Teraz 
mi je zo mňa do plaču. Je mi zle. Došlo mi, že je to zlé, ale ako vždy 
neskoro. Svedomie sa ozýva až doteraz.

Laco X, Reedukačné centrum, Veľké Leváre

Keď som bol doma, do školy sa mi vôbec nechcelo chodiť. Radšej 
som chodil s kamarátmi do parku, tam sme fajčili, smiali sme sa aj 
sme si niekedy zohnali pivo, víno a popíjali sme. 
Mám dve sestry, tie do školy chodili, väčšinou som sa s nimi hádal, išli mi 
na nervy. Moja mama mi zomrela, keď som mal sedem rokov, vtedy mi 
bolo veľmi smutno a aj teraz mi chýba. Otca som neposlúchal, bol som 
k nemu drzý, odvrával som, klamal som ho, vždy som utekal z domu 
za kamarátmi. Moji rodičia nechodili do roboty a mne sa tiež nechcelo 
chodiť do školy. Keď som bol menší, tak som si ukradol chlieb aj pre 
sestry, lebo sme boli hladní. Aj v škole som spolužiačke ukradol desiatu 
aj malinovku, niekedy aj pero. 
Keď som nebol v škole, tak sme kradli s kamarátmi cigarety a fajčili sme 
v parku. Cez prázdniny som dlho spal, chodil som sa kúpať a večer sme 
chodili s kamošmi von, vystrájali sme, smiali sme sa, chodili do krčmy. 
Raz som bol v krčme a nemal som peniaze. Sedel som vonku na lavičke 
a pozeral som tam na jedného pána, mal asi päťdesiat päť rokov. Neviem, 
ako sa volal, ale už som ho niekoľkokrát u nás v krčme videl. Potom 
prišiel kamarát a ja som mu povedal, že tomu „starému“ ukradnem 
peňaženku a ujdem a potom bude v parku sranda.
Ten pán mal tiež vypité a čiernu peňaženku si dal do vrecka vzadu 
do nohavíc. Ešte sme sa chvíľu s kamarátom rozprávali, ale ja som už 
rozmýšľal, ako to urobím. Keď ten pán išiel cez park pri železničnej 
stanici, tak som šiel za ním. Chcel som mu vybrať tú peňaženku z vrecka 
a hneď ujsť. Ten pán sa ale otočil a chytil ma za tričko, to som nečakal, že 
ma chytí, a tak som ho udrel do tváre päsťou. On spadol na zem, držal si 
nos a ja som rýchle utekal preč. V peňaženke bolo asi sedemsto korún aj 
nejaké drobné. Tie peniaze som si nechal a peňaženku som odhodil do 
kontajnera. Toho pána som nechal na zemi v parku. S kamarátmi sme 
si kúpili cigarety, víno, chodili sme po meste, smiali sme sa, už sme mali 
vypité, boli sme drzí. 
Keď ma chytili policajti, tak som sa trochu bál, že pôjdem do väzenia, ale 
dali ma sem do ústavu. Aj tu mi bolo zo začiatku smutno, všetci mi išli 
na nervy, musím aj upratovať. Teraz som si už aj zvykol, ale aj tak chcem 
ísť domov. Čakám, kedy mi príde predvolanie na súd. Už by som to 
neurobil, lebo teraz môžem ísť do väzenia alebo dostanem podmienku.
Doma mi všetci liezli na nervy, otec veľa pil a stále sa s mamou hádali 
aj bili. Potom sa rozviedli, mama si našla druhého chlapa. Ja som ho 
neznášal a ani neznášam. Radšej som utekal ku kamarátom, tam sme 
pili a bola sranda.
Jedného dňa sme boli piť a ja som mal veľmi vypité a nemal som čo 
fajčiť a mal som strašné suchoty a tak išiel jeden chalan do vchodu, pri 
ktorom sme sedeli, a tak som si od neho vypýtal cigarety. On mi na to 



s krikom odpovedal „nemám!“. Tak som sa ho to ešte raz opýtal a on 
ešte hlasnejšie povedal, že „nemám, lebo nefajčím!“.
Ja som si spomenul, že mám pri sebe peniaze a chýba mi osemnásť 
korún, tak som sa ho zase opýtal, či nemá osemnásť korún, a on, že 
nemá. Nato vošiel do vchodu, ja som sa tiež postavil a išiel som tiež do 
vchodu. Počkal som ho pri výťahových dverách, a keď prišiel dole, tak 
som mu povedal, že nech mi tie peniaze dá, lebo dostane. On na to, že 
nemá a ja som dostal ešte väčšie nervy a dal som mu facku. Znovu som 
pýtal peniaze, lebo to dopadne zle. Znovu mi nechcel dať nič, tak som sa 
zahnal päsťou, ale netrafil som jeho, ale môjho kamaráta, čo stál vedľa 
mňa a hneď sa mu pustila krv. Kamošovi som sa ospravedlnil a dostal 
som ešte väčšie nervy, a tak som mu dal päsťou na ľavé oko. Hodilo ho 
o stenu, buchol si hlavu, nato išli ďalšie dve rany a potom ma od neho 
odtiahla kamarátka. On vyšiel von a ja som sa jej vytrhol z rúk a bežal 
som za ním. Vonku som ho dobehol, skopol na zem, dal mu ešte jednu, 
dve päste a z vrecka som mu vytiahol peňaženku. Zobral som mu tých 
osemnásť korún, on sa postavil a dal mi kopačku do brucha. Ja sa som za 
ním ešte utekal, dal som mu zozadu do hlavy a potom mi ušiel.
Hneď som si išiel kúpiť cigarety, zapálil som si s kamarátmi, pokecali 
sme ešte chvíľu a potom som šiel domov. Na druhý deň som sedel 
s kamarátmi aj s babou na pingpongových stoloch a zrazu prišli dvaja 
páni a pýtali sa na jazykovú učebňu. Ja som im ju išiel ukázať a oni na 
to vytiahli odznak kriminálnej polície, povedali mi, aby som neutekal, 
a zobrali ma do auta. Na polícii sa ma pýtali, ako sa to všetko stalo, 
spísali papiere a išiel som domov.
O pár týždňov som mal súd, dostal som dvanásť mesiacov podmienku 
a musel som zaplatiť 10 € za poškodeného. Teraz som v ústave a musím 
strúhať dobrotu.
 
V záujme zachovania autenticity výpovedí sebaskúsenostné príspevky ne-

prešli jazykovou úpravou.
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RESUMÉ RESUMÉ 

This is the fi rst issue of the Informational and educational bulletin 
− Social prevention of 2009. It is the only specialised  periodical 
in the fi eld of culture. Every issue so far had been published on 
the website of the Bureau of government of the Slovak Republic 
www.infodrogy.sk
We have managed to issue the periodical for the past four years 
thanks to the relatively high edition size – of 2500 editions, but 
also the distribution, which is free of charge. We are extremely 
pleased that apart from distribution in the cultural institutions the 
publication is attracting more interest and is reaching beyond the 
fi eld of culture. 
The edition 1/2009 called Criminality prevention is the result of 
co-operation between the National cultural centre − Cabinet of 
social prevention and Civic society Why am I happy in the world. 
Thanks to the support of the Interior ministry − Government 
council of the Slovak Republic for criminality prevention this edi-
tion contains following sections: openings, contributions from 
abroad, statistics, theoretical and informative contributions. The 
publication also contains a very attractive section of self-experi-
ence contributions and a list of publications in the area of crimi-
nality prevention.
The bulletin covers defi nition of terms, from the issue of bullying, 
people traffi cking to criminality in the Slovak Republic and regi-
ons. Other parts cover characteristics of social pathological phe-
nomenons, specifi c issue of violence in the media, violence at 
home, possibilities of helping the victims of violence, work with 
the high-risk groups − convicts, to the work of specialized insti-
tution −  Re-educational centre in Veľké Leváre and Diagnostic 
centre in Lietavská Lúčka. 

Z RECENZNÉHO POSUDKUZ RECENZNÉHO POSUDKU

Spoločným menovateľom väčšiny príspevkov prvého čísla infor-
mačno-vzdelávacieho bulletinu Sociálna prevencia v roku 2009 
je kriminalita detí a mládeže a sociálna prevencia ako účinný 
nástroj jej predchádzania. Úvodný príspevok Doc. PhDr. Oldři-
cha Matouška, vedúceho Katedry sociálnej práce Filozofi ckej 
fakulty UK v Prahe, nás svojou analýzou prevencie kriminality vo 
vzťahu k deťom a mládeži uvádza do problematiky vhodne zvole-
nej zostavovateľkou bulletinu. Nasledujúce príspevky spracované 
na vysokej odbornej úrovni a osobné a ťažko stráviteľné spovede 
obetí a páchateľov, ako aj štatistické prehľady dotvárajú obraz 
toho, čo nielen číha na mládež, ale čoho sa v mnohých prípa-
doch aj sama dopúšťa. Témy jednotlivých príspevkov sú svojím
obsahom aktuálne a relevantné. Predstavujú vhodný odborný, ale
najmä podnecujúci materiál potrebný na prácu jednotlivých pra-
covníkov a dobrovoľníkov pôsobiacich nielen v oblasti prevencie 
kriminality a zároveň sú vhodným zdrojom informácií aj pre širokú 
laickú verejnosť. 
Som rád, že aj tieto príspevky potvrdzujú, že najlepším spôsobom 
boja proti kriminalite detí a mládeže je predchádzať páchaniu ich 
trestnej a inej protispoločenskej činnosti, čo si však vyžaduje 
adekvátne sociálne, ekonomické a vzdelávacie programy vrátane 
programov zameraných na správne využívanie ich voľného času.

Ing. Jozef Halcin, riaditeľ sekretariátu a tajomník 
Rady vlády Slovenskej republiky

pre prevenciu kriminality
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