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Milí priatelia, vážení pracovníci prevencie v rezorte kultúry,

môj príhovor k tretiemu tohtoročnému číslu informačno-

-vzdelávacieho bulletinu rezortu kultúry Sociálna prevencia bude mať 

osobitnú príchuť. V čase jeho písania som si začal uvedomovať, že mi 

v tomto okamihu pribudla nová a príjemná funkcia, ktorej sa s radosťou 

ujmem – posol dobrej správy. 

Národná rada Slovenskej republiky na svojom 29. rokovaní dňa 

3. decembra 2008 s počtom 84 hlasov ZA a s počtom 55 tých, čo 

sa zdržali hlasovania, zo 139 hlasujúcich poslancov, schválila vládny 

návrh zákona o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti. 

Proti nebol nikto. Po jedenástich rokoch a troch neúspešných poku-

soch je to veľký úspech a pre prevenciu kriminality na Slovensku mimo-

riadne významná udalosť, ktorá zaiste bude povzbudením pre všetkých, 

ktorí pracujú v prevencii a odovzdávajú jej všetky svoje sily, schopnosti 

a odbornosť. Zavŕšilo sa tým dlhodobé úsilie o legislatívne zabez-

pečenie prevencie kriminality na Slovensku, čo je vlastne aj kľúčom 

na riešenie organizačných, personálnych, fi nančných, ale i odborných 

otázok.

Dianie v prevencii kriminality vôbec nabralo u nás v ostatných dvoch 

rokoch rýchly spád, o čom svedčí aj vládou schválená nová Straté-

gia prevencie kriminality v Slovenskej republike na roky 2007 – 2010 

(uznesenie vlády č. 681 z 15. augusta 2007), ktorá je po doterajších 

poznatkoch a skúsenostiach i na základe požiadaviek a odporúčaní 

medzinárodných organizácií postavená na piatich prioritách. Pracovní-

ci v rezorte kultúry ich veľmi dobre poznajú a majú ich rozpracované 

v rámci svojej pôsobnosti v oblastiach starostlivosti o voľnočasové 

(kultúrne, športové, spoločenské) aktivity mládeže v mestách i v ob-

ciach, ktorými prispievajú k riešeniu vážnych problémov súvisiacich 

s drogovou problematikou, násilím v rodine či obchodovaním s ľuďmi, 

samozrejme, prostriedkami a nástrojmi kultúry.

 

Nesmierne si vážim prácu kabinetu sociálnej prevencie Národného 

osvetového centra (rezort kultúry), o ktorom dobrý chýr už prenikol aj 

za hranice našej krajiny. Vydávaním informačno-vzdelávacieho bulletinu 

udržiava pracovníkov v rezorte kultúry v stave „najvyššej informačnej 

pohotovosti“, o čom svedčí aj hlad po najnovších informáciách zo stra-

ny všetkých aktérov prevencie. Vážim si veľmi dobrú spoluprácu medzi 

našimi rezortmi – Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom kultúry 

SR, čo dokazuje, že pole pôsobnosti oboch rezortov je vzdialené 

len na prvý pohľad. Veľa je v našej činnosti spoločného – i to hlavné 

a naliehavé: práca pre občana v oblasti prevencie kriminality pro-

stredníctvom kultúry, umenia a osvety a príslušných zariadení, orgánov 

a organizácií.

 

Som rád, že v tomto čísle bulletinu sú prezentované príspev-

ky renomovaných autorov, činných odborne i politicky (toto spoje-

nie by som zvlášť vyzdvihol na prospech politiky), ktorí sa vyjadrujú 

k najpálčivejším problémom súčasnosti z hľadiska potrieb prevencie. 

Znepokojujú nás problémy bezdomovstva, drogových závislostí či 

obchodovania s ľuďmi alebo rasovej neznášanlivosti, ktoré sú – ako 

sa javí – spojené nádoby a sú pliagou modernej doby s následkami 

v podobe zvyšujúcej sa kriminality. Veľa bude záležať na tom, či a aké 

nástroje dokážeme vytvoriť na ich eliminovanie. 

K vašej práci v prevencii kriminality už s novým vetrom v chrbte 

v podobe zákona vám prajem veľa úspechov a invencie. 

 

   

                                                                                                     

                                                                 Mgr. František Šinka, CSc.,

                riaditeľ sekretariátu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

Vážené čitateľky a čitatelia,

v roku 2006, keď kabinet sociálnej prevencie Národ-

ného osvetového centra hľadal cesty, ako povzbudiť záujem

kultúrnych inštitúcií o paticipáciu na riešení problematiky sociál-

nej prevencie a zároveň zvýšiť ich informovanosť v tejto oblasti,

vznikla idea vydávať toto periodikum. Za tri roky jeho existencie 

pri každoročnom vydaní troch čísiel môžeme s potešením a hr-

dosťou konštatovať, že išlo o potrebný, mimoriadne vhodný a záslužný 

počin. 

Vysoká odborná úroveň publikovaných príspevkov reno-

movaných našich i zahraničných autorov, kreatívny vizuál a ná-

paditosť grafi ckého spracovania, ale i  kvalita tlačiarenského vyhotove-

nia bulletinu mu predurčili omnoho širší čitateľský záber, ako bol náš 

pôvodný zámer. 

Osobite nás teší spolupráca s akademickou obcou, ako aj ďalšími 

odbornými inštitúciami nielen z hľadiska autorskej prípravy jednotlivých 

čísiel periodika, ale aj z hľadiska adresátov z radov vysokoškolských 

študentov, ktorí bulletin využívajú na študijné účely.

Jedinečnosť informačno-vzdelávacieho bulletinu rezortu kultúry 

Sociálna prevencia v celoštátnom meradle a jeho kvalita bola ocenená 

aj tým, že každé doteraz vydané číslo je zverejnené na národnom 

portáli www.infodrogy.sk. Zverejnením na dvoch webových portáloch 

(i www. nocka.sk) sa podstatne rozšíril okruh jeho adresátov aj mimo 

rezortu kultúry.  

Žijeme v dobe, ktorá je charakteristická prebiehajúcimi rýchlymi 

spoločenskými zmenami, ale i nárastom sociálnopatologických javov, 

medzi ktoré patrí kriminalita a jej nové formy. Preto práve vybraným 

aspektom prevencie kriminality je venované toto číslo, ktoré sa vám 

dostáva do pozornosti. Aj tento rok sa tak deje vďaka fi nančnej 

spoluúčasti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe pro-

jektu schváleného Radou vlády SR pre prevenciu kriminality. 

Veríme, že vám bulletin Sociálna prevencia – Prevencia kriminality 

poskytne zaujímavé a podnetné čítanie.

       

   

     

              PhDr. Ingrid Hupková, PhD., a Mgr. Alena Šprtová,

    kabinet sociálnej prevencie  Národného osvetového centra
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 PRÍSPEVKY ZO ZAHRANIČIA

AKO SA VYMANIŤ Z PASCE BEZDOMOVSTVA?

Markéta Štěchová,

Inštitút pre kriminológiu a sociálnu prevenciu, Praha, Česká republika

V tomto roku bola v Inštitúte pre kriminológiu a sociálnu pre-

venciu uzavretá výskumná úloha, ktorej témou boli súvislosti 

medzi bezdomovstvom a sociálnopatologickými javmi vrátane 

kriminality. Zamerali sme sa na bezdomovstvo ako na určitú 

sociálnu deviáciu. Sociálnopatologické javy môžu byť tak 

príčinou, ako aj dôsledkom bezdomovstva a často bývajú tiež 

sprievodným javom celej životnej situácie ľudí bez domova.

 

Jednou z metód, ktoré sa použili na preskúmanie javu, boli 

anamnestické rozhovory s bezdomovcami. Na kauzistické 

zisťovanie boli v spolupráci so sociálnymi pracovníkmi vybratí 

jedinci, ktorí mali po rôznych životných peripetiách reálnu 

šancu na návrat do bežného života. V konkrétnych prípadoch 

sme zisťovali, akí sú to ľudia, čo sú schopní dostať sa z ťažkej 

životnej situácie, aké sú okolnosti ich životnej cesty, ktorá ich 

zaviedla do sociálnej exklúzie, a predovšetkým, čo im pomohlo 

pri návrate späť.

Uvádzame podstatné udalosti zo života troch bývalých bez-

domovcov, poukazujúce na momenty, ktoré sa môžu stať 

kľúčovými pri štarte kariéry bezdomovca, i na tie, ktoré pred-

stavujú typické postoje k celej nepriaznivej situácii a ukazujú 

možnosti, ako sa vymaniť zo začarovaného kruhu medzi uli-

cou, väzením, azylovým domom, pracovným úradom… 

Príbeh č. 1: „Prvý raz v živote mi niekto dôveroval.“

Muž, dnes štyridsiatnik, sa narodil ako najstarší z troch detí. 

Otec mu nedávno zomrel, matka žije s priateľom, tiež kriminál-

nym recidivistom. Klient sa nestretáva ani s ňou, ani so súro-

dencami. 

riadili bývanie a jemu prácu – mal sa údajne starať o rodinný 

vinohrad. Tento pozoruhodný životný osud sme si po istom 

období overili: povedali nám, že sa oženil, pracuje a všetko sa 

zdá v poriadku.

Príbeh č. 2: „Za moje problémy môžu muži, ktorí ma 
sklamali.“

Teraz približne tridsaťročná, stredoškolsky vzdelaná žena sa 

narodila v úplnej rodine, má 4 súrodencov. Rodičia sa rozvied-

li, keď mala 10 rokov. O deti sa starala najprv matka, no po 

nejakom čase začala žiť s priateľom, brať drogy a zadlžila sa. 

Potom predala byt a deti opustila. Tak prišla klientka prvý raz 

o domov, potom súrodenci žili striedavo v detskom domove 

a u babičky. 

K matke mala silný vzťah, údajne jej odpustila. Matka nedávno 

zomrela na leukémiu.

Otca do svojich 10 rokov veľmi milovala, bol pre ňu dôležitý. 

Keď odišiel od rodiny, pocítila sklamanie, pretože sa o ňu 

prestal zaujímať. Ani po odchode matky deťom nijako nepo-

mohol. Ju osobne navyše podceňoval – a to zrejme predurčilo 

jej vzťahy k mužom všeobecne. 

V 18 rokoch po odchode z detského domova si nezháňala 

bývanie, ale odsťahovala sa k priateľovi, s ktorým žila dva roky. 

Vzťah sa skončil pre alkoholizmus partnera. Nato prežila opa-

kované vzťahy väčšinou s alkoholikmi, s jedným z nich má dieťa 

– syna, teraz približne sedemročného. S ďalším priateľom, tiež 

alkoholikom, čakala dieťa, absolvovala potrat a rozišli sa. Zo 

všetkých problémov vinila mužov, ktorí ju sklamali, podviedli, 

boli zlí atď. Jej vzťah k mužom je silne problematický – uvádza, 

že každý muž v jej živote ju buď podvádzal, alebo veľa pil, ale-

bo skončil vo väzení. Podobní boli aj otec a dedko. Po liečbe 

u psychológa, kam ju poslali proti jej vôli, sa údajne naučila 

vidieť chybu i v sebe. V súčasnosti sa ambulantne lieči na psy-

chiatrii s depresívnou poruchou. Má problémy so sebahodno-

tením, je citovo veľmi labilná. 

Syn sa jej narodil za slobodna. Po jeho narodení jej istý čas 

pomáhala matka (platila byt), po dvoch rokoch však zostala 

opäť bez bytu. Potom bývala u kamarátok, u ďalšieho priateľa, 

nakoniec sa dostala do azylového domu. 

Kto jej najviac pomohol: Po maturite striedala rôzne 

zamestnania, nikde nevydržala príliš dlho. Niekoľko rokov bola 

na materskej dovolenke. Napokon jej pomohla pracovníčka 

z denného centra, vďaka nej získala byt. Povedala jej: „Nie 

ste ako ostatní bezdomovci, zaslúžite si radu: nastúpte 

do práce a dostanete byt.“ (Bola totiž dlho s dieťaťom v azy-

lovom dome.) To korešpondovalo s jej presvedčením, že ona 

nemá mentalitu bezdomovca, „je proste iná“. Miesto si vtedy 

našla a po doložení dostatočného príjmu jej podal pomocnú 

ruku Magistrát hlavného mesta Praha – dostala malý byt, 

v ktorom nedávno začala žiť so synom.

Na otázku, kto jej najviac pomohol na ceste späť z ulice, bez 

váhania odpovedá: „Ja sama a Boh!“ Viera hrá dôležitú úlohu 

v jej živote. K viere ju podľa jej vlastných slov priviedla mladšia 

sestra, ktorá chodila do kresťanského spoločenstva. Krstil ju 

jeden z charizmatických predstaviteľov tejto cirkvi (neskôr ho 

tiež zaradila do kategórie „zlých“ mužov, keď ju údajne odsúdil 

za to, že mala dieťa za slobodna). Tvrdí, že viera jej veľmi po-

mohla pri návrate do bežného života, zmienila sa i o svojich 

sestrách.

Príbeh č. 3: „Za všetko môžu okolnosti.“ 

Päťdesiatročný muž, vdovec, so základným vzdelaním, má 

čiastočný invalidný dôchodok.

Rodina: Žil v úplnej rodine, je najmladší z 3 súrodencov, 

nestretáva sa s nimi. V škole nemal problémy s prospechom, 

ale s disciplínou. Jeho problémy sa začali v 12 rokoch, keď sa 

rodina presťahovala do mesta, kde sa dostal do nevhodnej 

partie mladých ľudí.

Rodičia: Veľmi si vážil hlavne otca, ktorý vraj po roku 1968 

vystúpil z KSČ. Tým mu však skomplikoval život. Nedostal sa 

na školu a z učilišťa ho vyhodili. O matke povedal: „Normálne 

sa o nás starala.“

Manželka: V 20 rokoch sa oženil, žena mala z predchádza-

júceho vzťahu syna, o ktorého sa spoločne starali. Spolu deti 

nemali. Kým manželka žila, chodil pravidelne do práce, bol 

zdravý, mal koníčky. Po 25 rokoch manželstva zomrela a to 

zásadne zmenilo celý jeho život. Po jej smrti chcel pomôcť ne-

vlastnému synovi, ktorý vtedy staval rodinný dom. Preto predal 

svoj družstevný byt, dal mu peniaze a sám šiel do štátneho 

bytu, napísaného na syna. Syn však o tento byt prišiel a v jeho 

rodinnom dome bývať nechcel (nemohol?). Šiel rovno na ulicu. 

Nato striedal podnájmy s životom na ulici – podľa toho, či mal 

práve peniaze.

Závislosť od pervitínu: Pervitín začal najprv dílovať, ale 

„chcel skúsiť, čo z toho tí ľudia majú“. Potom spadol do závislos-

ti. Od roku 2004 sa zo závislosti úspešne liečil, i keď predčasne 

z liečebne odišiel, opäť na ulicu. Teraz je údajne „čistý“. V sú-

vislosti s distribúciou pervitínu bol trestne stíhaný a odsúdený.

Podľa svojich slov nemá žiadnych kamarátov a tvrdí, že mu 

nechýbajú a ani nikdy nechýbali. Uvádza, že ho vždy dostali 

do problémov a zviedli na zlé činy. 

Súčasnosť: Najviac mu podľa jeho vyjadrenia pomohli v azy-

lovom dome, v ktorom v čase rozhovoru žil. Tam si klientov 

vyhľadávajú podľa predpokladanej schopnosti klienta zaradiť 

sa späť do bežného života. Jeho našli a oslovili na základe 

prezentácie na webových stránkach Nového priestoru (český 

časopis distribuovaný bezdomovcami). 

Celkovo má pocit bezmocnosti vo všetkých kľúčových mo-

mentoch svojho života. Vzdelanie nemá z dôvodu politickej 

angažovanosti rodičov. Zdravie stratil v práci. Na ulicu sa do-

stal, pretože mu zomrela manželka a on nevedel žiť sám. 

Drogy skúsil, lebo boli k dispozícii: „Niečo na tom musí byť, 

keď to ľudia zháňajú a kupujú.“ Trestne stíhaný bol preto, že 

ho provokoval kamarát. S tým sa spája presvedčenie, že ho 

„zachráni“ niečo alebo niekto zvonku, najlepšie nejaká žena, 

ktorú nutne potrebuje pre svoj život. Po čase sme zistili, že si 

cez inzerát našiel ženu a žije znova „normálne“.

Záverom

Čo majú spoločné tieto tri také odlišné životné príbehy? Naj-

skôr to, čo je spoločné pre väčšinu ľudí žijúcich na pokraji 

spoločnosti: žijú s pocitom krivdy, že práve ich životný údel 

je horší než údel ostatných, a preto za nič nemôžu. Za všetko 

môže niekto iný alebo spoločnosť, okolnosti, prípadne ich 

nešťastná povaha, a proti tomu sú oni bezmocní. Aj keby 

niečo začali proti „osudu“ robiť, je to zbytočné. Do značnej 

miery síce majú pravdu, ale pokiaľ nie sú schopní a ochotní 

začať u seba, strácajú nádej na lepší život a nikto im nemôže 

pomôcť. Tí, čo sa dostali z ulice, predovšetkým sami hneď na 

začiatku prejavili vôľu, aby sa tak stalo.

Keď mal 8 rokov, rodičia ho dali do detského domova. Dodnes 

vraj nevie prečo, lebo 2 mladší súrodenci prežili celé detstvo

v rodine. V 15 rokoch ho vrátili z detského domova rodičom. 

V tom čase zažil ťažkú autohaváriu, dodnes trpí následkami 

nehody – posttraumatickou epilepsiou. Po návrate z nemoc-

nice ho otec opäť „vyhodil“ z domu, vraj preto, „že je kripel“; 

matka sa ho nezastala. Vtedy, v 16 rokoch, sa dostal prvýkrát 

na ulicu. Tak sa odštartovala jeho kariéra bezdomovca 

a súbežne i kriminálna kariéra. 

V 16 rokoch (v roku 1983) po nedobrovoľnom opustení do-

mova sa tak stal prvým pražským bezdomovcom, ako sám 

seba s trochou hrdosti označil. Hovorí: „Čo som mal robiť? 

Kradol som.“ Kradol predovšetkým v chatových osadách. 

Čoskoro ho odhalili a v 17 rokoch mal prvý súd. Hneď prvý 

trest bol nepodmienečný. Bol 13 x trestaný a celkovo strávil 

vo väzení viac než 15 rokov. Všetky tresty boli za majetkovú 

trestnú činnosť. Žil teda striedavo vo väzení a na ulici.

Ako sa dostal z ulice: Prvý raz v živote mu niekto prejavil 

dôveru a to sa stalo kľúčovým momentom v jeho návrate 

späť, ako sám povedal. Pri súdnom pojednávaní jeho posled-

ného deliktu mu sudkyňa okresného súdu uverila, že sa chce 

napraviť, a aj keď bol mnohonásobný recidivista, neposlala 

ho do väzenia, ale udelila mu alternatívny trest. Preto nechcel 

sklamať jej dôveru a odvtedy údajne nič neukradol. Jeho slová 

potvrdili aj pracovníci azylového domu, kde v čase rozhovo-

ru býval. Odvtedy (rok 2002) má čistý trestný register. Jeho 

život sa obrátil smerom k dobrému veľmi radikálne: vravel, 

že zanedlho sa bude ženiť. Partnerka v čase rozhovoru bola 

v 3. mesiaci tehotenstva. Je z južnej Moravy, jej rodičia im za-
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Zistili sme teda, že návrat späť z ulice je možný i v zdanlivo 

beznádejných prípadoch, a to pri súbehu niekoľkých priaz-

nivých okolností. Za najdôležitejšie možno považovať už 

spomínanú motiváciu a vôľu človeka dostať sa z tejto situácie. 

To je základ, na ktorom možno stavať ďalšie podmienky 

nevyhnutné na návrat, najmä pomoc zvonku. Niekto, najskôr 

organizácie bezpodmienečne musia takému človeku podať 

pomocnú ruku pri hľadaní zamestnania a bývania, ale hlavne 

pri odstraňovaní tých faktorov, ktoré ho na ulicu dostali. Máme 

na mysli dôsledky rôznych tráum z detstva, zníženú schopnosť 

adekvátne komunikovať so spoločnosťou a ostatnými ľuďmi, 

nedostatočnú kvalifi káciu, trestnú činnosť v anamnéze, rôzne 

závislosti atď. Veľkou pomocou pre týchto ľudí je, keď im 

niekto poskytne niečo, s čím sa v živote ešte nestretli: dôveru. 

Môže to nasmerovať celý ich život pozitívnejším smerom.

Otázka, či sú títo ľudia nejakým spôsobom sociálne chorí ale-

bo či je chorá samotná spoločnosť a tým reprodukuje určité 

množstvo týchto ľudí, zostává naďalej otvorená. Oba názory 

Historický vývoj práv dieťaťa

Dňa 26. septembra 1924 bola v Ženeve prijatá Deklarácia 

práv dieťaťa, zaväzujúca štáty, ktoré k nej pristúpili, poskytovať 

všetkým deťom čo najlepšiu starostlivosť, rozvoj a ochranu.1), 
2), 3), 8)

V roku 1959 potom Spojené národy schválili Deklaráciu práv 

dieťaťa, ktorá sa cielene zameriavala na presadzovanie op-

timálneho vývoja každého dieťaťa a jeho ochranu všade tam, 

kde by bol jeho prospech akokoľvek ohrozený. Deklarácia 

rozvíjala a obohacovala obsah ženevskej deklarácie z roku 

1924.1), 2), 3), 8)

V roku 1978 Poľsko predložilo Komisii pre ľudské práva 

OSN koncept Dohovoru o právach dieťaťa. Celých 12 rokov 

trvalo než Dohovor o právach dieťaťa vstúpil do platnosti 

(2. 9. 1990).1), 2), 3), 8)

Často sa diskutovalo, prečo je deklarácia z roku 1959 

nedostačujúca. Je potrebné si uvedomiť, že deklarácia nie 

je záväzná, ide len o morálny a politický dokument. Dohovor 

o právach dieťaťa je prvý celosvetový medzinárodný dohovor, 

ktorý všeobecne stanovuje práva dieťaťa ako ľudskej bytosti. 

Zároveň tento dohovor ustanovuje medzinárodný inštitút (Vý-

bor pre práva detí), ktorý kontroluje dodržiavanie Dohovoru 

o právach dieťaťa.1), 2), 3), 8)

Dňa 30. 9. 1990 sa uskutočnil Svetový summit o deťoch, kde 

bola prijatá Svetová deklarácia o prežití, ochrane a vývoji detí. 

Deklarácia sa opierala o čerstvo prijatý Dohovor o právach 

dieťaťa. Snažila sa nájsť praktické kroky, pomocou ktorých by 

bolo možné dosiahnuť záruky výkonu práv a slobôd.1), 2), 3), 8)

distvého odsúdiť na trest smrti, trest sa však vykoná, až keď 

mladistvý dovŕši plnoletosť. 

Niektoré články Dohovoru o právach dieťaťa

Čl. 1 – Defi nícia dieťaťa – dieťaťom sa rozumie ľudská bytosť 

mladšia ako 18 rokov, pokiaľ plnoletosť nie je zákonom stano-

vená skôr.11), 12)  

Dohovor nevyriešil dôležitú otázku, kedy sa začína život ľudskej 

bytosti. Preambula dokumentu sa síce zmieňuje o „živote 

dieťaťa i pred narodením“, avšak jednotlivé články dohovoru sa 

zaoberajú len právami narodeného dieťaťa. V Českej republike 

nadobúda jedinec práva narodením, s výnimkou dedičského 

práva podľa občianskeho zákonníka. 

Podľa nášho právneho poriadku môžeme rozdeliť obdobie 

do 18 rokov na 2 časti. Do 15 rokov ide o dieťa, všetky veci 

sú riešené v rámci občianskeho súdneho poriadku. Keď dieťa 

dovŕšilo 15 rokov, stáva sa trestne zodpovedným a náš právny 

systém používa pojem mladistvý.18), 17)

Čl. 3 – Záujem dieťaťa – všetky činnosti týkajúce sa dieťaťa 

majú brať do úvahy plne a prednostne jeho záujmy.11), 12) 

Doslovný preklad z originálneho jazyka znie „najlepší záujem 

dieťaťa“. Bez ohľadu na to, ako bol tento článok preložený, 

si kladieme otázku, čo si máme pod pojmom záujem dieťaťa 

predstaviť. Všeobecne môžeme povedať, že záujmom dieťaťa 

je jeho plný a harmonický vývoj v prostredí, kde sú uspokojo-

vané jeho základné životné potreby. Dieťa dostáva lásku, po-

chopenie, bez akejkoľvek diskriminácie alebo vykorisťovania 

a s potrebnou ochranou. Z tohto vyplýva, že základné potreby 

a práva sú vzájomne prepojené.8) 

Spojené štáty odmietajú i tento článok. USA používajú slogan, 

ktorý hovorí, že žiadne dieťa nie je vzadu, a preto nie je potreb-

né viac zdôrazňovať záujem dieťaťa.

Ďalší z argumentov, prečo USA odmietajú prijať Dohovor 

o právach dieťaťa, znie, že tento dokument je proti rodine. 

Domnievam sa, že opak je pravda. V celom dokumente sa 

venuje pozornosť rodine. Článok 19 dohovoru sa venuje 

ochrane pred násilím a zanedbávaním. Avšak v tomto prípade 

ide o situácie, keď rodina svojmu dieťaťu ubližuje (napríklad ho 

týra). Tu si iste všetci uvedomíme, že záujem dieťaťa (článok 2) 

nemožno nájsť v rodine. Je potrebné dieťa z rodiny odobrať, 

začať pracovať nielen s dieťaťom, ale i s rodinou. 

Podľa novely zákona o sociálnoprávnej ochrane detí má so-

ciálny pracovník povinnosť navštevovať dieťa, ktorému bola 

nariadená ústavná výchova či uložená ochranná výchova, naj-

menej raz za tri mesiace, deti do jedného roka každý mesiac. 

Ďalej musí sociálny pracovník navštevovať v rovnakej lehote 

i rodičov dieťaťa, ktorému bola nariadená ústavná výchova či 

uložená ochranná výchova.18)  

Čl. 4 – Výkon práv – Na výkon práv obsiahnutých v dohovore 

musí štát urobiť všetko, čo je v jeho moci.11), 12)   

Na dosiahnutie fungujúcej interdisciplinárnej spolupráce je 

potrebné stanoviť tieto základné kroky: vytvoriť funkčný tím

odborníkov na interdisciplinárnom základe; zabezpečiť koor-

dináciu tohto tímu; stanoviť jasné, zrozumiteľné pravidlá; zaistiť 

komunikáciu medzi všetkými členmi; poznať znalosti kom-

petencií a možností ostatných pracovníkov tímu; zmapovať 

prostredie; jasne defi novať možnosti spolupráce, ciele, roly; 

zabezpečiť ďalšie vzdelávanie pracovníkov; vytvoriť manuál na 

interdisciplinárnu spoluprácu (vypracovať niekoľko vzorových 

postupov spolupráce); zaistiť klientovi komplexnú pomoc, 

starostlivosť.7) 

Príkladom pri zavádzaní možností interdisciplinárnej spolu-

práce nám môže byť napríklad skúsenosť z Veľkej Británie, 

kde bol vydaný pokyn s názvom Working Together (Pracujeme 

spoločne, dohromady)15), ktorý sa zaujímal o medziprofesijnú 

a medzizložkovú spoluprácu. V roku 2004 bol vydaný zákonný 

predpis Local Safeguarding Children (Miestna ochrana detí).9) 

Na základe týchto dokumentov vznikli v každom kraji výbory, 

ktoré dozerajú na fungovanie interdisciplinárnej spolupráce pri 

ochrane detí a odporúčajú postupy, ktoré vedú k väčšej efek-

tívnosti. Vo Veľkej Británii týmto krokom došlo k decentralizácii. 

O tento krok sa v súčasnom období pokúša i Česká republika. 

Náš systém by tento princíp, ktorý funguje vo Veľkej Británii, 

mohol implementovať v určitej miere i v českých podmienkach. 

Niektoré princípy sú už pripravenyé.7) 

Čl. 11 – Nezákonné premiestenie a nevrátenie – štát má 

zabrániť a zabezpečiť nápravu pri únosoch alebo zadržiavaní 

detí v cudzine jedným z rodičov alebo treťou osobou.11), 12)  

I o tomto článku môžeme diskutovať. Na základe dohovoru 

o medzinárodných únosoch detí (1980) existuje pojem naria-

denia návratu (return order). V prípade nezákonného únosu 

do cudziny nie je možné bežným súdnym konaním docieliť 

návrat dieťaťa späť. Pokiaľ je krajina, kam bolo dieťa nezákonne 

unesené, zmluvným štátom tohto dohovoru, je možné získať 

ho späť. V opačnom prípade dieťa zostáva v krajine, kam bolo 

unesené.

Čl. 12 – Názor dieťaťa – dieťa má právo slobodne vyjadrovať 

svoje názory a tieto názory sa majú brať do úvahy vo všetkých 

záležitostiach alebo konaniach, ktoré sa dieťaťa dotýkajú.11), 12)  

majú k dispozícii veľmi silné argumenty. Keď však zostúpime 

z teoretických výšin ku konkrétnemu jedincovi, väčšinou 

zistíme, že svoju úlohu zohrávajú faktory z oboch strán. Taký 

človek je osobnostne nejakým spôsobom hendikepovaný, ale 

„podpísalo“ sa na ňom i bezprostredné okolie, rodina a celá 

spoločnosť so svojimi nárokmi a inštitúciami. 

Naznačená zložitosť situácie vyžaduje pri náprave predo-

všetkým kvalifi kované rozpoznanie príčin problémov a ziste-

nie ich intenzity. A na to nadväzujúcu účinnú pomoc a násled-

nú prevenciu.

Dohovor o právach dieťaťa 

Česká a Slovenská Federatívna Republika prijala dohovor 

6. 2. 1991, Česká republika 1. 1. 1993. Dohovor o právach dieťaťa 

je výsledkom kompromisov, obsahuje celý katalóg práv dieťaťa 

ako ľudskej bytosti (sociálne, politické, kultúrne, občianske 

práva). Dohovor sa snaží o podporu „normálnych detí“, ale 

i detí, ktoré žijú v zvlášť ťažkých podmienkach (napríklad deti 

s postihnutím, týrané deti, deti čakajúce na štatút utečenca 

a podobne).2), 3), 4), 5), 8), 11)

Prednosti Dohovoru o právach dieťaťa možno vidieť pre-

dovšetkým v záujme dieťaťa. Dokument vychádza z predpo-

kladu, že deti majú vlastné záujmy. Tieto záujmy by mali 

prevažovať nad záujmami ostatných. Dokument priznáva 

deťom na celom svete plné ľudské práva a zaväzuje účastnícke 

štáty na právne zakotvenie základných práv detí do svojho 

vlastného zákonodarstva. Bohužiaľ, v dokumente sa hovorí len 

o detských právach, úplne tu chýba zmienka o povinnostiach. 

Musíme si však uvedomiť, že tento dokument je adresovaný 

predovšetkým vládam. Ide o zodpovednosť vlády voči deťom. 

Deti majú bez ohľadu na tento dokument mnoho povinnos-

tí, ktoré sú stanovené rodičmi či školou (napríklad v zákone 

o rodine či v školnom poriadku a podobne).2), 3), 8), 11) 

Ako jeden z dôvodov, prečo USA neprijali Dohovor o právach 

dieťaťa, sa uvádza práve neexistencia povinností v dohovore. 

(USA tento materiál podpísali, ale neratifi kovali. Somálsko 

z dôvodu neexistencie legitímnej vlády dohovor ani nepod-

písalo.)

Nemyslím si, že tento argument USA je oprávnený. Problém pri 

naplňovaní Dohovoru o právach dieťaťa v USA vidím napríklad 

v ochrane detí. V Českej republike neexistuje trest smrti. Pred 

rokom 1990 existoval, pokiaľ však mladistvý spáchal taký 

trestný čin, za ktorý by bol odsúdený na trest smrti, nestalo 

sa tak (napríklad spartakiádny vrah). V USA súd môže mla-
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Dieťa musí mať možnosť vyjadriť svoj názor k tomu, čo sa ho 

bezprostredne týka, čo môže ovplyvniť jeho život. V našich 

podmienkach sa s týmto článkom najčastejšie stretávame 

v prípade rozvodových káuz. Podľa občianskeho súdneho po-

riadku (§ 100 ods. 3) má súd povinnosť vo veciach starostli-

vosti o maloleté deti zisťovať názor dieťaťa, ktoré je schopné si 

na danú vec vytvoriť názor a formulovať ho. K tomuto názoru, 

pokiaľ je to možné, má súd prihliadnuť. V Dohovore o právach 

dieťaťa nie je žiadne vekové obmedzenie, ktoré by sa týkalo 

tejto požiadavky. Uvedomme si, že i dieťa, ktoré nie je schopné 

vyjadriť svoj názor, má toto právo. Krik, plač, nárek často môže 

vypovedať o jeho situácii, o jeho potrebách. Bohužiaľ, tento 

článok však nie je v našich podmienkach samozrejmosťou. 

Napríklad v Holandsku je veková hranica stanovená na 12 ro-

kov. Vo fínskom rodinnom práve nájdete tiež hranicu 12 rokov,

tu platí i norma, že dieťa staršie ako 12 rokov nemôže byť 

zverené do starostlivosti jedného z rodičov proti jeho vôli.17)    

Čl. 13 – Sloboda prejavu – dieťa má právo vyjadrovať svo-

ju mienku a získavať i odlišovať informácie a myšlienky bez 

ohľadu na hranice.11), 12)  

Čl. 17 – Prístup k vhodným informáciám – štát zaistí deťom 

prístup k informáciám a k materiálom z rozmanitých zdrojov 

a podporí masovokomunikačné prostriedky pri šírení in-

formácií, ktoré sú pre dieťa sociálne i kultúrne prospešné. Štát 

podnikne kroky na ochranu dieťaťa pred materiálmi, ktoré mu 

škodia.11), 12)  

Zákon č. 231/2001 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a te-

levízneho vysielania a o zmene ďalších zákonov upravuje 

napríklad vysielanie programov propagujúcich vojnu, kruté ale-

bo inak neľudské správanie. Ďalej nariaďuje nezaraďovať v čase 

od 6:00 hodín do 22:00 hodín programy, ktoré by mohli ohroziť 

psychický alebo morálny vývoj detí a mladistvých – vysielanie 

týchto programov musí bezprostredne predchádzať slovné 

upozornenie na nevhodnosť programu pre deti a mladistvých. 

Program musí byť v prípade televízneho vysielania označený 

obrazovým symbolom upozorňujúcim na jeho nevhodnosť pre 

deti a mladistvých po celý čas vysielania. Za stanovenie vekovej 

hranice prístupnosti diela nesie zodpovednosť jeho výrobca či 

distribútor, čo sa ukazuje ako nedostačujúce.19) Ďalej sa do-

mnievam, že vysielanie akčných fi lmov či detektívnych seriálov 

v popoludňajšom vysielacom čase nie je pre deti vhodné. Dieťa 

nie vždy pochopí obsah programu, môže mu dať nebezpečný 

návod na detské hry.

V ČR treba obmedziť aj prístup detí na nevhodné webové 

stránky, a to predovšetkým v školách, knižniciach či v iných 

zariadeniach. Je nevyhnutné tiež poučiť deti o nebezpečenstve 

číhajúcom na internete (napríklad chatovanie). Každé zariade-

nie by malo mať vypracované pravidlá na ochranu detí pred 

internetom. Na dodržiavanie zásad by mali dohliadať všetci 

pracovníci. 

Čl. 24 – Zdravotné a zdravotnícke služby – štáty musia klásť 

zvláštny dôraz na zabezpečenie základnej a preventívnej sta-

rostlivosti, na verejnú zdravotnícku osvetu…11), 12) Domnie-

vam sa, že deťom do 18 rokov by sa štandardná zdravotná 

starostlivosť mala poskytovať bezplatne. Rodičia by nemali 

za dieťa platiť poplatok za návštevu u lekára, za recept, za 

ošetrenie na pohotovosti, pobyt v nemocnici či ozdravovniach 

a podobne.

Čl. 30 – Deti menšín a domorodých obyvateľov – deti 

menšinových skupín domorodého obyvateľstva majú právo 

používať vlastnú kultúru i jazyk a vyznávať svoje náboženstvo. 

K 1. 3. 2007 v ČR vstúpila do platnosti Európska charta re-

gionálnych či menšinových jazykov. Prvú periodickú sprá-

Na záver treba zdôrazniť, že akékoľvek konanie v oblasti 

ochrany či starostlivosti o deti musí smerovať k dosiahnu-

tiu najlepšieho záujmu dieťaťa. Dobré výsledky je možné 

dosiahnuť len za pomoci multidisciplinárne fungujúcich tímov. 
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vu ČR predkladala v marci tohto roku Rade Európy. U nás 

sa za menšinové jazyky považujú 4 jazyky: slovenčina, 

poľština, nemčina a rómčina. Zvláštny dôraz sa kladie na dva 

najrozšírenejšie jazyky – poľštinu v moravskosliezskom regióne 

a slovenčinu na celom území ČR.13)

Čl. 31 – Voľný čas, rekreácia a kultúrna činnosť – dieťa má 

právo na voľný čas, hru a účasť na kultúrnych a umeleckých 

činnostiach. 

Organizácie by si mali lepšie vyberať svojich pracovníkov či 

dobrovoľníkov (napríklad vedúcich krúžkov, pracovníkov 

detských táborov a podobne). Som si vedomá, že je to prob-

lematické, ale každá organizácia, ktorá pracuje s deťmi, by 

mala mať vypracovanú internú smernicu na správne postupy 

a praktiky. Všetky náborové formuláre by sa mali pýtať 

na konkrétne informácie vrátane záznamu v registri trestov. (Po 

piatich rokoch je možné požiadať o výmaz z registra trestov. 

Táto lehota sa počíta od toho dňa, keď bol páchateľ prepustený 

z výkonu trestu odňatia slobody. Takže napríklad pokiaľ pedo-

fi l bude chcieť pracovať ako osobný asistent u postihnutých 

detí, výpis z trestného registra bude mať čistý. Na opis nemá 

agentúra, človek nárok.) Organizácia by mala ďalej zisťovať, či 

bola osoba niekedy stíhaná v súvislosti s týraním, zneužívaním 

alebo zanedbávaním detí, so sexuálne motivovaným trestným 

činom alebo násilnosťami (napríklad čestným vyhlásením). 

V neposlednom rade by mala organizácia získať mená aj

adresy aspoň dvoch osôb, a to nie príbuzných, ktoré môžu 

poskytnúť referencie týkajúce sa predchádzajúcej praxe kan-

didáta v oblasti práce s deťmi.6) Napríklad vo Švédsku sa 

od 1. 1. 2001 robia testy náchylnosti pre žiadateľov o prácu 

v sfére starostlivosti o deti či práci s deťmi, a to v štátnom 

i neštátnom sektore.5)

Opčné protokoly k Dohovoru o právach dieťaťa

Dohovor o právach dieťaťa z roku 1989 nie je konečnou 

podobou detských práv. V roku 2000 OSN vydala k Dohovoru 

o právach dieťaťa dva opčné protokoly. 

Prvý Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o zapá-

janí detí do ozbrojených konfl iktov Česká republika ratifi kovala 

v novembri 2001. Týmto protokolom došlo k zmene článku 38 

o účasti detí v ozbrojených konfl iktoch.12) Vďaka USA došlo 

k zvýšeniu vekovej hranice pre aktívnu účasť v ozbrojených 

konfl iktoch z 15 rokov na 18 rokov.12)  

Druhý Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa, týkajúci 

sa predaja detí, detskej prostitúcie a detskej pornografi e, zatiaľ 

ČR ani nepodpísala.10), 12) Tento protokol podpísali či ratifi -

kovali napríklad tieto štáty: Dánsko, Španielsko, Veľká Británia, 

Nemecko, Malta, Cyprus, Rakúsko, Estónsko, Francúzsko 

a podobne.

Je pravda, že Česká republika uskutočňuje veľa opatrení 

na ochranu detí pred komerčným sexuálnym zneužívaním, 

napríklad novela trestného zákona, zákona o sociálnoprávnej 

ochrane detí či zmena vedenia štatistických dát na Minister-

stve vnútra ČR. Obávam sa však, že to nie je dostačujúce. 

Je potrebné prijať tento opčný protokol a riadiť sa ním. To zna-

mená priznať si, že tento problém sa vyskytuje i v Českej re-

publike a treba ho urýchlene riešiť.18)  

Na záver
V tomto roku ČR predkladala Výboru pre práva dieťaťa 

v Ženeve správu o plnení Dohovoru o právach dieťaťa v ČR. 

Iste sa v hodnotení tejto správy nevyhneme kritike mediálne 

pertraktovaných problémov, napríklad používanie klietkových 

postelí, medzinárodné adopcie detí a problematika týraných, 

zneužívaných či zanedbávaných detí.     
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Obchodovanie s ľuďmi (traffi cking in persons) vo všetkých 

jeho formách vykorisťovania možno bez nadsadenia pova-

žovať za najhanebnejší „obchod“ 21. storočia. V skutoč-

nosti ide o moderné otroctvo, ktorého následky v po-

dobe takých rôznych kategórií ujmy, ale predovšetkým 

v podobe nevýslovnej psychickej traumy pociťuje každá jeho 

obeť. Obeť, ktorá stráca svoju identitu, má narušenú osobnosť, 

komunikáciu a jej návrat do bežného života je spojený s ťažkou 

adaptabilitou na zdravé sociálne prostredie. Prognózy, ale aj 

štatistika kriminality obchodovania s ľuďmi a súvisiace druhy 

kriminality1 naznačujú, že v schengenskom priestore bude 

potrebné v najbližšej budúcnosti venovať spomínaným problé-

mom zvýšenú pozornosť nielen zo stany národných iniciatív 

členských štátov Európskej únie, ale predovšetkým koordiná-

ciou aktivít zo strany Európskej únie a jej kompetentných 

inštitúcií. 

I. Niekoľko základných údajov o stave obchodovania
s ľuďmi v kontexte sveta a Európy

Organizácia Spojených národov prostredníctvom svojho Úradu 

pre drogy a kriminalitu (UNODC) každoročne vyhodnocuje stav 

kriminality v tejto oblasti na všetkých kontinentoch sveta. 

Z následnej správy, ktorú každoročne predkladá vláda USA, 

z údajov UNODC vyplýva, že medzinárodne je ročne na svete 

obchodovaných až 800 000 mužov, žien a detí. Z nich tvoria 

približne 80 % obetí ženy a dievčatá, až 50 % obetí je malo-

letých. Podľa toho istého zdroja je väčšina obetí obchodovaná 

s cieľom sexuálneho zneužívania pri vykonávaní prostitúcie, 

pornografi e vrátane detskej, menší počet obetí sa zneužíva 

s cieľom nelegálnej práce v priemysle, poľnohospodárstve, 

domácnostiach a podobne. Zisky z obchodu s ľuďmi sa podľa 

UNODC odhadujú na 7 až 10 miliárd ročne.2

Údaje o obchodovaní s ľuďmi v Európskej únii a osobitne 

v schengenskom priestore nie sú, žiaľ, až také exaktné 

v porovnaní so svetom. Tento stav však nevyplýva len zo sa-

motnej latentnej podstaty obchodovania s ľuďmi, ale aj zo 

skutočnosti, že v schengenskom priestore doteraz neexis-

tuje inštitúcia, ktorá by dokázala centrálne v Európe zbierať 

a na účely koordinačných stratégií a záverov triediť informácie 

1 Podľa výsledkov vykonaných analýz v tejto oblasti, s obchodovaním s ľuďmi ako druhom sledovanej kriminality bezprostredne súvisí organizovaný zločin v medzinárodnom kontexte, drogy, 

nelegálna migrácia, obchodovanie so zbraňami, obchodovanie s ľudskými orgánmi. Zdroj UNODC, pozn. autorov. 

2 Údaje sú získané zo zdrojov UNODC. Pozn. autorov.

3 Porovnaj Bauer, E.: Boj proti obchodovaniu s ľudskými bytosťami v Európskej únii. Príspevok na medzinárodnej konferencii Obchodovanie s ľuďmi – výzvy v strednej Európe, ktorá sa konala 

v dňoch 31. 3. až 1. 4. 2008 v Bratislave.

4 Amsterdamská zmluva z roku 1997 vytvorila v EÚ priestor slobody, bezpečnosti a práva. Jej význam pre ochranu záujmov EÚ je neoceniteľný najmä z toho dôvodu, že vytvorila podmienky pre 

systém a princípy integrácie práva v EÚ ako nenahraditeľného právneho prostriedku na zabezpečenie ochrany základných práv a slobôd. Jej význam v prijímaní právnych aktov sekundárneho 

práva stále narastá.
5 Porovnaj zákon č. 300/2005 Z. r.

o páchateľoch trestnej činnosti spojenej s obchodovaním 

s ľuďmi, o jeho obetiach, o spôsoboch páchania a utajovania 

tejto závažnej trestnej činnosti. Aj napriek tomuto konštatovaniu 

z dostupných údajov k sledovanej problematike vyplýva, že 

podľa odhadov počet obetí obchodovania s ľuďmi v Európe 

dosahuje ročne 100 až 200 000 ľudí, z toho je 40 až 50 % 
maloletých. Cieľovou skupinou obchodníkov sú najčastejšie 

najzraniteľnejšie kategórie obetí, predovšetkým deti a mladé 

ženy. Z toho istého prameňa vyplýva pre stanovenie ďalšej 

stratégie pomoci obetiam varujúci údaj, ktorý nasvedčuje, 

že až 60 % obetí je z radov Rómov. Zo získaných údajov 

ďalej vyplýva, že obchodovanie s ľuďmi sa vyskytuje prakticky 

v každej krajine Európy, v polovici týchto štátov je obchod 

dvojsmerný. Každoročne sa viac než 2 milióny detí stávajú 

obeťou sexuálneho vykorisťovania, ktoré prináša okrem dl-

hodobej fyzickej a psychickej traumy aj ochorenia HIV, AIDS, 

nežiaduce tehotenstvo, drogovú závislosť, exklúziu atď.3

Podľa E. Bauer na páchanie trestnej činnosti obchodovania 

s ľuďmi sa často zneužíva azylové právo. V roku 2006 zmizli 

tisíce detí a maloletých z azylových táborov. Napríklad v roku 

2005 bolo podľa policajných údajov v Taliansku evidovaných

1 850 detí, ktoré sa stratili. Vo Veľkej Británii zmizne ročne až 

140 000 detí.  

Slovenská republika nie je imúnna proti tomuto závažnému 

druhu kriminality. Aj keď v roku 2000 boli v Slovenskej re-

publike evidované 3 prípady obchodovania s ľuďmi, 

v roku 2007 to bolo už 13 prípadov a z nich poskytnutá po-

moc 21 obetiam. Naznačená stúpajúca dynamika ukazuje, 

že tak ako vo svete, v Európe, tak aj v samotnej Sloven-

skej republike existuje aktuálny problém – obchodovanie 

s ľuďmi. Takto identifi kovaný a jasne defi novaný problém 

nás súčasne spája s konkrétnou výzvou na jeho okamžité 

riešenie všetkými dostupnými prostriedkami. Prostriedkami, 

ktoré predurčujú efektívny, koordinovaný a účinný boj s touto

trestnou činnosťou, a na druhej strane dôslednú ochranu 

a pomoc reálne existujúcim a reálne hroziacim obetiam obcho-

dovania s ľuďmi.

 

II. Právna regulácia postihu páchateľov obchodovania 
s ľuďmi v Európskej únii a v národnom práve Slovenskej 
republiky

V nasledujúcej časti sústredíme svoju pozornosť na teri-

tórium Európskej únie, na pôsobnosť a príslušnosť ak-

tov komunitárneho práva v oblasti obchodovania s ľuďmi 

a jeho implementáciu do národného právneho poriadku SR. 

Je celkom prirodzené, že právne akty EÚ v oblasti trestného 

práva upravujú potrebu prostredníctvom práva koordinovane 

pristupovať nielen k postihu páchateľov tejto trestnej činnosti, 

ale integračne regulujú aj ochranu obetí obchodovania s ľuďmi. 

Zaväzuje nás k tomu predovšetkým Amsterdamská zmluva 

z roku 1997, ktorá vytvorila predpoklady na nevyhnutnosť integ-

rácie trestného práva v rámci EÚ, keď jednotný priestor slo-

body, bezpečnosti a práva4 sa charakterizuje nevyhnutnosťou 

„zlepšenia koordinácie pri trestnom stíhaní a stanovenia mini-

málnych noriem o porovnateľné ustanovenia trestného práva 

hmotného vrátane trestov“. V samotnej podstate ide o napl-

nenie takých cieľov, ako je skutočnosť, že fyzické a právnické 

osoby musia mať v celom priestore EÚ (schengenskom prie-

store) rovnakú trestnoprávnu ochranu v oblasti obchodovania 

s ľuďmi a páchateľom tejto kategórie trestných činov by mali 

národné kódexy stanovovať ukladanie približne rovnakých 

sankcií za ich spáchanie. Zjednodušene povedané, dôvodom 

na takéto zjednotenie (integráciu) trestného práva je napríklad 

zabrániť, aby páchatelia nepáchali trestnú činnosť obchodo-

vania s ľuďmi v tom štáte EÚ, v ktorom sú pre nich trestné 

sankcie v prípade ich odhalenia najvýhodnejšie, resp. kde im 

hrozí najnižší trest.

V tejto súvislosti je zásadné, že prvú všeobecnú defi níciu 

obchodovania s ľuďmi prijala OSN v dodatkovom protokole 

k Dohovoru Spojených národov proti nadnárodnému orga-

nizovanému zločinu, za Slovenskú republiku podpísanom 

v Palerme 12. decembra 2000: „Obchodovanie s ľuďmi je ver-

bovanie, preprava, odovzdávanie, prechovávanie alebo pre-

vzatie ľudí pod hrozbou alebo za použitia násilia alebo iných 

foriem donucovania.“ Je prirodzené, že postupom času boli 

v rôznych rovinách prijaté ďalšie legálne defi nície obchodovania 

s ľuďmi, ktoré sú kodifi kované v príslušných národných trest-

ných kódexoch členských štátov EÚ a z hľadiska integrácie 

trestného práva majú podstatný význam pre spoločné postupy 

s cieľom eliminovať túto kategóriu zločinu v širšej súvislosti.

Slovenská republika kodifi kovala túto kategóriu zločinu v re-

kodifi kovanom trestnom zákone5, prirodzene, v súlade s práv-

nymi aktmi EÚ, celkom výkladovo jednoznačne. Systémovo 

je zaradený v druhej hlave osobitnej časti medzi trestné činy 

proti slobode a ľudskej dôstojnosti, t. j. hneď za trestné činy 

proti životu a zdraviu. Uvedené zaradenie jednoznačne po-

ukazuje na hierarchiu hodnôt, ktoré zákonodarca považuje 

za najdôležitejšie z hľadiska všeobecného záujmu. Druhým, 

nemenej dôležitým faktom vyjadrenia spoločenskej závažnosti 

je, že tento trestný čin je zaradený medzi najzávažnejšie 

zločiny. Ustanovenie § 179 je kvalifi kovanou skutkovou pod-

statou a vo svojom obsahu vyjadruje existujúce formy od 

použitia podvodného konania, ľsti, obmedzovania osobnej 

slobody, násilia, hrozby násilia alebo inej ťažkej ujmy, iných 

foriem donucovania, poskytovania peňažného plnenia či iných

výhod na dosiahnutie súhlasu osoby, zneužitím bezbrannosti 
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až po zlákanie na účely prostitúcie alebo inej formy sexuál-

neho vykorisťovania vrátane pornografi e, nútenej práce 

či inej nútenej služby, otroctva alebo praktík podobných 

otroctvu, nevoľníctva, odoberania orgánov, tkanív či bunky ale-

bo iných foriem vykorisťovania. Závažnosť uvedeného zločinu 

vyjadril zákonodarca aj príslušnými trestnými sankciami za ich 

spáchanie od 4 rokov až po trest odňatia slobody na doživotie. 

Z hľadiska charakteristiky zločinu obchodovania s ľuďmi a jeho 

znenia v rekodifi kovanom trestnom zákone je potrebné ešte 

zdôrazniť, že je splnená aj zásadná implementačná podmienka 

a transpozícia rámcového rozhodnutia Rady EÚ z 19. 7. 2002 

o boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Je to nesporne významná 

skutočnosť svedčiaca o tom, že Slovenská republika prostred-

níctvom svojho vyvíjajúceho sa národného právneho poriadku 

sa konkrétne zúčastňuje na integrácii trestného práva EÚ. Ne-

sporné je aj to, že takýmto prístupom sa Slovenská republika 

transparentne a jednoznačne zaradila medzi krajiny EÚ, ktoré 

sú schopné účinne a efektívne bojovať proti obchodovaniu 

s ľuďmi so všetkými jeho súvislosťami.

Na sledované účely nášho príspevku nepovažujeme za dôležité 

bližšie sa zaoberať výkladom príslušného ustanovenia a výkla-

dom či defi novaním príslušných pojmov. Dôležité však je 

v tejto súvislosti zdôrazniť, že aj procesné postupy kodifi kované 

v novom Trestnom poriadku6 v zásade kontinuálne vytvárajú 

v trestnom zákonodarstve právnu garanciu pre orgány činné 

v trestnom konaní a súd na úspešné objasňovanie tejto závažnej 

trestnej činnosti. A to je v súvislosti s problematikou obchodo-

vania s ľuďmi asi to najdôležitejšie. Veď trestné právo (hoci je 

vo všeobecnosti vnímané ako ultima ratio) je najvýznamnejším 

prostriedkom na elimináciu tohto novodobého otroctva, aj 

keď je nesporným faktom, že jeho prostriedky možno použiť 

až v prípade, keď existuje podnet, že takýto zločin bol už 

spáchaný.

III. Právne garancie pomoci a ochrany obetí obchodo-
vania s ľuďmi v Európskej únii a osobitne v Slovenskej 
republike

Bolo by určite nesprávne, ak by naša spoločnosť prostredníc-

tvom svojho zákonodarcu v súvislosti s obchodovaním s ľuďmi 

venovala svoju pozornosť len trestnému postihu páchateľov 

v rôznych jeho formách, bez významnej pozornosti venovanej 

obetiam, t. j. osobám, ktoré konkrétne a v najväčšej miere 

doplácajú na toto novodobé otroctvo. V Slovenskej repub-

like popri právnych prostriedkoch existuje aj celý rad opatrení 

na ochranu obetí obchodovania s ľuďmi. Na nich sa okrem 

štátnych orgánov, ktorých k tomu zaväzuje zákon, zúčastňuje 

aj celý rad mimovládnych organizácií. Tieto nesporne zohráva-

jú svoje nezastupiteľné miesto v systéme garancií ochrany 

obetí obchodovania s ľuďmi. 

Vychádzajúc z tejto premisy, Slovenská republika vytvorila 

Program podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi 
v našich podmienkach, ktorý koordinuje Ministerstvo vnútra 

SR. Jej samotný legislatívny rámec poskytuje Dodatkový pro-

tokol o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, 

osobitne so ženami a deťmi k Dohovoru OSN proti nadnárod-

nému organizovanému zločinu z roku 2000, rámcové rozhod-

nutie Rady EÚ o boji proti obchodovaniu s ľuďmi z 19. 7. 2002, 

rámcové rozhodnutie Rady EÚ o postavení obetí v trestnom 

konaní z 15. 3. 2001, smernica ES na legalizáciu pobytu ob-

chodovaných osôb na území SR, Dohovor Rady Európy o boji 

proti obchodovaniu s ľuďmi a iné.

Program podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi 

v SR (ďalej už len program) vychádza z Národného akčného 

plánu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2008 až 2010, 

ktorý schválila vláda SR 23. 4. 2008 svojím uznesením č. 251, 

a celkom prirodzene nadväzuje na národný akčný plán na roky 

2006 až 2007. V konečnom dôsledku to pre koordinátora zna-

mená, že sa potvrdil dobre fungujúci systém a mechanizmy, 

ktoré boli zvolené. Potvrdilo sa aj správne defi novanie úloh, 

určenie spôsobov a foriem spolupráce polície, orgánov štátnej 

správy a mimovládnych organizácií v oblasti prevencie a pri 

poskytovaní pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi. 

Obeť obchodovania s ľuďmi sa obeťou nestáva sama. Naj-

častejšie ju nachádzame psychicky a fyzicky traumatizovanú, 

bez osobných dokladov, zo strachu o svoj život neschopnú 

a nezriedka aj neochotnú spolupracovať či už s orgánmi 

polície, alebo mimovládnymi organizáciami na svojej identite. 

Pre prostriedky poskytovania komplexnej starostlivosti obeti, 

ktorá je zaradená do programu, v čase krízovej intervencie 

90 dní platí rôzny režim pre kategóriu nespolupracujúcich cu-

dzincov, ktorých vraciame do krajiny pôvodu, kategóriu nespo-

lupracujúcich obetí – občanov SR, ktorých lehota reintegrácie 

je 90 dní, ďalej pre kategóriu spolupracujúcich obetí, ktorým sa 

poskytuje pomoc a starostlivosť počas celého trestného konania 

a po odsúdení páchateľa ešte ďalších 90 dní na reintegráciu 

obete. V tejto súvislosti je však potrebné zdôrazniť, že program 
nie je primárne podmienený povinnosťou obete pomáhať 
pri objasňovaní trestnej činnosti, ktorej je obeťou, ale je 
primárne založený na ochrane základných ľudských práv 
a slobôd obete. Je zameraný na to, aby obeť obchodovania 

s ľuďmi mohla byť čo najskôr osobne a osobnostne identifi ko-

vaná (v čase krízovej intervencie 90 dní) a následne zapojená 

do programu reintegrácie. Program zahŕňa aj samotný postup 

zaradenia obete do programu, ktorý je z hľadiska postupnosti 

nasledujúci:

• identifi kácia obete mimovládnou organizáciou alebo policaj-

ným zborom,

• odovzdanie obete do starostlivosti mimovládnej organizácie,

• spracovanie individuálneho plánu pre obeť mimovládnou or-

ganizáciou,

• zaslanie návrhu na zaradenie obete do programu vrátane 

individuálneho plánu národnému koordinátorovi,

• posúdenie návrhu na zaradenie (alebo nezaradenie) obete 

do programu národným koordinátorom,

• po uplynutí času krízovej intervencie rozhodnutie o spolu-

práci obete s orgánmi činnými v trestnom konaní.

Na mieste je otázka, čo vlastne obsahuje komplexná pomoc 

obetiam zaradeným do programu, aká konkrétna ochrana 

a pomoc sa poskytuje obetiam obchodovania s ľuďmi, ktoré 

sú zaradené do programu? 

V prvom rade je to najdôležitejšie – izolácia obete z krimi-
nálneho prostredia, ďalej je to pomoc pri dobrovoľnom 
návrate obete do Slovenskej republiky v prípade, že ide 

o nášho občana. Nesporne významnou pomocou obeti je 

jej anonymné ubytovanie, ak o to samotná obeť požiada, 

ako aj fi nančná podpora a sociálna pomoc. Do prog-

ramu ochrany obete patrí aj zdravotná starostlivosť, psy-
chosociálne poradenstvo a psychoterapeutické služby,
dlhodobá sociálna integrácia a právne poradenstvo. 

V jednotlivých prípadoch, ak je to pre bezpečnosť obete 
potrebné, je zaradená do programu ochrany svedka, 

v prípade cudzinca sa obeti poskytuje aj tlmočenie, legali-

zácia pobytu na území SR a možnosť získať trvalý pobyt,

pomoc pri dobrovoľnom návrate do krajiny pôvodu.

Obeť obchodovania s ľuďmi však môže byť z programu aj 

vyradená, a to za nasledujúcich podmienok:

• na žiadosť samotnej obete,

• ak sa obeť rozhodne pre návrat do krajiny pôvodu,

• na základe právoplatného odsúdenia páchateľov činu, 

ktorého sa stala obeťou, ukončenia trestného stíhania,

• ak bolo zistené, že ide o obeť trestného činu obchodovania 

s ľuďmi,

• ak sa obeť kontaktuje s osobami z kriminálneho prostredia.

V súvislosti s uvedeným je potrebné ešte zdôrazniť, že na pl-

není úloh programu sa zúčastňujú: národný koordinátor, 

úrady justičnej a kriminálnej polície P PZ, úrady boja proti or-

ganizovanej kriminalite, Úrad hraničnej a cudzineckej polície 

MV SR, krajské a okresné riaditeľstvá PZ, Migračný úrad MV SR 

a mimovládne organizácie ako SKC Dotyk, občianske združenie 

Prima, Slovenská katolícka charita, Kultúrne združenie Rómov 

Slovenska, IOM – Medzinárodná organizácia pre migráciu. 

Každá z uvedených mimovládnych organizácií má program 

rozpracovaný na svoje podmienky tak, aby boli v plnom ob-

jeme pripravené poskytovať pomoc obetiam obchodova-

nia s ľuďmi a pomáhali im v nevyhnutnej sociálnej integrácii. 

Reťazec subjektov pomoci, v ktorom na začiatku je národný 

koordinátor a na konci mimovládne organizácie, má len jeden 

cieľ: poskytnúť pomoc tým, ktorí sa stali obeťami obchodova-

nia s ľuďmi, a to je aj jeho základným poslaním.

 

IV. Obchodovanie s ľuďmi v schengenskom priestore – 
výzvy

Ako sme už v úvode naznačili a v nasledujúcom potvrdili, 

obchodovanie s ľuďmi v schengenskom priestore je vysoko 

aktuálnym problémom, ktorý vyzýva na riešenie. Je problé-

mom nadnárodným, ktorý si zaslúži nadnárodnú koordináciu, 

z pohľadu foriem páchania, následkov a ostaných súvislostí 

je problémom multidisciplinárnym a vyžaduje si veľmi široký 

prístup. Jeho páchanie je vysoko latentné a na boj proti nemu 

je nevyhnutné získať čo najviac exaktných a veľmi podrobných 

informácií o páchateľoch, formách páchania, formách utajo-

vania, o obetiach, o prepojení na medzinárodný organizovaný 

zločin, o zdrojoch, z ktorých je fi nancované, ale aj o príjmoch 

z neho. Prítomnosť obchodovania s ľuďmi v schengenskom 

priestore je jednoducho výzvou na účinný a koordinovaný 

prístup k jeho eliminovaniu tak z pohľadu stavu, štruktúry a dy-

namiky páchania, ako aj z pohľadu následkov v podobe jeho 

obetí. 

Vychádzajúc z uvedeného, považujeme za nevyhnutné, aby 

na účinný a koordinovaný boj proti obchodovaniu s ľuďmi boli 

v najširšom kontexte zúčastnených v schengenskom priestore 

prehodnotené a prijaté nasledujúce výzvy:

IV.1. Prvá výzva: Krajiny, ktoré budú predsedať EÚ, by 
mali tému obchodovania s ľuďmi vždy zaradiť medzi pri-
ority svojho predsedníctva

Vývoj kriminality v schengenskom priestore potvrdzuje, 

že obchodovanie s ľuďmi je veľmi aktuálnym problémom 

a s ohľadom na stav jeho páchania je nevyhnutné, aby sa 

ním aktuálne zaoberali príslušné orgány EÚ. Je celkom 

prirodzené, že národné programy boja proti obchodovaniu 

s ľuďmi nestačia a nemôžu stačiť na účinný boj proti nemu 

predovšetkým už len z pohľadu obmedzenia miestnej a vec-

nej pôsobnosti na národné teritórium, rozhodujúcu medzi-

národnú organizovanosť tohto zločinu, mnohonárodnosť 

z hľadiska obchodovaných obetí atď. Sme toho názoru, že 

program boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ale aj prog-
ram ochrany jeho obetí by mal byť prioritou záujmu EÚ 

a jej orgánov a v tejto súvislosti aj prioritou predsedníctva tej-

-ktorej krajiny EÚ v čase svojho pôsobenia v tomto orgáne tak, 

aby riešenie tohto problému bolo ustavične v pozornosti kom-

petentných, aby sa problematike obchodovania s ľuďmi veno-

vala sústavná a primárna pozornosť z hľadiska koordinácie 

a efektívnosti boja proti tomuto neduhu v schengenskom prie-

store, aby sa napĺňal obsah Amsterdamskej zmluvy o Schen-

gene ako priestore slobody, bezpečnosti a práva.   
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IV.2. Druhá výzva: V najbližšej budúcnosti klásť väčší 
dôraz na cielenú prevenciu obchodovania s ľuďmi, ako 
aj na dopytovú stránku obchodovania s ľuďmi

Súčasné aktivity boja proti obchodovaniu s ľuďmi tak v národ-

ných programoch, ako aj v nadnárodných programoch sa 

orientujú predovšetkým na postihovanie páchateľov tohto 

zločinu a pomoc jeho obetiam. Oveľa menší dôraz zo strany 

kompetentných sa kladie na účinné preventívne opatrenia 

v tejto oblasti. Vychádzame z faktu, že v období ostatných 

dvoch desaťročí sa vo všeobecnosti pozornosť orgánov za-

oberajúcich sa kriminalitou sústreďovala viac na represívnu 

ako na preventívnu stránku. Reálnym odrazom toho je viac ako 

6 000 odsúdených vo výkone trestu, vysoké trestné sankcie 

za páchané trestné činy, avšak nie evidentné zníženie trestnej 

činnosti.

Význam efektívnosti boja proti obchodovaniu s ľuďmi a zároveň 

východisko vidíme v dôslednej a účinnej prevencii zameranej 

na jeho páchanie. Zmysel vidíme v dokonale fungujúcom 
systéme prevencie kriminality vrátane obchodovania 
s ľuďmi, v zisťovaní príčin a podmienok páchania tohto 
druhu zločinu, v exaktnosti získania informácií o páchateľoch, 

obetiach, o formách jeho páchania a utajovania, v dokonalej 

analýze týchto údajov a na jej základe v cielenej prevencii 

vo vzťahu k potenciálnym obetiam, potenciálnym páchateľom, 

odstraňovaní jeho príčin a podmienok atď. Jednoducho pove-

dané, z hľadiska bezpečnostnej a trestnej politiky štátu by sa 

pri plnení funkcií trestného práva prioritou mala stať účinná 

prevencia zameraná na obchodovanie s ľuďmi tak, aby týchto 

skutkov a, samozrejme, aj obetí bolo postupne čo najmenej. 

Je len prirodzené, že túto výzvu nemôžu prijať len národné 

štáty, ale tak ako v predchádzajúcej výzve, jej efektívnosť 

spočíva v akceptácii tejto priority orgánmi EÚ a jej realizácii 

v programoch boja proti obchodovaniu s ľuďmi v schengen-

skom priestore.    

IV.3. Tretia výzva: Iniciatíva zriadiť informačné centrum 
na zber a spracovanie informácií o obchodovaní s ľuďmi 
pre celú Európsku úniu so sídlom na Slovensku 

Ako sme už naznačili, jednou z najdôležitejších podmienok 

na efektívny boj proti obchodovaniu s ľuďmi a tým, samo-

zrejme, aj zníženie jeho dôsledkov pre obete, je mať k dis-

pozícii dostatok exaktných informácií o tomto druhu krimina-

lity v schengenskom priestore. V súčasnosti takýto jednotný 

a druhovo sústredený informačný systém v schengenskom 

priestore neexistuje a neexistuje ani triedenie či zber informácií 

o obchodovaní s ľuďmi v EÚ, ktoré by mohli byť predme-

tom prísnej a odbornej analýzy a následne prostriedkom 

na zovšeobecnenie východísk na defi novanie spoločných 

priorít prevencie a boja s týmto zločinom.

Z uvedeného dôvodu považujeme za výsostne dôležité, aby 

bolo v rámci schengenského priestoru zriadené takéto 
informačné centrum na zber príslušných informácií 
a údajov, ich analýzu a následne zovšeobecnenie a dis-
tribúciu do národných programov krajín schengenského 
priestoru. Slovenská republika tento návrh predniesla na vie-

denskom fóre vo februári 2008, pričom viedenské fórum tento 

návrh s nadšením privítalo a prisľúbilo jeho podporu. Návrh zria-

denia informačného centra na zber, analýzu a distribúciu údajov 

o obchodovaní s ľuďmi a jeho obetí v schengenskom prie-

store už je premietnutý v návrhu zákona o prevencii kriminality, 

ktorý bude predmetom rokovania NR SR na jeseň tohto roku. 

Ide v podstate o ekonomicky nenáročné pracovisko s počtom 

5 odborných pracovníkov, ktorých výsledky práce môžu pod-

statným spôsobom ovplyvniť potrebu dostatku informácií pre 

oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi v schengenskom 

priestore. Jeho význam však spočíva aj v tom, že SR by sa 

v rámci EÚ podstatne zviditeľnila a stala sa jedným z lídrov 

v tejto oblasti v priestore Schengenu. 

IV.4. Štvrtá výzva: Sústrediť pozornosť na typológiu 
páchateľov a typológiu obetí obchodovania s ľuďmi

Na podmienky zriadenia informačného centra na zber, 

analýzu a distribúciu údajov o obchodovaní s ľuďmi a jeho 

obetiach v schengenskom priestore bezprostredne nadvä-

zuje aj výzva na vytvorenie typológie páchateľov a typoló-

gie obetí obchodovania s ľuďmi. Typológiu páchateľov 

a obetí zločinu obchodovania s ľuďmi možno bez nadsade-

nia pokladať za jedno z najdôležitejších východísk na plnenie 

všetkých nami defi novaných výziev. Ak dokážeme na základe 
dostupných informácií spracovať typológiu páchateľov 
a typológiu obetí obchodovania s ľuďmi vo všetkých 
jeho formách, nájdeme jednoducho kľúč k záujmovej 
cieľovej skupine, ktorá sa stáva páchateľmi, a záujmovej 
cieľovej skupine, ktorá sa stáva obeťami, vo všetkých 
formách obchodovania, a následne tam môžeme 
zamerať kriminálnu prevenciu, sociálnu prevenciu 
a osvetu. Môžeme ju zamerať presne na konkrétnu sku-

pinu osôb so znalosťou ich osobnosti zo zovšeobecnených 

záverov, ktoré vychádzajú z dát získaných prostredníctvom 

informačného centra. Typológia páchateľov a obetí obcho-

dovania s ľuďmi nám môže okrem údajov o ich osobnosti 

poskytnúť aj cenné údaje o najčastejších formách páchania 

zločinu obchodovania s ľuďmi, o ich národnosti, o motíve, 

vnútorných vzťahoch páchateľa a obete a podobne. 

Zastávame názor, že typológia páchateľov a obetí obchodo-

vania s ľuďmi v schengenskom priestore je prvým a nevyh-

nutným krokom na objasňovanie príčin a podmienok páchania 

tohto nebezpečného nadnárodného zločinu, na konkrétne 

a efektívne zameranie preventívnych aktivít voči páchateľom 

a obetiam, na objasňovanie viktimologických súvislostí obcho-

dovania s ľuďmi a v konečnom dôsledku zníženia utrpenia 

ohrozených skupín ľudí. 

IV.5. Piata výzva: Aktuálnou sa ukazuje potreba jasne 
a štandardizovane defi novať pojem nútená práca 
v národných legislatívach a právnych aktoch EÚ

Z dostupných štatistických údajov o obchodovaní s ľuďmi 

vyplýva, že časť obchodovaných je zneužívaná na nútenú 

prácu, na novodobé otrokárstvo zamerané na zisky 

z nútenej a neľudskej práce. Podľa údajov ILO viac ako 40 %

obetí obchodovania je zároveň obeťami nútenej práce. 

Prieskumy Eurobarometra zistili vysoký stupeň tolerancie 

k ilegálnej práci, čo nepriamo súvisí s obeťami nútenej práce7.

Nepresná a nejednotná spoločná právna defi ní-
cia pojmu nútená práca v schengenskom priestore 
vytvára pre páchateľov „biele miesta“ na obchodo-
vanie s ľuďmi bez hrozby postihu. Tento legislatívny 

nedostatok vytvára v konečnom dôsledku aj chýbajúci 

prvok pre efekt integrácie európskeho práva v jednot-

livých oblastiach právneho poriadku národných štátov 

EÚ. Nemáme tým na mysli len oblasť trestného práva 

a kriminality, ale aj oblasť sociálneho zabezpečenia, pracovného 

práva, ústavného práva, správneho práva atď. Ukazuje sa, že 

spoločná defi nícia pojmu „nútená práca“ je na efektívny boj 

proti obchodovaniu s ľuďmi nevyhnutná, a tento defi cit defi nície 

v kontexte práva EÚ je v konečnom dôsledku defi citom legis-

latívnych prostriedkov v oblasti prevencie a postihu využívania 

obchodovaných na nútenú a neľudskú prácu. Odstránenie 

tohto nedostatku pokladáme spolu s ostatnými výzvami za 

nevyhnutné a z hľadiska priorít za bezodkladné.

IV.6. Šiesta výzva: Rómovia sa dlhodobo považujú za 
najväčšiu skupinu obetí obchodovania s ľuďmi

Tak ako sme na základe dostupných údajov uviedli už v úvode, 

Rómovia sú dlhodobo považovaní za najväčšiu skupinu obetí 

(ale aj páchateľov) obchodovania s ľuďmi. Tento základný 

kriminologický údaj o cieľovej skupine, na ktorú sú páchatelia 

obchodovania s ľuďmi zameraní, celkom jasne naznačuje, 

ktorým smerom je potrebné sa uberať v oblasti výskumu, ty-

pológie a získavania konkrétnejších viktimologických údajov 

o obetiach. Pritom je nevyhnutné si uvedomiť, že zber úda-

jov o páchateľoch a obetiach z radov Rómov nesmie byť 

diskriminačný. Nesmie byť taký, aby z neho boli prezentované 

evidentne rozdielne východiská a následne rozdiely prístupu 

k riešeniu tejto problematiky. Treba však zobrať do úvahy aj 

to, že Rómovia tvoria v skutočnosti komunitu, do ktorej pod-

staty, spôsobu života, hierarchie hodnôt, vnútorných vzťahov 

a väzieb nie je jednoduché preniknúť tak, aby údaje potrebné 

na efektívne získanie a využitie údajov o príčinách a dôvodoch, 

prečo sú najväčšou cieľovou skupinou obetí obchodovania 

s ľuďmi, boli exaktné a použiteľné.

Sme toho názoru, že v najbližšom čase bude potrebné, aby 

národný koordinátor spoločne s Úradom splnomocnenkyne 

vlády SR pre rómske komunity vytvoril program zisťovania 

príčin a podmienok, ktoré objasnia, prečo sú Rómovia
najväčšou skupinou obetí obchodovania s ľuďmi. 
Je to neľahká úloha, avšak pre hľadanie najdôležitejších 

záverov nevyhnutná a dôležitá. Sme si vedomí aj toho, že bez 

tejto spolupráce sa k odpovedi na túto zložitú spoločenskú 

otázku môžeme len ťažko dopracovať. Nájsť správnu voľbu 

postupov, metodík a hodnotení možno jednoznačne len 

za účasti samotných Rómov.

V tejto oblasti už národný koordinátor začal prvé rokovania so 

splnomocnenkyňou vlády pre rómske komunity, uvedomujúc 

si závažnosť problému a závislosť úspechu od absolútnej kva-

lity tejto spolupráce.     

IV.7. Siedma výzva: Je nevyhnutné vytvárať spoločné 
právne mechanizmy vzhľadom na to, aby sa nelegálne 
získané peniaze z obchodovania s ľuďmi mohli využívať 
na fi nancovanie programov na pomoc a ochranu jeho 
obetí

Je preukázateľné, že obchod s ľuďmi prináša pre páchateľov 

vysoké zisky. Je všeobecne známe a odôvodnené, že ob-

chodovanie s ľuďmi je často spojené s medzinárodným or-

ganizovaným zločinom, obchodom s drogami, obchodom 

so zbraňami a dokonca s terorizmom. Existujú odôvodnené 

indície, že obrovské nelegálne zisky tak končia v rukách 

zločincov, ktorí sa prostredníctvom nich snažia ovplyvniť 

ekonomiku a následne politiku. Nespočetné množstvo peňazí 

sa potom vynakladá na ďalšie budovanie nových kanálov 

a medzinárodných zločineckých sietí na zdokonaľovanie ob-

chodu s ľuďmi, na jeho utajovanie a ďalšie zbedačovanie ob-

chodovaných.

Považujeme v tejto súvislosti za dôležité, aby tak legis-

latíva národných štátov EÚ, ako aj právne akty EÚ hľadali legál-

ne právne mechanizmy, ktoré by vytvorili systém, aby sa 

nelegálne získané peniaze z obchodovania s ľuďmi (v prípade, 

že sa vec skončí právoplatným odsúdením páchateľov) použili 

na fi nancovanie programov na pomoc obetiam obchodovania, 

ale aj na budovanie dokonalého systému boja proti obchodo-

vaniu s ľuďmi. V samotnej podstate v prezentovanej podobe 

ide len o myšlienku, ktorá by mohla nájsť svoje konkrétne vy-

jadrenie v zásade – peniaze získané z nezákonného zdroja 
nezákonným spôsobom (obchodovaním s ľuďmi v jeho 
rôznych formách) nech sa využijú na pomoc pri rein-
tegrácii tých, ktorí sa stali jeho obeťami.  

V úvode tohto príspevku si autori položili otázku: je obchodo-

vanie s ľuďmi v schengenskom priestore problém alebo vý-

zva? Odpoveď je celkom jednoznačná: obchodovanie s ľuďmi 

v schengenskom priestore je vysoko aktuálny problém a je 

zároveň aj výzvou na jeho okamžité riešenie. Jednotlivé výzvy, 

ktoré sme v príspevku charakterizovali, sú zároveň naznačenou 

cestou a prostriedkami na jeho riešenie. Sú to predstavy auto-

rov, a ak vyvolajú diskusiu širokej odbornej verejnosti, bude to 

pre nás najväčším zadosťučinením. 
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Bratislava, marec 2009.
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Hovoriť v dnešnej dobe o obetiach obchodovania s ľuďmi nie 

je ľahké z dôvodu zamieňania pojmov obeť obchodovania 

s ľuďmi ako nedobrovoľná forma prostitúcie s pojmom prosti-

tuujúca osoba ako osoba vykonávajúca túto prácu dobrovoľne. 

Za slovom prostitúcia vidí mnoho ľudí len ženu, ktorá si chce 

slobodne užívať a zarábať veľké peniaze. Verejná mienka sa 

formuje na základe skreslených a neúplných informácií, čo 

bráni ľuďom chápať celkové pozadie príčin a štruktúry pros-

titúcie a obchodovania s ľuďmi a pristupovať k týmto ľuďom 

s nadhľadom a bez predsudkov.

Obchodovanie s ľuďmi a s ním súvisiace kupliarstvo sa 

v priebehu ostatných desiatich rokov postupne modifi kovalo. 

Z okrajovej záležitosti sa stal jeden z vážnych spoločenských 

problémov súčasnosti. Nielenže sa zvýšil samotný výskyt 

tohto negatívneho sociálnopatologického javu, ale zmenili sa 

aj formy a metódy práce pri ich praktizovaní. Obchodovanie 

s ľuďmi nadobudlo medzinárodný rozsah. Spája sa s pro-

cesom, v ktorom sa migrujúce osoby privádzajú k prostitúcii 

donútením, podvodom, násilím a fyzickým týraním, používaním 

hrozieb, zastrašovania, zadlžovania, vydierania, a pri ktorom 

sa im odopierajú základné ľudské slobody a práva, ako právo 

rozhodovať o vlastnom tele, právo rozhodnúť sa sám, či chce 

pracovať v „sexbiznise“, či nie, a za akých podmienok, prá-

vo prestať s touto prácou, právo na voľnosť pohybu, právo 

disponovať so svojimi peniazmi a dokladmi. 

Obchodovanie s ľuďmi je verbovanie, preprava, odovzda-

nie, prechovávanie, alebo prevzatie ľudí pod hrozbou alebo po-

užitím násilia, donucovania, únosu, podvodu, ľsti s cieľom vy-

korisťovania.

Vykorisťovanie zahŕňa prostitúciu iných alebo iné formy sexu-

álneho vykorisťovania, nútenú prácu alebo služby, otroctvo 

alebo praktiky podobné otroctvu, nevoľníctvo alebo odo-

beranie orgánov.

Pojem obchodovanie s ľuďmi je veľmi široký a zahŕňa v sebe 

viacero kategórií:

1. nútená prostitúcia, sexbiznis, pornografi a,
2. predaj do zahraničia s cieľom sobáša,
3. novodobé otroctvo a nevoľníctvo,
4. žobranie, nelegálna adopcia,
5. odoberanie a transplantácia orgánov.

Spôsoby, akými siete obchodníkov lákajú svoje obete, sú 

rôznorodé. Väčšina obetí nie je násilne unesená zo svojej kra-

jiny. Zvyčajne súhlasia s odchodom a dokonca samy iniciujú 

kontakt s obchodníkmi s ľuďmi. Títo obchodníci podvádza-

jú, klamú, poskytujú nepresné alebo skreslené informácie 

o práci. Jedným z bežne používaných spôsobov náboru je 

uverejnenie inzerátu ponúkajúceho dobre platenú prácu 

v zahraničí, dokonca bez ovládania jazyka. Ďalším spôsobom 

je nábor prostredníctvom príbuzných alebo známych, 

ktorí ponúkajú svoju pomoc a radu. Tento spôsob je veľmi 

úspešný, keďže príbuzní a priatelia sú považovaní za dôvery-

hodné zdroje informácií. Často ich samotní rodičia žiadajú, 

aby pomohli ich deťom v nádeji, že im tak zabezpečia lepšiu 

budúcnosť. Dievčatá často naletia na predstieranú lásku, 

keď sa kupliar tvári, že sa do dievčaťa zaľúbil – tento spôsob si 

vyžaduje značný čas na vybudovanie vzťahu, čo pre obchod-

níkov s ľuďmi nie je prekážkou. Predpokladá sa tiež, že ženy 

a dievčatá sú zlákané a stanú sa obeťou obchodovania s ľuďmi 

prostredníctvom sobáša: od sobáša pre nadobudnutie výhod 

cez sobáš uzatvorený na základe falošných sľubov po sobáš 

z donútenia. V niektorých prípadoch ženy unesú alebo preda-

jú potenciálnym manželom a akýkoľvek odpor je potlačený 

silou. 

Po skončení náboru a prevozu, keď sú už obete buď v tranzit-

nej, alebo cieľovej krajine, začne sa samotné zneužívanie, za-

merané na čo najvyšší zisk pre kupliarov alebo pasákov (mafi u, 

organizované skupiny):

1. sexuálne vykorisťovanie (nevestince, salóny, pouličná 

prostitúcia...),

2. ekonomické vykorisťovanie (všetky druhy práce od au 

pair, práce v manufaktúrach, služby vo všeobecnosti, stravo-

vacie služby, falošné manželstvá, žobranie a pokútny obchod, 

novodobé otroctvo, kde obete pracujú v neľudských podmien-

kach bez nároku na mzdu, „od nevidím do nevidím“...).

Obchodovanie s ľuďmi sa v drvivej väčšine realizuje v cudzine, 

lebo obete nie sú príliš jazykovo zdatné, nepoznajú danú kra-

jinu, odobrali im doklady totožnosti a tým pádom pasáci majú 

väčšiu istotu, že v danej lokalite zotrvajú dostatočne dlhý čas.

Ak sa chceme vyvarovať fenoménu obchodovania s ľuďmi,

mali by sme sa oboznámiť s nasledujúcimi pravidlami:

• Do zahraničia vždy vycestuj cez preverenú osobu, orga-

nizáciu, agentúru, cestovnú kanceláriu či školu v rámci výmen-

ných pobytov.

• Daj si preveriť platnosť licencie konkrétnej organizácie, ktorá 

sprostredkúva prácu v zahraničí.

• Vypýtaj si kontakt na budúceho zamestnávateľa pre prí-

pad overenia a zanechania kópie pre rodinu a známych, 

doma nechaj fotokópiu pasu, aktuálnu farebnú fotografi u 

a kontakty na ľudí, s ktorými cestuješ. Fotokópiu cestovných 

dokladov si urob aj pre seba a daj si ju na bezpečné miesto.

• Nepodpisuj nič, čomu nerozumieš. Ak sú v zmluve časti, 

ktorým nerozumieš, poraď sa so známymi a požiadaj zamest-

návateľa/agentúru o vysvetlenie. Podpis pracovnej zmluvy 

negarantuje bezpečnosť ponúkanej práce!

• Ak sú pracovné podmienky iné, než je uvedené v zmlu-

ve, obráť sa na agentúru alebo osobu, ktorá ti prácu spro-

stredkovala, a informuj o tom svojich blízkych doma.

• Ak je to možné, zariaď si sprievod kamarátov, ktorí nie sú 

v spojení s inzerujúcou fi rmou (napríklad formou krátkeho vý-

letu).

• Otvor si účet v banke, na ktorý budeš posielať mzdu. 

• Neprijímaj žiadne pôžičky, aby si nebol/a nikomu zavia-

zaný/á.

• Na cestu si vezmi nevyhnutnú fi nančnú hotovosť na prípadný 

návrat domov – neostávaj tam na vlastnú päsť. 

• Daj sa poistiť pre prípad úrazu alebo choroby!

• Nezabudni sa naučiť základné frázy v jazyku krajiny, do ktorej 

vycestuješ.

• Dohovor sa, ako často a akým spôsobom sa budeš ozývať 

známym – s blízkymi si dohodni „záchranný signál“, ktorý 

budeš môcť použiť aj pri odpočúvaní telefonátu.

• Ak predsa pracuješ načierno a máš problémy, obráť sa na 

políciu.

• Zisti si a zapamätaj číslo na slovenské veľvyslanectvo v danej 

krajine, na políciu alebo nejakú neziskovú organizáciu, ktorá 

sa zaoberá touto problematikou. 

• Nezabudni, nikdy v tom nie si sám/sama!!!

Bezpečnostné tipy pre prácu (nielen) v zahraničí

Na Slovensku sú len dva typy inštitúcií, ktoré sú oprávnené 

sprostredkovať prácu v zahraničí. Ide o Ústredie práce, so-
ciálnych vecí a rodiny a o fyzické alebo právnické oso-
by, ktoré majú povolenie ústredia práce na sprostred-

kovanie zamestnania za úhradu. Aktuálny zoznam spro-

stredkovateľských agentúr je dostupný na www.upsvar.sk.

Keď hľadáš prácu v zahraničí cez inzerát, nauč sa rozlišovať 

medzi nespoľahlivým, falošným alebo zámerne nejasným in-

zerátom a dôveryhodnou, otvorenou ponukou práce.

Čo má obsahovať dôveryhodný inzerát:
1) Presný názov agentúry alebo fi rmy, ktorá ponúka prácu.

2) Jasný opis náplne práce.

3) Zvlášť dôležitá je zmienka o pracovnom povolení a zdravot-

nom poistení. Ak toto nie je uvedené v inzeráte, musí byť táto 

otázka bezpodmienečne zakotvená v pracovnej zmluve.

4) Mali by byť uvedené čo najrozsiahlejšie informácie, napríklad 

miesto, kde sa zamestnanie nachádza, pracovný čas počas 

mesiaca.

Skôr ako na inzerát odpovieš, pokús sa informovať, či agentúra 

skutočne existuje a je riadne zaregistrovaná. 

Keď sa skontaktuješ s osobou alebo agentúrou, za-
ujímaj sa o:
1) čo najpodrobnejší opis pracovnej náplne a trvaj na tom, aby 

bola uvedená v pracovnej zmluve;

2) lehotu, na ktorú bude pracovná zmluva podpísaná;

3) zaistenie pracovného povolenia a zdravotného poistenia;

4) presnú adresu, kde budeš bývať a vykonávať prácu;

5) pracovný čas a výšku stanovenej odmeny, spôsob a termíny 

vyplácania;

6) zmluvu v slovenskom alebo českom jazyku a vo forme, kto-

rej rozumieš;

7) ak sa od teba očakáva prostitúcia, informuj sa, či bude uve-

dená v pracovnej zmluve a či je v danej krajine jej vykonávanie 

legálne.

 

Čo má obsahovať správna pracovná zmluva:
a) názov, adresu zamestnávateľa, identifi kačné číslo, druh čin-

ností, kontaktné informácie;

b) druh práce, ktorú budeš vykonávať. Má byť uvedená kon-

krétne, napríklad čašníčka v nočnom klube. Ak je pracovných 

funkcií viac, všetky tam majú byť podrobne vypísané. Opis ná-

plne a podmienok práce, výšku platu;

c) dátum nástupu do zamestnania, prípadne dátum ukončenia 

pomeru;

d) rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie 

podmienok dohody;

e) spôsob a podmienky zdravotného, sociálneho poistenia;

f) výšku poplatku za sprostredkovanie zamestnania;

g) ďalšie podmienky podľa dohody.      

Pracovná zmluva musí byť uzavretá písomne. Nikdy 
nepodpisuj zmluvu, ktorej nerozumieš!

Neprijímaj nič okrem toho, čo stanovujú podmienky v pra-

covnej zmluve. Je to dôležité pre tvoju budúcu nezávislosť, ak 

by sa konkrétne podmienky na prácu ukázali nevyhovujúce.

Počas pobytu

1) Nikomu za žiadnych okolností nenechávaj svoj pas. 

Všetky potrebné náležitosti si má každý vybavovať sám. Ani 

pri práci načierno zamestnávateľ tvoj pas nepotrebuje! Pas 

a ostatné dôležité doklady (napríklad pracovné povolenie) nos 

vždy so sebou. Ak ti niekto doklady zoberie alebo ich stratíš, 
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okamžite to nahlás na polícii a skontaktuj sa so slovenským 

veľvyslanectvom v danej krajine.

2) Stratu, krádež peňazí, cestovného pasu alebo akéhokoľvek 

iného dokladu nahlás na miestnej polícii. Trvaj na vydaní pí-

somného potvrdenia o hlásení straty alebo krádeže.

3) Ozývaj sa rodičom alebo známym tak, ako ste sa pred 

odchodom dohodli. Oznám domov každú zmenu pobytu.

4) Dávaj na seba dobrý pozor, vyhýbaj sa neosvetleným uli-

ciam, nebezpečným štvrtiam, nenos so sebou cennosti a po-

dobne.

5) Zákony sú v každej krajine iné, rovnako aj sankcie za ich 

porušenie. Zodpovednosť za protiprávne konanie nesie každý 

sám. Nezabúdaj, že v každej krajine platia aj špecifi cké zákony, 

ktoré pre nás nemusia byť samozrejmosťou.

6) Vyhýbaj sa akémukoľvek kontaktu s drogami. Hrozia ti 

sankcie vo forme fi nančnej pokuty, trestu odňatia slobody 

alebo v niektorých štátoch, ako je napríklad Thajsko, aj trest 

smrti.

7) V ktorejkoľvek cudzej krajine ti v núdzi pomôže slovenský 

konzulát, ktorý je zvyčajne súčasťou veľvyslanectva. 
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1. Charakteristika kriminality a jej príčiny
 

Pojem kriminalita (z latinského „crimen“ = previnenie, zločin) 

predstavuje „súhrn trestných činov, ktoré spáchali, či už úmy-

selne, alebo z nedbanlivosti, trestnoprávne zodpovední jedinci, 

na tom istom mieste a za isté obdobie (spravidla v štáte za 

jeden rok)“.1

 

Problematikou príčin kriminality na Slovensku i v Čechách sa 

zaoberajú viacerí autori, napríklad A. Heretik (1994), J. Hron-

cová (2004, 2006, 2007), O. Matoušek – A. Kroftová (1998, 

2003), P. 0ndrejkovič a kol. (2000, 2001) a iní.

Súčasní naši aj zahraniční autori zdôrazňujú bio-psycho-so-

ciálnu podstatu osobnosti človeka a za potenciálne činitele 

vývinu jeho osobnosti v pozitívnom, ale i negatívnom smere 

považujú vnútorné i vonkajšie faktory. Kriminalita sa považuje 

za polyetiologicky podmienený jav, na ktorého vzniku participu-

jú vnútorné i vonkajšie príčiny. Vnútorné príčiny spočívajú 

v osobnosti páchateľa. Predstavujú vyššie predispozície na 

páchanie deviantnej činnosti u niektorých osôb, ktoré majú 

tendenciu rozvinúť sa najmä v sociálnopatologickom prostredí. 

Pravdepodobnosť zlyhania týchto osôb je vyššia než u ľudí 

v norme. Medzi vnútorné príčiny A. Heretik (2004) zaraďuje 

tieto poruchy osobnosti: psychopatie, psychózy, mentálnu 

retardáciu, ľahkú mozgovú dysfunkciu, neurózy, schizofréniu 

a iné poruchy osobnosti, pričom osobitný dôraz kladie naj-

mä na psychopatie, ktoré predstavujú abnormálny variant 

osobnosti. Podľa neho je podiel psychopatov na kriminalite 

veľmi vysoký (na všeobecnej kriminalite 50 %, vraždy 75 % 

a sexuálne vraždy až 90 %).2 Analýzou vnútorných príčin sa 

zaoberá najmä psychiatria, psychopatológia, forenzná psy-

chológia a iné vedy. Vonkajšie, najmä sociálne príčiny sú 

viac predmetom skúmania sociológie, kriminológie, sociálnej 

patológie, sociálnej pedagogiky, sociálnej práce a iných vied.

Vonkajšie príčiny vzniku kriminálneho správania sa nachá-

dzajú v jednotlivých okruhoch sociálneho prostredia, v kto-

rom delikventi žili a ktoré na nich pôsobilo. Ide predovšetkým 

o vplyv rodiny, školy, nevhodných skupín a iné vplyvy sociál-

neho mezo- a makroprostredia.

V rámci vonkajších príčin sa za dominantný kriminogénny 

činiteľ považuje dysfunkčná rodina. Dlhodobé výskumy 

rodinného prostredia mladistvých delikventov na Sloven-

sku (Hroncová, J., 2004, 2006) poukazujú na to, že domi-

nantným typom ich rodinného prostredia je rodina s nízkym 

spoločenským statusom. Ide prevažne o málopodnetnú, níz-

kokvalifi kovanú rodinu s robotníckou profesiou (v súčasnosti 

rodinu nezamestnaných rodičov), v ktorej existuje vyšší výskyt 

trestnosti, alkoholizmu, rozklad vnútrorodinných vzťahov, ne-

dostatky vo výchove a emočne chladné prostredie. Väčšina 

delikventov vyrastá v rizikových rodinách, kde sa nachádza 

kombinácia viacerých negatívnych činiteľov, absentujú v nich 

pozitívne vzory správania, hodnota vzdelania u rodičov i de-

likventov je nízka. Rodina nie je schopná zabezpečiť osvoje-

nie správnych autoregulačných systémov správania zo strany 

rodičov ani detí. Poukazujú na to i O. Matoušek a A. Kroftová. 

Uvádzajú, že štúdie rodinného prostredia páchateľov priestup-

kov zákona ukazujú ich rodinné prostredie ako emočne 

chladné, s minimom rodičovského záujmu o deti. K zvláštnej 

kategórii patria deti, ktoré rodinné prostredie vôbec nepoznali 

a boli vychovávané v kolektívnych inštitucionálnych zariade-

niach.3 Kriminologické výskumy dokazujú, že zločinnosť je 

úzko spojená s počtom detí v rodine. Nízky príjem pripadajúci 

na jednu osobu v rodine, nízky stupeň dosiahnutého vzdelania 

rodičov, početnosť detí a s tým súvisiace nevyhovujúce by-

tové podmienky, menšia možnosť kontroly zo strany rodičov 

a aj zanedbaná domácnosť majú za následok viacnásobnú 

nevýhodnú situáciu a často sa menia na kriminogénne faktory.4

V súčasnom období sa zisťujú regionálne odlišnosti v rodin-

nom prostredí mladých delikventov, čo vo veľkých mestách 

predstavuje presun ťažiska k úplnej, stabilnejšej a ekonomicky 

lepšie zabezpečenej rodine.5 Ohrozené rodinné prostredie si 

vyžaduje pomoc a intervenčné zásahy zo strany spoločnosti 

prostredníctvom zariadení výchovnej prevencie a sociálnej ku-

rately a iných inštitúcií, aby sa predišlo deviantnému vývinu detí 

a mládeže.

Pri analýze vonkajších príčin kriminality mládeže púta pozornosť 

i škola. Škola patrí k ťažiskovým výchovným i socializačným 

činiteľom, no zároveň môže svojím konaním stimulovať mnohé 

psychodeprivačné a kriminogénne prvky. Výskumy mladist-

vých delikventov (napríklad J. Hroncová, 1996, O. Matoušek 

– A. Kroftová, 1998 a iní) poukazujú na ich negatívny vzťah 

k škole. Školské vzdelanie mladých delikventov je pod úrovňou 

bežnej populácie a počet ukončených tried zvyčajne nespĺňa 

zákonom stanovený štandard. Častá prítomnosť intelektovej 

subnormy a nedostatočná hodnota vzdelania zapríčiňujú u de-

likventov prepadávanie a záškoláctvo. Kriminálne subkultúry 

mládeže vznikajú väčšinou zo sociálne znevýhodnených vrstiev 

spoločnosti, z tzv. „odpadlíkov“ výchovno-vzdelávacej sústavy 

v rámci jednej výchovnej inštitúcie. Často sú napojené na 

miestne kriminálne štruktúry. Vyššie riziko zlyhania majú žiaci 

pochádzajúci z dysfunkčných rodín, neprospievajúci v škole, 

s vyšším potenciálom agresivity a vlastnými subkultúrami.6 

Delikventní žiaci sa nedokážu podriadiť pravidlám školského 

správania a vytvárajú si vlastné hodnotové preferencie, často 

narúšajú vyučovací proces a správajú sa agresívne voči 

spolužiakom a učiteľom. Negatívne reakcie zo strany školy 

a dištancia zo strany spolužiakov vedú delikventov k záško-

láctvu a vyhľadávaniu nevhodných skupín. V súčasnosti 

vo všetkých krajinách Európy stúpa násilie v školách a naras-

tá kriminalita. Aktuálnou sa stáva ochrana učiteľov a iných vý-

chovných pracovníkov pred agresívnymi žiakmi.

Na páchanie trestnej činnosti mládeže majú tiež veľký vplyv 

nevhodné skupiny. Ich vplyv je veľmi významný najmä na deti 

a mládež z dysfunkčného rodinného prostredia, ktoré majú 

silnejšiu potrebu kladného prijatia skupinou než deti s dobrým 

rodinným zázemím. Spáchanie trestnej činnosti je často vstu-

penkou na prijatie do skupiny. Spoločensky hendikepovaní 

delikventi si často fi nančné prostriedky zabezpečujú prostred-

níctvom kriminálnych skupín (napríklad gangy vreckárov, díleri 

drog a podobne). Takúto činnosť umožňuje aj nedostatočná 

kontrola ich voľného času zo strany rodiny a iných výchovných 

inštitúcií. „Aby sa predchádzalo vzniku negatívnych skupín, je 

nutné prijať tieto opatrenia: dostatok príležitostí na spoločensky 

a individuálne pozitívne aktivity, usmerňovanie voľnočasových 

aktivít dieťaťa od útleho detstva, vybudovanie správnych po-

stojov k voľnému času ako významnej hodnote, rodičia musia 

mať prehľad o tom, s kým a ako dieťa trávi voľný čas“.7 

Medzi ďalšie sociálne vplyvy, ktoré sa podieľajú na vzniku 

deviantného správania, možno zaradiť:

– negatívny vplyv masmédií, predovšetkým televízie, s vysokou 

prezentáciou fi ktívnej i reálnej brutality, ktorá vedie k otupova-

niu citlivosti detí na zločin,

– nedostatky v legislatíve a anomický stav v spoločnosti po 

roku 1989, ktorý spôsobil najmä nárast ekonomickej krimina-

lity, drogovej kriminality, rozvinul obchod s „bielym mäsom“ 

a iné druhy kriminality,

– prienik medzinárodného zločinu,

– posun hodnôt smerom k hedonizmu,

– ekonomická kríza a nárast nezamestnanosti, ktoré sú príči-

nou ekonomických problémov rodín, ktoré nedokážu vlast-

ným pričinením riešiť, napríklad u príslušníkov rómskeho etnika 

s nízkou kvalifi káciou,

– regionálne vplyvy, hlavne na sídliskách (vysoká anonymita, 

nízka sociálna kontrola, nedostatok možností na pozitívne 

trávenie voľného času a podobne),

– rozpad tradičných noriem správania a podobne.

PRÍČINY KRIMINALITY MLÁDEŽE A MOŽNOSTI 

JEJ PREVENCIE V PODMIENKACH ŠKOLSTVA

Prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.,
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2. Možnosti prevencie kriminality v podmienkach škol-
stva
 

Pojem prevencia je odvodený z lat. slova praeventus 

a znamená predchádzanie, ochranu pred potenciálnym 

ohrozením. Prudký nárast kriminality v Slovenskej republike 

po roku 1989 vyvolal spoločenskú potrebu venovať zvýšenú 

pozornosť prevencii kriminality i represívnym činnostiam. 

V roku 1999 vláda prijala Stratégiu prevencie kriminality 

v Slovenskej republike, ktorá nadväzuje na celospoločenskú 

koncepciu prevencie kriminality a inej protispoločenskej čin-

nosti. Dokument Stratégia prevencie kriminality v SR pred-

stavuje koncepčné a metodické východisko realizácie preven-

cie kriminality a kladie dôraz na koordináciu zainteresovaných 

rezortov pri jej realizácii, pričom im vymedzuje konkrétne úlohy. 

Akcentuje tiež účasť širokej verejnosti v oblasti prevencie. 

Z dokumentu Stratégia prevencie kriminality v SR vyplývajú 

zásadné úlohy pre Ministerstvo školstva SR, ktoré je nutné 

aplikovať v podmienkach škôl. Ide najmä o tieto úlohy8:

1. Na všetkých stupňoch výchovno-vzdelávacieho procesu 

akcentovať problematiku (tematiku) z oblasti etiky, ľudských 

práv a právneho vedomia (formovanie právneho a občianskeho 

vedomia, formovanie hodnotového systému, etických noriem 

a humánneho cítenia, prehĺbenie všeobecného poznania prob-

lematiky z oblasti toxikománie, sexuálnej promiskuity, AIDS, 

šikanovania a ostatných sociálnopatologických javov).

2. Podporovať dôslednú realizáciu Deklarácie práv dieťaťa v ško-

lách a školských zariadeniach. Napomáhať rozvíjanie pozi-

tívnych stimulačných faktorov potrebných na zdravý vývin 

detskej osobnosti, posilniť a cielene využívať pôsobenie fak-

torov inhibujúcich patológiu (dobré vzťahy dieťa – učiteľ, 

demokratická atmosféra v škole, individualizovanie výchovno-

-vzdelávacieho pôsobenia podľa potrieb detí).

3. Vytvárať lepšie podmienky (materiálno-technické, perso-

nálne, fi nančné a priestorové) na mimoškolskú výchovu, rozvíjať 

záujmové činnosti a tvorivosť žiakov. „Zmysluplné využívanie 

voľného času je účinnou prevenciou vzniku sociálnopatolo-

gických javov... Racionálne využívanie voľného času sa však 

v súčasnosti považuje aj za efektívny spôsob terapie v prípade, 

že musí dôjsť k resocializácii človeka.“9

4. Zabezpečovať optimálne možnosti prístupov k rizikovým 

deťom, deťom s poruchami správania, deťom so špeciálnymi 

potrebami, zabezpečovať pre ne možnosti edukácie, resp. 

reedukácie.

5. Iniciovať zavádzanie špeciálnych projektov a preventívno-

-výchovných programov zameraných na ochranu detí pred so-

ciálnopatologickými javmi (napríklad toxikománia, šikanovanie, 

gamblerstvo, sexuálne zneužívanie a podobne).

6. Dobudovať sieť poradenských a preventívnych zariadení 

rezortu školstva, vytvárať podmienky na včasnú intervenciu 

i odborné poradenské a psychologické pôsobenie a pomoc 

deťom, rodičom a učiteľom.

7. Optimalizovať organizačné, informačné a interinštitucionálne 

prepojenie medzi univerzálnou, selektívnou a indikovanou pre-

venciou.

8. Špecifi ckú pozornosť venovať deťom a mládeži s naria-

denou ústavnou výchovou v diagnostických centrách a re-

edukačných domovoch v zmysle optimalizácie podmienok na 

ich reedukáciu a resocializáciu.

Každý z nás sa môže ocitnúť v situácii, keď sa stane účastníkom 

sporu, ktorý nedokáže riešiť. V takom prípade je potrebné 

obrátiť sa na odborníkov.

Jednou z možností, ako riešiť spor, je využiť služby mediáto-
rov. Táto služba je verejnosti málo známa, a preto sa aj málo 

využíva. Riešiť spory mimosúdnou cestou, t. j. mediáciou, je 

na Slovensku možné od roku 2004, keď nadobudol účinnosť 

zákon číslo 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úrad-

níkoch a zákon číslo 420/2004 Z. z. o mediácii. Tieto záko-

ny upravujú výkon mediácie, základné princípy, organizáciu 

a účinky mediácie.

Čo by sme mali vedieť o mediácii? Otázok, na ktoré by sme 

mali vedieť odpovedať, je niekoľko:

1. Čo je mediácia?

2. Aké spory sa dajú riešiť mediáciou?

3. Kto poskytuje mediačné služby?

4. Môžeme si mediátora vybrať alebo je nám pridelený?

5. Čo je výsledkom mediácie?

 

1. Čo je mediácia?

Pojem mediácia sa často zamieňa s pojmami medializácia 

a meditácia. Najviac známy je pojem medializácia – uverejnenie 

v masovokomunikačných prostriedkoch (v novinách, televízii, 

rozhlase a podobne). Pojmom meditácia označujeme pre-

mýšľanie, rozjímanie, uvažovanie, pri ktorom sa myseľ sú-

streďuje na konkrétny problém. Je to hĺbavé fi lozofovanie.

Najmenej známy je pojem mediácia. V oblasti teórie exis-

tuje veľa defi nícií mediácie. Uvedieme aspoň jednu z nich: 

„Mediácia je zásah do konfl iktu treťou, neutrálnou stra-
nou (mediátorom), ktorá pomáha konfl iktným stranám 
vo vedení alebo riešení ich sporu.“ 

V zákone číslo 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných 

úradníkoch je mediácia defi novaná ako mimosúdne sprostred-

kovanie riešenia sporu medzi poškodeným a obvineným.

Zákon číslo 420/2004 Z. z. o mediácii vymedzuje mediáciu ako 

mimosúdnu činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii 

pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného 

alebo iného právneho vzťahu.

2. Aké spory sa dajú riešiť mediáciou?

V odpovedi na túto otázku treba rozlišovať, či ide o spor, ktorý 

je trestným činom, alebo o spor, ktorý nemá charakter trest-

ného činu. 

Mediáciou sa nedajú riešiť všetky spory, ktoré sú trestnými 

činmi. Nový trestný zákon a Trestný poriadok z roku 2005 

vymedzili druhy trestných činov – prečin a zločin. Mediáciou 

sa môžu riešiť len prečiny, t. j. trestné činy spáchané z ned-

banlivosti, alebo úmyselné trestné činy, za ktoré trestný zákon 

v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou 

hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou päť rokov. 

Všetky ostatné spory, ktoré nie sú trestnými činmi a ktoré 

vznikajú z občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych 
vzťahov, obchodných záväzkových vzťahov a pracovno-
právnych vzťahov, sa dajú riešiť mediáciou. Tieto spory sa 

dajú riešiť za predpokladu, že všetky zúčastnené strany budú 

súhlasiť s mediáciou. Mediácia je totiž dobrovoľný proces 

a musia s ňou súhlasiť všetky zúčastnené strany. V tejto sú-

vislosti treba poznamenať, že v hociktorom štádiu mediácie 

môže každý účastník sporu svoj súhlas na vykonanie mediácie 

vziať späť.

3. Kto poskytuje mediačné služby?
   

Mediačné služby poskytuje štát a mediátori, ktorí sú zapísaní 

v registri mediátorov, a ich činnosť je podnikaním. 

Štát poskytuje mediačné služby prostredníctvom probačno-
-mediačných úradníkov, ktorých sídlom sú jednotlivé okresné 

súdy. Probačno-mediační úradníci vykonávajú mediácie len 

v trestných veciach, t. j. v sporoch, ktoré sú trestnými činmi. 

Zvláštnosťou takejto mediácie je to, že o ňu môžu požiadať 

viaceré zúčastnené osoby, ale mediácia môže prebiehať len na 

základe písomného súhlasu predsedu senátu alebo samosud-

cu a v prípravnom konaní prokurátora. Mediácia poskytovaná 

probačno-mediačnými úradníkmi je oslobodená od súdnych 

poplatkov a prebieha na okresných súdoch.

Ostatné mediačné služby poskytujú mediátori, ktorí sú zapísaní 

v registri mediátorov. Register mediátorov vedie Ministerstvo 

spravodlivosti Slovenskej republiky. Mediačné služby posky-

tované mediátormi sú platenou službou. Cena za mediačné 

toho aj jej vyššiu efektívnosť. Doterajšia prax v školách, keď 

bol za preventívne aktivity zodpovedný hlavne koordinátor pre-

vencie, ktorý väčšinou nebol na túto činnosť odborne pripra-

vovaný a vykonával ju bez náležitého fi nančného ohodnotenia, 

bez zníženia úväzku, nad rámec svojich učiteľských povinnos-

tí, neposkytovala dostatočné možnosti na účinnú a efektívnu 

prevenciu. Treba iba vychádzať z hlbokého pedagogického 

optimizmu, že ministerstvo školstva nájde dostatok prostried-

kov na zaradenie týchto pracovníkov do škôl. 
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Nová Stratégia prevencie kriminality v SR, ktorá bola aktu-

alizovaná 15. augusta 2007 na roky 2007 – 2010, zaradila 

medzi hlavné priority zamerať prevenciu predovšetkým na 

deti a mládež, ktoré predstavujú ohrozenú skupinu vo vzťahu 

ku kriminalite. V tejto súvislosti akcentuje potrebu zabezpečiť 

prenos najnovších teoretických a praktických poznatkov do 

praxe každodenného života škôl, súdov, prokuratúry i Poli-

cajného zboru. Pozitívne treba hodnotiť, že poukazuje na 

potrebu vytvárať systemizované miesta pre preventistov, 

špecializovaných na problematiku mládeže a na odbornú 

pripravenosť učiteľov na preventívne aktivity. Pozornosť 

zameriava tiež na zmysluplné využívanie voľného času u detí 

a mládeže.

Škola má špecifi cké úlohy v oblasti primárnej prevencie so-

ciálnej patológie, jej úlohou je predchádzať delikventnému 

vývinu detí a mládeže už v raných štádiách. To si vyžaduje tí-

mový a systémový prístup a úzku spoluprácu škôl s rodinami, 

zariadeniami výchovnej prevencie a inými špecializovanými 

poradenskými inštitúciami, ďalej s políciou, sociálnou kurate-

lou a podobne. Škola má mnoho možností na realizáciu pre-

ventívnych aktivít, ktoré by sa mali zameriavať na oblasť ve-

domia, presvedčenia i konania žiakov. Medzi najvýznamnejšie 

organizačné formy prevencie kriminality v škole patria: 

– vyučovací proces, osobitne cez predmety etická výchova, 

náuka o spoločnosti, literárna výchova a iné, kde to učebné 

osnovy umožňujú;

– záujmová činnosť žiakov v škole, ktorá sa považuje za veľmi 

efektívnu formu prevencie. Škola by mala vytvárať dostatok 

možností na činnosť záujmových krúžkov podľa záujmov 

žiakov. Výchovné ovplyvňovanie voľného času žiakov zo strany 

školy znižuje riziko jeho zneužívania na nežiaduce činnosti;

– špeciálne projekty prevenčnej práce, realizované v spoluprá-

ci s políciou, súdmi a inými subjektmi, napríklad Policajt môj 

kamarát, Správaj sa normálne a podobne;

– výchova k zdravému životnému štýlu a realizácia iných 

špecifi ckých projektov v škole, napríklad Zdravá škola, Cesta 

k emocionálnej zrelosti, Škola bez alkoholu, drog a cigariet 

a podobne;

– vytváranie pozitívnej psychickej klímy v škole, odstránenie 

autoritatívneho štýlu výchovy, prehlbovanie dôvery a vzťahu 

spolupráce medzi učiteľmi a žiakmi;

– posilnenie výchovnej funkcie školy cez triednych učiteľov, 

výchovných poradcov a ostatných učiteľských pracovníkov 

školy;

– spolupráca školy s mimoškolskými zariadeniami výchovnej 

a psychologickej prevencie;

– názorná agitácia a využívanie informačno-komunikačných 

technológií;

– samosprávna činnosť žiakov a podobne.

Možností prevencie sociálnopatologických javov v škole je 

mnoho. Nevyhnutné je však chápať a uskutočňovať ju ako 

plánovitý, kontinuálny, cieľavedomý a systematický proces a in-

tegrálnu súčasť celého výchovno-vzdelávacieho procesu ško-

ly. Prudký nárast kriminality a iných sociálnopatologických

javov v SR po roku 1989 položil omnoho náročnejšie po-

žiadavky na preventívnu funkciu rodiny, školy, ale aj celej 

spoločnosti. V súvislosti s realizáciou prevencie krimina-

lity a tiež iných sociálnopatologických javov v školách možno 

uvítať zmeny, ktoré prináša do škôl nový zákon o výchove 

a vzdelávaní, umožňujúci zavedenie nových systemizovaných 

miest pedagogických neučiteľských pracovníkov (poraden-

sko-výchovných a terapeuticko-výchovných zamestnancov), 

medzi ktorých patrí aj školský psychológ, sociálny pedagóg, 

špeciálny a liečebný pedagóg. Legislatívna možnosť uplat-

nenia sociálneho pedagóga v škole vytvára predpoklady na 

profesionalizáciu prevencie v školskom prostredí a v dôsledku 

MEDIÁCIA – MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

PhDr. Jarmila Čajková, CSc., 

Okresný súd, Senica
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služby sa stanovuje dohodou. Každý mediátor má svoj cen-

ník, ktorý sa môže líšiť od odporúčaného cenníka stavovských 

organizácií (Komory mediátorov a Asociácie mediátorov Slo-

venska). Mediátori organizujú mediácie zvyčajne vo svojich 

mediačných kanceláriách alebo mediačných centrách na pod-

net jednej zo strán sporu.

4. Môžeme si mediátora vybrať alebo je nám pridelený?

Odpoveď na túto otázku závisí od toho, o aký spor ide. V prí-

pade, že ide o spor, ktorý je trestným činom, účastníkom 

konania je probačno-mediačný úradník pridelený podľa 

rozvrhu práce na okresnom súde, t. j. výber mediátora nie je 

možný. 

Vo všetkých ostatných sporoch je možný výber mediátora. 

Účastníci sporu si môžu mediátora vybrať zo zoznamu mediá-

torov, ktorý sa nachádza na internetovej stránke Minister-

stva spravodlivosti Slovenskej republiky www.justice.gov.sk 

podľa miesta svojho bydliska alebo na základe odporúčania. 

Zoznamy miestnych mediátorov sa nachádzajú taktiež v in-

formačných centrách na jednotlivých okresných súdoch.

Účastníci sporu si môžu mediátora vybrať, ale ten má právo 

túto funkciu v danom spore prijať alebo neprijať.

5. Čo je výsledkom mediácie?

Výsledkom mediácie tak v trestných veciach, ako aj v civilných 

veciach je dohoda alebo nedohoda. 

Dohoda v trestných veciach môže byť vo forme dohody 
o zmieri alebo dohody o náhrade škody. Obidve dohody 

musí v prípravnom konaní schváliť prokurátor a v súdnom 

konaní sudca. Na základe schválenej dohody o zmieri môže 

prokurátor alebo sudca úplne zastaviť trestné stíhanie. V prí-

pade schválenia dohody o náhrade škody môžu podmienečne 

zastaviť trestné stíhanie.

Aj nedohoda má v trestnom konaní veľký význam. Ak sa počas 

mediácie podaria dohodnúť niektoré poľahčujúce okolnosti, 

napríklad:

– že sa obvinený dobrovoľne, slobodne, vážne a určito prizná 

k spáchaniu trestného činu,             

– že nahradí škodu, ktorú daným trestným činom spôsobil.

Toto všetko má vplyv na rozhodovanie sudcu o výške trestu.

Dohoda v civilných veciach, ktorá vznikla ako výsledok 

mediácie, musí mať písomnú formu a je pre osoby zúčastnené 

na mediácii záväzná. Na základe tejto dohody môže oprávnený 

podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vyko-

nanie exekúcie, ak je táto dohoda spísaná vo forme notárskej 

zápisnice alebo schválená ako zmier pred súdom, rozhod-

covským orgánom.

V tejto súvislosti je dôležité spomenúť, že ak už prebieha v da-

nom spore súdne konanie, výška súdnych poplatkov sa mení 

podľa toho, kedy účastníci sporu dospeli k mediačnej dohode. 

Keď účastníci skončia konanie schválením súdneho zmieru 

do začiatku pojednávania, vráti sa im 90 % zo zaplateného 

poplatku. Pokiaľ účastníci skončia konanie schválením súdne-

ho zmieru po začatí pojednávania, vráti sa im 50 % zo zapla-

teného poplatku. Ak účastníci vyriešili časť sporu súdnym zmie-

rom v zmierovacom konaní, vráti sa im 30 % zo zaplateného 

poplatku za ďalšie konanie súdu v predmetnej veci.

Vznik a vývoj hnutia skinheds
       

Hnutie skinheds vzniklo v 60. rokoch vo Veľkej Británii. Prví 

skíni nosili košele a ťažké topánky (oblečenie robotníkov), 

používali hrubé slová spodiny, vyznačovali sa neúctou k autori-

tám a k zaužívaným pravidlám. Fandili futbalovým klubom, pili 

pivo a preferovali tvrdý životný štýl, hrdosť na seba a svoju kra-

jinu. Začiatkom 70. rokov prichádzalo do Británie veľa pakis-

tanských prisťahovalcov, ktorí boli ochotní pracovať za nižšiu 

mzdu, a preto mnoho domácich robotníkov stratilo prácu. To 

viedlo k nenávisti voči prisťahovalcom a k napádaniu ich štvrtí. 

Začiatkom 80. rokov došlo v hnutí k radikalizácii a k rozdeleniu 

na rôzne názorové frakcie podľa toho, aké názory a ideály za-

stávali a presadzovali jeho členovia. Na ľavej strane tohto spek-

tra stoja tzv. Red Skins (červení skíni), ktorí sú si názorovo 

blízki s hnutím punk. Presadzujú prevažne ľavicové myšlienky. 

Obliekajú sa ako skíni, avšak na odeve používajú symboliky 

ľavicových skupín. Otvorene sa bránia národnosocialistic-

kým myšlienkam. Uprostred názorového spektra sa pohybujú 

S.H.A.R.P. skíni – Skinhead Against Racial Prejudice (skíni 

proti rasovým predsudkom). Sú to tradiční skíni s odporom 

k autoritám, holdujúci alkoholu a futbalu. SHARP nepodlie-

hajú žiadnemu jednotnému vedeniu a k politike majú rozdielne 

postoje. Na pravej strane názorového spektra sa nachádzajú 

extrémne frakcie skínov, ktoré pre demokratickú spoločnosť 

predstavujú najväčšie nebezpečenstvo. Najznámejšie je hnutie 

White Power (biela sila), ktoré je presvedčené, že biela rasa 

je na najvyššom stupni vývoja zo všetkých rás na zemi. Za 

ideálne spoločenské zriadenie považujú národný socializmus 

a ich cieľom je rasovo čistá Európa. Zmenu spoločenského zria-

denia chcú presadiť násilím. Odmietajú mimoeurópske kultúry 

a veria, že všetky svetové vlády sú ovládané židmi. Nazývame 

ich aj neonacistami. V ostatnom období je ich nepriateľom aj 

tzv. biely odpad – teda anarchisti, komunisti, užívatelia drog, 

bezdomovci, kriminálnici, homosexuáli a osoby s liberálnymi 

názormi. Najnebezpečnejšia organizácia skínov sa nazýva

Combat 18. Vznikla vo Veľkej Británii a podľa niektorých od-

borníkov má svoju pobočku aj na Slovensku. Tvorí ju úzky ok-

ruh ľudí pripravených bojovať za ideály národného socializmu.

         

V 80. rokoch minulého storočia sa hnutie skinheds dostalo 

aj do Československa. Neboli to však tradiční ostrovní skíni, 

ale neonacistickí skíni. Po amnestii prezidenta ČSFR Václava 

Havla sa na slobodu dostalo viacero kriminálnych živlov i z ra-

dov rómskeho etnika a ich následná kriminalita vyvolala u oby-

čajných ľudí skryté sympatie k skínom, ktorí presadzovali 

„jednoduché a rýchle“ riešenia rómskej otázky. V tom ob-

dobí sme zaznamenali prudký nárast rasistických organizácií,

ako napríklad Bohemia Hammerskins, Blood & Honour 
(Krv a česť), ktorej zakladateľom bol Ian Stuart, legenda hnutia 

a spevák skupiny Screwdriver, ktorý zomrel pri autonehode 

v roku 1993.     

Hudba má pre skínov veľký význam, pomocou nej sa veľmi 

rýchlo a účinne šíria výzvy na boj proti príslušníkom národ-

nostných a etnických menšín a proti „bielemu odpadu“. 

Najznámejšou skupinou bola v tom čase skupina Orlík so spe-

vákom Danielom Landom. Hudobná produkcia tejto kapely 

mala veľký podiel na tom, že hnutie skinheds sa stalo medzi 

mládežou veľmi populárne. Na Slovensku paradoxne začala 

s extrémistickou produkciou punková skupina Zóna A, ktorá 

začiatkom 90. rokov nahrala skladbu Cigánsky problém. 

Nasledovali ju skupiny N.S. band z Martina, D.M.S., Ancestor, 

Juden Mord a ďalšie.

Symboly hnutia skinheds
       

Na identifi káciu skínov je veľmi dôležité poznať symboly, ktorý-

mi sa na verejnosti prezentujú. Charakteristickými znakmi skína 

sú odev a účes, ktoré majú aj praktický význam. Vlasy ostri-

hané nakrátko znemožňujú protivníkovi uchopiť skína za vlasy 

a poraziť ho. Rovnako praktický význam majú aj kapsáčové 

nohavice zasunuté do ťažkých topánok a krátka letecká bun-

da. Obľúbenými odevnými značkami skínov sú značky: LONS-

DALE, PIT BULL, UMBRO, MASTERRACE, RESISTANCE, 

THOR STEINAR a EIGHTY-EIGHT. 

Ďalšou dôležitou symbolikou neonacistických skínov je sym-

bolika farieb, ktorá je postavená na štyroch farbách: bielej, 

červenej, čiernej a hnedej. Biela farba je znakom čistoty rasy, 

červená farba je symbolom krvi, ohňa a revolúcie, čierna farba 

znamená smrť nepriateľov a nenávisť ku všetkým, ktorí „špinia 

čistotu bielej rasy“. Hnedá farba je od roku 1924 symbolom 

nemeckých národných socialistov (nacistov). 

Z grafi ckých symbolov sa najčastejšie používajú symboly 

starogermánskej mytológie, rúnové znaky, svastika, keltské 

kríže, nacistické orlice, smrtihlav (Totenkopf) a ich kombinácie 

s inými znakmi. Na verejnosti používajú skíni aj číselné kódy, 

pomocou ktorých maskujú rasistický a nacistický význam 

textu. Číslo 14 je kryptogramom pre výrok amerického rasis-

tu a člena Ku-Klux-Klanu Davida Lana (v preklade: „Musíme 

zachovať existenciu pre našich ľudí a budúcnosť bielych detí“). 

Číslo 18 znamená prvé a ôsme písmeno v abecede, čiže AH 

(Adolf Hitler). Často sa používa aj číslo 88 (HH) čo je skratka 

nacistického pozdravu Heil Hitler. Ďalšími číslami, ktoré používa 

hnutie skinheds, sú čísla 28 (BH) – kryptogram pre extrémis-

tickú organizáciu Blood and Honour (Krv a česť) atď.

Je veľmi dôležité poznať aj rasistické pozdravy a heslá. Poj-

mom WHITE POWER (WP), biela sila, sa označuje americké 

rasistické hnutie – ideologický nasledovník Ku-Klux-Klanu. 

Výrazom RAHOWA (Racial Holly War) označujú neonacis-

tickí skíni „poslednú vojnu“, ktorej výsledkom bude rasovo 

čistá spoločnosť. Svojich nepriateľov označujú skíni výrazom 

Z.O.G. (Zionist Occupation Government), čo v preklade zna-

mená židovská okupačná armáda. Zjednodušene povedané, 

za židov považujú skíni všetky osoby, ktoré majú v spoločnosti 

akúkoľvek moc a právo rozhodovať. 

Rasovo motivovaná trestná činnosť
       

Bezpečnostné zložky veľmi rýchlo pochopili, že hudobné 

koncerty a stretnutia neonacistických skínov predstavujú pre 

verejný poriadok a bezpečnosť občanov vysoké riziko. Skíni pri 

návrate z koncertu často napádali na uliciach a v autobusoch 

Záver

Spory ktoré vznikajú medzi ľuďmi, sa nemusia riešiť len súdnou 

cestou, ale aj mimosúdne, t. j. mediáciou. Slovenský právny 

systém to umožňuje. Jednou z hlavných príčin legislatívneho 

zakotvenia mediácie do slovenského právneho poriadku bola 

aj skutočnosť, že súdy sú preťažené spormi, ktoré je často 

možné aj efektívnejšie riešiť iným spôsobom. 

Rastúci objem súdnych žalôb a zložitosť legislatívy sťažuje 

mnohým ľuďom prístup k spravodlivosti, a preto je mediácia 

vítanou alternatívou riešenia sporov.

Mediácia má mnoho nesporných výhod. Medzi ne patrí rýchlosť, 

neformálnosť a nižšie fi nančné náklady v porovnaní so súd-

nym konaním. Od podnetu na mediáciu až po vyriešenie sporu 

môže ubehnúť veľmi krátky čas. Pri mediácii nie je potrebné 

znalecké dokazovanie, bez čoho sa však mediácia nezaobíde, 

to je želanie sporiacich sa strán riešiť spor. Ak sa chce, každý 

spor sa dá vyriešiť.

Je to možné preto, lebo každý človek má v sebe schopnosť 

rozlišovať medzi dobrom a zlom. Každý človek je dokonca ob-

darený slobodnou vôľou, na základe ktorej sa môže slobodne 

rozhodnúť, či bude konať dobro, alebo zlo. Stáva sa, že človek 

túto schopnosť rozlišovať medzi dobrom a zlom postupom 

času stráca. 

V procese mediácie sa každý z účastníkov, s pomocou mediá-

tora, môže pozrieť na svoje konanie očami druhej strany 

a uvidieť alebo aspoň pocítiť spravodlivosť. Krásne na mediácii 

je to, že mediáciou, t. j. mimosúdnym riešením sporu si ľudia 

nastoľujú spravodlivosť sami, lebo len oni vedia, kadiaľ vedú 

hranice spravodlivosti. Kedy nastalo vyrovnanie narušenej 

rovnováhy, lebo spravodlivosť je slepá, ona nevidí. Vidia len 

účastníci sporu, ak chcú vidieť, a nie sú zaslepení (nenávisťou, 

pomstou, zlorečením, pocitom krivdy, strachom a podobne).

Práca mediátora spočíva najmä v tom, aby ľudí zbavil tejto sle-

poty a priviedol ich k zmieru. Ak je zmierenie skutočné a nielen 

formálne, oslobodí ich od mnohého zla, ktoré bolo daným 

sporom napáchané.
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HNUTIE SKINHEDS 

– PROBLÉM DEMOKRATICKEJ SPOLOČNOSTI?
Mgr. Ján Čerňan,

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru SR, Žilina



MHD nič netušiacich spoluobčanov. Tak to bolo aj v roku 2000 

v Žiline, kde skupinka skínov vtrhla do domu Anastázie Balá-

žovej a spôsobila majiteľke domu smrteľné zranenia. Rasovo 

motivovaná trestná činnosť narastá od roku 1997. Zatiaľ čo 

v roku 1997 evidovala polícia v rámci Slovenska 19 trestných 

činov, v roku 2005 to už bolo 121 trestných činov. Ako pácha-

telia boli zistené najmä osoby hlásiace sa k hnutiu skinheds. 

Stúpajúca kriminalita extrémistov vyvolala reakciu spoločnosti. 

Najmä mimovládne organizácie žiadali od ministerstva vnútra 

a ministerstva spravodlivosti razantný postup proti páchateľom 

rasovo motivovanej trestnej činnosti. Polícia začala dôsledne 

využívať ustanovenia trestného zákona, podľa ktorého sa trest-

ného činu dopustí ten, kto podporuje alebo propaguje hnutie, 

ktoré preukázateľne smeruje k potlačeniu práv a slobôd 

občanov, alebo hlása národnostnú, rasovú, triednu alebo 

náboženskú zášť, a tiež je trestné verejné prejavovanie sym-

patií k fašizmu alebo k iným podobným hnutiam. Podľa nové-

ho trestného zákona č. 300/2005 je trestným činom aj verejné 

popieranie, spochybňovanie a ospravedlňovanie holokaustu.    

Nové trendy rasizmu

V minulosti sa skíni zameriavali prevažne na fyzické útoky 

proti Rómom, cudzincom a „bielemu odpadu“. Dnes využívajú 

slabiny demokracie, ktorá poskytuje občanom široké práva 

a slobody. Tie umožňujú neonacistom zakladať voľné občianske 

združenia a spoločenstvá. Na dosiahnutie svojho cieľa dokážu 

zneužívať aj národne orientované občianske združenia a po-

litické strany. To im umožňuje zhromažďovať fi nancie a orga-

Ako uvádza český odborník M. Kolář (2001, s. 17), šikanovanie 

je všadeprítomné a môžeme sa s ním stretnúť kedykoľvek 

v priebehu celého života. Môžeme sa s ním stretnúť v rodine 

medzi súrodencami, v materskej škole, avšak omnoho 

pertraktovanejšie je šikanovanie v škole, nazývané tiež bul-
lying. Šikanovanie sa vyskytuje i v partnerských vzťahoch, 

poznáme ho tiež pod názvom domestic violence (domáce 

násilie). Šikanovanie sa objavuje v nemocniciach, na psychiat-

riách, na prezenčnej vojenskej službe, ale napríklad aj medzi 

nájomníkmi domov, susedmi či v domovoch dôchodcov. V os-

tatnom období sa viac hovorí aj o šikanovaní na pracoviskách, 

v zamestnaní.  

Mobbingom označujeme psychické násilie, ktoré sa odhalilo 

najprv medzi zamestnancami a neskôr sa začalo pozorovať 

a riešiť vo všetkých oblastiach šikanovania. Pod týmto poj-

mom rozumieme predovšetkým nenápadné podpichovanie, 

ohováranie, intrigy, výsmech, grimasy, zlomyseľné ohováranie 

a psychický teror. 

Mobbing sa vyznačuje zvláštnou zákernosťou. Závisť, ne-

návisť, žiarlivosť, strach z konkurencie či obdobné pocity 

môžu človeka viesť k tomu, aby týral druhých. Agresor pritom 

šikanovanie neprejavuje otvorene, ale, naopak, zákerne, takže 

sa len ťažko dokazuje, lebo nikdy neprechádza do fyzického 

násilia.

Bossing  je obdobou šikanovania, ktorého sa dopúšťa pria-

mo nadriadený obete. Zo strany šéfov ide často o zadávanie 

nezmyselných úloh alebo požiadaviek na splnenie očividne 

nereálnych termínov, o neoprávnenú kritiku, zvaľovanie viny 

a podobne.

V ďalšom texte sa viac zameriame na školské šikanovanie.

Pri vymedzovaní šikanovania M. Kolář uvádza trojrozmerný 

praktický pohľad na šikanovanie:

1) Šikanovanie ako patologické správanie, pri ktorom 

„jeden alebo viac žiakov väčšinou opakovane týra, zotro-
čuje spolužiaka alebo spolužiakov, pričom na to používa
agresiu a manipuláciu“. Sem patrí fyzická agresia a používanie 

zbraní, slovná agresia, krádeže, ničenie a manipulácia s vecami, 

násilné a manipulačné príkazy, ale aj zraňovanie sociálnou izo-

láciou. Kolář v tejto súvislosti uvádza, že pri šikanovaní ide vždy 

o nepomer síl − prevahu má zásadne agresor nad obeťou, 

môže, ale nemusí ísť o opakovaný jav. Šikanovanie charakteri-

zujú tieto znaky: zámernosť, opakovanie (nie je podmienkou), 

nepomer síl a samoúčelnosť agresie. Podľa M. Kolářa ide 

o vonkajšie znaky šikanovania.

2) Šikanovanie ako závislosť predstavuje podľa M. Kolářa 

„znak, ktorý nie je prístupný vonkajšiemu pohľadu“. Ide o vzá-
jomnú väzbu medzi obeťou a agresorom. Terén tohto 

neslobodného, nesymetrického vzťahu je určený prevažujúcou 

ľudskou stratégiou: skryť vlastný strach a zároveň využiť 
strach toho druhého. Tento princíp diktuje rozdelenie žiakov 

vo väčšine skupín na „slabých a silných“, teda tých, čo reagujú 

silne a svoj strach skryjú tým, že ho vyvolávajú u iných, slabých. 

Inak povedané, predvedú svoje prednosti, ktorými zakrývajú 

svoje slabosti. „V pokročilých štádiách šikanovania sa hranie 

a experimentovanie so strachom zvrhne na závislosť medzi 
agresorom a obeťou.“ M. Kolář dodáva, že pre agresora sa 

často stane „liekom“ proti strachu ovládanie, znásilňovanie 

a lámanie vôle obete.

nizovať verejné zhromaždenia občanov a pochody, ofi ciálne 

prezentované ako akcie proti drogám či kriminalite. Neofi ciálne 

majú tieto verejné akcie demonštrovať narastajúcu silu neo-

nacizmu v našej spoločnosti.

V súčasnosti sa zdá, akoby sme problematiku pravicového 

extrémizmu u nás podceňovali. Je potrebné, aby sa táto 

téma dostala do učebných osnov pre študentov – budúcich 

pedagógov, vychovávateľov, sociálnych pracovníkov, aby 

boli odborne pripravení a dokázali včas rozpoznať charak-

teristické znaky a správanie pravicových extrémistov, najmä 

z radov školskej mládeže. Môžu tak v rámci primárnej pre-

vencie účinne pracovať s mládežou ohrozenou neonacizmom 

a jeho ideológiou a spochybňovať ju vhodnými argumentmi. 

Podobné školenia už v minulosti prebehli v bezpečnostných 

zložkách a skvalitnili prípravu nových policajtov. Do tohto 

procesu je potrebné zapojiť verejnosť na všetkých úrovniach 

spoločenského života, pretože podceňovanie problematiky 

rasizmu a xenofóbie môže v budúcnosti viesť k destabilizácii 

našej demokratickej spoločnosti.     

Literatúra 

Milo, Daniel: Rasistický extrémizmus v Slovenskej republike

Mareš, Miroslav: Extrémizmus, manuál pre Políciu ČR

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
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ŠIKANOVANIE AKO ZÁVAŽNÝ SOCIÁLNOPATOLOGICKÝ JAV

PhDr. Ingrid Hupková, PhD.,

riaditeľka kabinetu sociálnej prevencie Národného osvetového centra



3) Tretím praktickým spôsobom, ktorým sa vymedzuje 

šikanovanie, je chápanie šikanovania ako poruchy vzťahov 
v skupine. Šikanovanie nie je nikdy iba záležitosťou agresora 

a obete. Nedeje sa vo vzduchoprázdne, ale v kontexte vzťahov 

v nejakej konkrétnej skupine. V tomto zmysle je „šikanovanie 

vždy ťažkou poruchou skupinového organizmu, ktorý podľahol 

infekcii“ (In: M. Kolář, 2002, s. 35).

Vzťahy pri šikanovaní majú svoju vnútornú dynamiku a zákonitý 

vývoj. M. Kolář v tejto súvislosti hovorí o 5 štádiách ochore-
nia vírusom šikanovania. Ich rozpoznanie napomáha 

účinne riešiť problém šikanovania, lebo jednotlivé štádiá vý-

voja šikanovania ako poruchy vzťahov v skupine si vyžadujú 

odlišný prístup. Platí, že čím vyššie a rozvinutejšie je štádium 

šikanovania, tým väčšiu a výraznejšiu intervenciu si vyžaduje. 

Prvé štádium: zrod ostrakizmu

Šikanovanie sa môže objaviť v každej skupine, podmienky 

na jeho vznik môžu byť úplne bežné a nenápadné. Disciplína 

v takej skupine býva dobrá a iniciátori šikanovania nie sú žiadni 

sadisti, ale normálni chlapci a dievčatá.

V každej skupine sa nájdu deti, ktoré z hľadiska sociometrie 

označujeme za čierne ovce, obetných baránkov, outsiderov 

a podobne. Práve títo jedinci často na vlastnej koži pocí-

tia tzv. ostrakizmus. Ide o mierne, predovšetkým psychické 

násilie, kde sa člen skupiny na okraji cíti nedobre, neuznávane, 

neobľúbene. Ostatní ho odmietajú, nerozprávajú sa s ním, ro-

bia si z neho drobné žartíky a podobne. Táto situácia, pripo-

mína M. Kolář, je zárodočnou podobou šikanovania a obsahu-

je riziko ďalšieho negatívneho vývoja.

Druhé štádium: fyzická agresia a pritvrdzovanie mani-
pulácie

V náročných situáciách, ako upozorňuje M. Kolář, v ktorých 

stúpa napätie, začnú ostrakizovaní žiaci inštinktívne slúžiť ako 

ventil, spolužiaci − silnejší jedinci – sa na nich odventilujú. Psy-

chická manipulácia sa pritvrdzuje a objavuje sa aj subtílna fy-

zická agresia. 

Iným prípadom druhého štádia rozvoja šikanovania v kolek-

tíve je, ak sa v triede (skupine) zíde niekoľko výrazne agre-

sívnych asociálnych jedincov, ktorí od samého začiatku „zo 

svojej prirodzenosti“ využívajú násilie na uspokojovanie svojich 

potrieb.

Ďalší vývoj do značnej miery závisí od zamerania skupiny a od 

postojov žiakov k šikanovaniu. 

Tretie štádium: kľúčový moment – vytvorenie jadra

Ak sa nevytvorí pevná hrádza medzi psychickou manipuláciou 

a počiatočnou fyzickou agresiou, často sa vytvorí skupinka 

agresorov – úderné jadro. Toto je prelomové štádium, tu sa ro-

zhoduje, či sa počiatočné štádium prehupne do pokročilého.

Štvrté štádium: väčšina prijíma normy agresorov

V prípade, ak v skupine nie je pozitívna podskupina, činnosť 

jadra agresorov môže bez odporu pokračovať. Normy agreso-

rov prijíma väčšina členov skupiny a stanú sa nepísaným 

zákonom.

Piate štádium: totalita alebo dokonalé šikanovanie

V tomto štádiu normy agresorov prijímajú alebo rešpektujú 

všetci alebo takmer všetci členovia skupiny. Žiaci sú rozdelení 

na „otrokárov a otrokov“. M. Kolář na základe vlastných prak-

tických skúseností tvrdí, že agresori sa označujú za nadľudí, 

plantážnikov, kráľov, kniežatá, ministrov, kingov či mazákov. 

Naproti tomu obete sú označované za podľudí, židov, negrov,

poddaných, nevoľníkov, bažantov. Zjednodušene poveda-

né, otrokári využívajú všetko, čo je na otrokoch využiteľné: 

od materiálnych hodnôt (peniaze, osobné veci, jedlo) po ich 

telo, city, rozumové schopnosti, školské vedomosti... Tento

najvyšší stupeň „dokonalosti šikanovania“ je príznačný 

napríklad pre život vo väznici, vo vojenských útvaroch, vý-

chovných ústavoch a podobne. Môže sa však vyskytnúť 

i v základnej či strednej škole. 

Záverom

Aj dnes sme svedkami toho, že názory niektorých ľudí, ktorí 

sa vo svojej praxi môžu stretnúť so šikanovaním a sú netré-

novaní a nevzdelávaní v tejto špecifi ckej oblasti prevencie so-

ciálnej patológie, sa spájajú s neznalosťou, mnohými mýtmi 

a polopravdami, a nezriedka sa stretávame aj s bagatelizáciou 

tohto problému.

Medzi omyly, ktorým by sme sa mali vyvarovať v záujme dob-

rého riešenia problémov spojených so šikanovaním, patria: 

• často sú obeť a agresor konfrontovaní spoločne;

• berieme vážne falošných svedkov, ktorým „šéf“ alebo „kápo“ 

prikázal takto konať;

• pri vyšetrovaní neberieme ohľad na prežitú traumu, hanbu 

a mlčanlivosť obete;

• často bezprostredne konfrontujeme výpoveď šikanovaného 

s agresorom − mučiteľom;

• často necháme obeť odísť zo školy či z triedy, čím sa ma-

šinéria šikanovania prehlbuje a zdokonaľuje.

(In: Kolář, 2002, s. 21)

Aj v tejto oblasti prevencie sociálnej patológie platí: hovorme 

o veciach otvorene, poskytnime pomoc tým, čo ju potrebujú.

Zoznam použitej literatúry k dispozícii u autorky. 
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Občianske združenie Pomoc všetkým v Spišskej Novej Vsi 

už trinásty rok ruka v ruke so SOS uskutočňuje preventívne 

aktivity pre mládež z okresov Spišská Nová Ves a Gelnica. 

Tieto programy pripravuje v spolupráci s poradným zborom 

pedagógov – koordinátorov prevencie v školách. V tomto 

roku sa začína 13. ročník preventívnych programov ku Dňu 

študentstva a Dňu boja za slobodu a demokraciu pre okres 

Spišská Nová Ves 3. novembra umeleckým preventívnym prog-

ramom Danny agency z Prahy a 4. novembra sa začína tento 

ročník v okrese Gelnica. Programová ponuka je veľmi bohatá 

na rôzne voľnočasové aktivity. Spomeniem aspoň niektoré. 

Skupina peer aktivistov, ktorá sa stretáva v klube peer aktivis-

tov každý mesiac a má za sebou i sociálnokomunikačný vý-

cvik, navštívi verejné pojednávanie na okresnom súde, navštívi 

pridelené základné školy v oboch okresoch. Za zmienku 

stojí, že tohto roku prispel na ich činnosť i Protidrogový fond. 

V Galérii umelcov Spiša sa stretnú pedagógovia koordinátori 

a výchovní poradcovia na diskusnom fóre o prevencii a elimi-

nácii násilia s odborníkmi z oblasti školstva, kultúry, sociálnych 

vecí, prokuratúry, polície a mimovládneho sektora. Diskusné 

fórum na túto tému sa uskutoční i pre pedagógov v okrese 

Gelnica a študentov v obidvoch okresoch. Projekt prevencie 

a eliminácie násilia podporila Rada vlády pre prevenciu krimi-

nality. Stretnutie s úspešnými olympionikmi bolo dohodnuté so 

Slovenským olympijským výborom, osobne s pani Mračnovou. 

Na stretnutie i na autogramiádu sa všetci tešia. Ročníky pre-

ventívnych programov hľadajú i nové talenty z radov detí 

a mládeže. Pod názvom Talentárium ’08 sa uskutočnia súťaže 

v rôznych formách záujmovej umeleckej činnosti – v tomto 

roku pribudla digitálna fotografi a, počítačové klipy...

Pri Spišskom osvetovom stredisku pracuje i jeden z najlepších 

literárnych klubov na Slovensku. V Galérii umelcov Spiša 

sa uskutoční krst Sedmolások Júlie Čurillovej a zborníka 

členov klubu Posúvanie. Občianske združenie Fotografi cká 

spoločnosť Spiš pri Spišskom osvetovom stredisku prispeje 

do 13. ročníka samostatnou výstavou fotografi í Miloša Grei-

sela.

Do programu 13. ročníka prispela svojimi aktivitami i Galéria 

umelcov Spiša a Múzeum špeciálneho školstva v Levoči. 

Jednotlivé školy budú súťažiť o ceny riaditeľa Spišského 

osvetového strediska a o ceny predsedníčky občianskeho 

združenia Pomoc všetkým. Bude prebiehať i obľúbená 

súťaž stredoškolákov vo varení a jedení pirohov v Súkrom-

nej združenej strednej škole elektrotechnickej v Krompa-

choch. Švihadlový maratón sa uskutoční v Spojenej škole 

s organizačnými zložkami SPoŠ a OA v Spišskej Novej Vsi, 

Mix volejbal pripravuje Združená stredná škola na Filinského 

ulici v Spišskej Novej Vsi a medziškolskú súťaž v stolnom te-

nise zorganizuje Stredná odborná škola v Spišskej Novej Vsi. 

V stolnom tenise a šachu budú súťažiť študenti Strednej zdra-

votníckej školy Štefana Kluberta v Levoči. O najlepší nápojový 

nealkoholický lístok budú súťaži v Združenej strednej škole ho-

telových služieb a obchodu v Spišskej Novej Vsi. Vo všetkých 

školách budú prebiehať dialógy o závislostiach, rôzne zábavné 

programy a iné umelecké aktivity, ako napríklad výtvarné 

a literárne varovania, v CVČ v Gelnici to bude tanečná horúčka, 

v ZUŠ v Gelnici – džezom proti drogám. Celoslovenskú pu-

tovnú výstavu s medzinárodnou účasťou Prečo som na svete 

rád/rada?, zapožičanú z Národného osvetového centra v Brati-

slave, si pozrú študenti Gymnázia v Gelnici. Na záverečných 

koncertoch v oboch okresoch vystúpia laureáti Talentária ’08. 

Záverečné vyhodnotenie robia hovorcovia – študenti jednot-

livých škôl. Predsedníčka občianskeho združenia Pomoc 

všetkým Milada Wembo a riaditeľ Spišského osvetového 

strediska PhDr. Jozef Lapšanský, PhD. ocenia do 300 žiakov 

a študentov a pedagógov – koordinátorov prevencie v ško-

lách. Vďaka sponzorom bude tento ročník naozaj bohatý nie-

len na aktivity, ale i na ocenenia. Na záver ďakujeme členom 

Rady vlády pre prevenciu kriminality za ocenenie projektu 

13. ročník preventívnych programov na medzinárodnej konfe-

rencii Bezpečná Európa – nová výzva, ktorá sa konala 30. ok-

tóbra 2008 v Košiciach pod záštitou podpredsedu vlády SR 

Roberta Kaliňáka.

 PRÍSPEVKY Z REGIÓNOV

13. ROČNÍK PREVENTÍVNYCH PROGRAMOV 

– VĎAKA ZA OCENENIE

Bc. Milada Wembo,

metodička Spišského osvetového strediska

a predsedníčka občianskeho združenia Pomoc všetkým v Spišskej Novej Vsi
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AKTIVITY SLOVENSKEJ KNIŽNICE PRE NEVIDIACICH MATEJA 

HREBENDU V LEVOČI V RÁMCI PREVENCIE KRIMINALITY

Ing. František Hasaj,

riaditeľ SKN Mateja Hrebendu v Levoči

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 

poskytuje knižnično-informačné služby znevýhodnenej skupine 

používateľov, a to nevidiacim a slabozrakým občanom Slo-

venska i Slovákom žijúcim v zahraničí. Predchádzanie všetkým 

formám kriminality máme na zreteli nielen v procese individuál-

nej práce s čitateľom, ale aj organizovaním kolektívnych podu-

jatí pre všetky skupiny používateľov knižnice.  

V knižničnom fonde SKN sa nachádza niekoľko titulov s tema-

tikou násilia, drogovej závislosti, diskriminácie, šikanovania, 

ktoré pomáhajú formovať názory našich čitateľov. Tieto javy 

vo všeobecnosti naši čitatelia odsudzujú. Spomedzi mnohých 

titulov uvádzam aspoň niektoré:

Zvukové knihy:

Mahmoodyová, B.: Bez dcéry neodídem 

Dardennová, S.: Mala som 12 rokov, vzala som bicykel a šla 

som do školy...

Erb, H., Shneiderová, S.: Drogy: Otázky. Odpovede. Skúse-

nosti.

Nagy, V.: Anjel narkomanov

John, R.: Memento

Knihy v Braillovom písme:

Svetoň, Ľ.: Labyrint zo spálenísk

Halásová, Kamenická, Jakubovičová: Vyber si správnu ces-

tu... I.

Múdra, Botozová, Foltýnska: Vyber si správnu cestu... II.

Vacek, J.: Žiť, hoci aj na kolenách

Keď som sa pred 18 rokmi narodil, mama s otcom neboli 

ešte zobratí. Keď som mal asi 3 týždne, otec odišiel pracovať 

do Nemecka, bola to vtedy jedinečná možnosť zarobiť si. Do 

mojich 2 rokov sme bývali u starkej, spolu s jej najmladším, 

vtedy 10-ročným synom, mojím ujom, a s jeho otcom, mojím 

nevlastným starkým. Starká pracovala ako zdravotná sestra 

a starký chodil robiť s dobytkom a na pole. Starký chodil do-

mov často opitý, a tak v rodine bývali časté konfl ikty a hádky. 

Mama bola priam alergická, keď sa ma niekto dotkol. Bola na 

to veľmi citlivá. Keď som mal asi 2 roky, starká nám vybavila 

dvojizbový byt len pár metrov od nej. Bol to mamin sen, bola 

veľmi šťastná. Veľa si z tohto obdobia nepamätám, ale mám 

krásne spomienky, ako sme sa s mamou hrávali. Nechodil 

som veľmi do kolektívu medzi ostatné deti. Bol som, ako sa 

hovorí, skoro „ako mamina sukňa“. Jediné deti, s ktorými som 

mamu. Stále som za ňou plakal. Onedlho mali sobáš v kostole. 

Keď som si časom konečne na otca zvykol, začal častejšie 

chodievať do Bratislavy. Bývalo mi za ním smutno.  

Mama musela pracovať, a tak som začal chodiť častejšie 

s otcom do Bratislavy. Spočiatku som plakával, no neskôr som 

si zvykol, otec veľmi dobre varil. Nejaký čas som tam s ním 

býval v jednoizbovom byte, Bývali tam občas aj jeho dvaja ka-

maráti, no neprekážalo mi to. Po čase sa začali konfl ikty medzi 

mamou a otcom, neskôr aj fyzické násilie. Bolo to strašné. 

Začal som otca neznášať. Jediný môj kamarát bol sused Peťo, 

ktorý ma vydieral a niekedy bol otravný. Medzitým som už začal 

chodiť do škôlky, mama s otcom sa rozišli a neskôr rozviedli. 

S mamou sme chodili často pozerať moju krstnú mamu do 

krčmy, v ktorej pracovala. Mama jej pomáhala, ale nepila al-

kohol, iba fajčila cigarety. Našla si tam kamarátov, bola to taká 

partia chalanov a báb, mama medzi nich zapadla. Zoznámila 

sa s jedným mladším chalanom, Vladom, mal vtedy asi 17 ro-

kov. S mamou sa do seba zaľúbili a ja som si ho obľúbil tiež. 

Bol to mladý skinhead. Správal sa ku mne kamarátsky. Otec 

sa chcel potom k mame vrátiť, ale už bolo neskoro. Nevlastný 

otec na mňa začal byť prísnejší, začal mi liezť na nervy. Narodil 

sa mi brat. Začali sa objavovať hádky, neskôr aj bitky. Chodil 

som málo do školy, mal som byť viackrát neklasifi kovaný, ale 

vždy mi to mama alebo starká vybavili. Väčšinou som bol 

u otca. Už mal vtedy väčší dom. Bolo mi uňho lepšie ako 

doma. Mama chcela, aby som oslovoval Vlada oco a aby 

som sa volal ako on. Otcovi sa to nepáčilo. Nakoniec Vlado 

odišiel pracovať do zahraničia a ja som bol doma s mamou 

a bratom. Skoro každý týždeň som chodil k otcovi alebo on 

za mnou. Brata som bral aj beriem ako vlastného. Odmalička 

som sa s ním hrával. Postupom času ma to prestalo baviť, 

ale musel som sa oňho starať alebo sa s ním hrať, niekedy 

aj namiesto učenia. Učieval som sa do noci, dakedy som aj 

zaspal pri knihách. Zhoršil sa mi prospech v škole, prišli prvé 

trojky a štvorky. Keď sa vrátil Vlado, bol úplne zmenený, kúpil 

auto, playstation. Každý mi hovoril, že sa mám stať právnikom, 

že je to super povolanie. Najprv som aj chcel, lenže ako sa mi 

zhoršili známky, už sa mi nejako nechcelo. Otec mi kupoval 

drahé hračky, šperky, oblečenie, chodievali sme pravidelne 

do McDonaldu... 

Jeden z posledných titulov, ktorým bol obohatený knižničný 

fond SKN, predstavuje kniha Igora Zimana Kriminálna preven-

cia pre mladých i starších alebo Ako sa ochrániť na ulici pred 

možným nebezpečenstvom, ktorá bola v roku 2007 v našej 

knižnici prepísaná do Braillovho písma. 

Oddelenie knižničných služieb SKN orientuje svoju činnosť 

aj na organizovanie výchovných podujatí so zameraním na 

prevenciu kriminality, predovšetkým pre mladú generáciu 

čitateľov. K mimoriadne zaujímavým podujatiam patrila beseda 

Drogy – problém dneška za odbornej účasti MUDr. Mišendu 

z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Spišskej Novej 

Vsi a niekoľkých mladých aktivistov. Beseda bola pre nevidia-

cu a slabozrakú mládež veľmi podnetná a poučná. V októbri 

2006 sme zorganizovali besedu na tému Prevencia krimina-

lity pre študentov SOU internátneho pre zrakovo postihnutú 

mládež v Levoči. Dvaja zamestnanci Ústavu na výkon väzby 

v Levoči oboznámili čitateľov s príčinami kriminality a jej prejavmi 

a priniesli so sebou aj názorné ukážky pomôcok, používaných 

v ÚVV pri výkone služby (putá, nepriestrelná vesta a podobne), 

ktoré mládež zaujali najviac, o čom svedčí i priložená fotodo-

kumentácia. 

K hlavnému poslaniu knižnice patrí vzdelávací charakter jej 

činnosti a je zameraná na efektívne využívanie voľnočasových 

aktivít čitateľov. To má v konečnom dôsledku preventívny cha-

rakter pred všetkými formami násilia. 

Pozn. autora: V súčasnosti je v SKN pripravená na spracova-

nie knihy Dušana Porubäna Plamene závislostí (Verejné spo-

vede ľudí, ktorí prešli peklom závislostí).

sa stýkal, boli moje 2 sesternice a sused Peťo. Jeho mama 

chodievala často preč, niekedy aj v noci. Dakedy spal aj 

u nás. Moja mama bola stále pri mne, vo dne i v noci. Keď 

musela ísť na nejaký úrad, bol som u starkej a plakal som. Bál 

som sa o ňu. Mamu som mal najradšej. Pamätám si, že sa

mama so starkou často hádali, niekedy to hraničilo až s fy-

zickým násilím, strašne som sa vtedy bál. Starká mame často 

hovorila, že otec sa nikdy nevráti, že zostane so mnou sama 

a budú na ňu ukazovať prstom. Nechápal som, o kom to ho-

vorí, že sa nevráti. No jedného dňa, keď som mal asi 4 roky, 

prišiel oco. Strašne som sa zľakol a šiel som sa skryť. Nevedel 

som to pochopiť, bral som ho ako cudzieho človeka, hanbil 

som sa pred ním, ale časom to prešlo. Mama sa zamest-

nala ako účtovníčka v kuchyni v hoteli a ja som býval doma 

s otcom. Každý deň aj dvakrát sme chodili pozerať do roboty 

Myslel som si, že mi všetko kúpi a že sa nemusím učiť. Našiel 

som si kamarátov, chodievali sme hrávať futbal, neskôr aj do 

krčiem. Otec mi dával peniaze. Kamarátov som mal aj v Brati-

slave. S nimi som prvýkrát vyskúšal marihuanu. Otca som kla-

mal, že som len v okolí domu, ale chodil som po celom meste. 

Mal som kamarátov, o ktorých ani mama, ani otec nič nevedeli. 

V 9. ročníku som sa nevedel rozhodnúť, na akú školu chcem 

ísť. Kamarát mi jednu poradil, podal som si prihlášku a vzali 

ma. Môj otec si medzitým našiel ženu a pre dobro ich vzťahu 

sme sa už radšej nestretávali. Na strednej škole som začal 

pravidelne fajčiť marihuanu. Keď sa skončila škola, nezaujíma-

lo ma nič iné. Chodil som domov neskoro večer. Keďže to bola 

maturitná trieda, nezvládal som sa takýmto štýlom ešte aj učiť 

a nakoniec som prepadol. Jedného slnečného dňa som sa 

s dvomi kamarátmi vybral stanovať do Bratislavy. Večer bola 

strašná búrka, možno to znamenalo, že máme ísť domov. Chceli

sme niečo zažiť a popritom si zarobiť. Mamu som oklamal, 

že idem k otcovi a neskôr ku kamarátovi. Mal som brigádu 

v potravinách, zarobil som za mesiac 3 000,- Sk. Medzičasom 

nás prepadli a stan nám ukradli. Vtedy som stretol iného ka-

maráta, ktorý mi hovoril, že ako sa chcem uživiť z 3 000 korún. 

Zobral ma raz do supermarketu a ukázal mi, ako ľahko sa dá 

zarobiť. Do ruksaku mi naukladal 10 fl iaš drahého alkoholu. 

Tie fľaše potom predal taxikárom a peniaze sme si rozdelili. Za 

polhodinku som mal „zarobených“ 1 000 Sk. A tak som skončil 

s brigádou a začal som kradnúť. Bola to moja každodenná 

obživa. Zdalo sa mi to ľahké a zábavné. Po čase ma pár ráz 

chytili, ale nie vždy zavolali políciu. Ja som však kradol ďalej. 

Čo sa týka školy, dostal som druhú šancu. Prijali ma do inej 

školy. Postupne som prestal fetovať, pretože som mal z toho 

depresívne stavy, a začal som piť alkohol. Chodil som domov 

neskoro večer, do noci som pozeral telku a ráno som zaspával 

do školy. Po čase mi to prestali tolerovať a vyrazili ma. S tým 

súviseli, samozrejme, aj hádky s mamou a starkou. Ale ukončil 

som aspoň 1. ročník. Začal som piť alkohol skoro každý deň. 

Už mi to aj niekedy prekážalo, ale nemal som čo robiť, tak 

som šiel s kamarátmi piť. Bol som čoraz nervóznejší. Hádky 

s mamou už bývali pravidelné. Nakoniec som opäť odišiel 

stanovať do Bratislavy a chodil som brigádovať do rôznych 

fi riem. Kúpil som si oblečenie, mobil. Mama mi medzitým vy-

bavila nástup do diagnostického centra a tak som tu. Prijali ma 

do tretej školy. Beriem to ako fakt poslednú, najposlednejšiu 

šancu a chcem ju plne využiť. Zistil som tu, že s alkoholom sa 

dá prežiť, ale žiť nie. A ja chcem žiť. Chcem si v prvom rade 

spraviť školu a potom možno i viac. 

 SEBASKÚSENOSTNÉ PRÍSPEVKY

MÔJ PRÍBEH

Michal X,

Diagnostické centrum pre mládež v Záhorskej Bystrici
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Z RECENZNÉHO POSUDKUZ RECENZNÉHO POSUDKU

Tretie číslo informačno-vzdelávacieho bulletinu rezortu kultúry Sociálna prevencia v roku 2008 je rovnako ako v minulých 

rokoch venované problematike prevencie kriminality. Téma prevencie kriminality je v súčasnosti veľmi aktuálna a jej nedo-

cenenie v našej spoločnosti sa môže už v krátkom čase prejaviť nárastom jej najnebezpečnejších foriem.

Nanajvýš závažnou formou kriminality sa zaoberajú autori príspevku Obchodovanie s ľuďmi v schengenskom priestore – 

problém alebo výzva? Treba si uvedomiť, že obchodovanie s ľuďmi je vlastne moderným otroctvom, pričom 80 % obetí 

tvoria ženy a dievčatá, s ktorými je obchodované s cieľom vykonávania prostitúcie a pornografi e. Pozitívnym momentom 

v podmienkach Slovenskej republiky je vytvorenie Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi v roku 

2008.

Zaujímavým a podnetným je aj príspevok Príčiny kriminality mládeže a možnosti jej prevencie v podmienkach školstva, 

v ktorom autorka prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD., rozvíja možnosti uplatňovania Stratégie prevencie kriminality v SR 

v podmienkach škôl, so zameraním na oblasť primárnej prevencie sociálnej patológie.

Celkovo je potrebné oceniť výber autorov príspevkov, ktorý zabezpečil mnohostranný pohľad odborníkov na danú oblasť 

a čo je dôležité, väčšina z nich navrhla relevantné riešenia v oblasti eliminácie a prevencie kriminality. 

      Pplk. JUDr. Ladislav Vajzer,

      Ministerstvo vnútra SR, Prezídium PZ – ÚJKP PZ

RESUMÉRESUMÉ 

The third issue of the informative and educative bulletin of the resort of culture Social prevention was prepared by the 

Social Prevention Cabinet of the National Cultural Centre as the last issue in 2008. 

Informative and educative bulletin of the resort of culture Social prevention is the only periodical of its kind, published on 

the page of the Government Offi ce of the Slovak Republic as well as on the national antidrug portal www.infodrogy.sk.www.infodrogy.sk.

Co-fi nancing of the project enables  to secure relatively high issue of 2 500. This fact is extremely pleasing together 

with the option to offer it to our readers free of charge. This issue aimed at criminality prevention was supported by the 

Interiour Ministry of the Slovak Republic.

Social prevention − Criminality prevention brings so far unpublished issues from the area of social pathology, specifi cally 

criminality prevention. We are talking about the issue of homelessness by Markéta Štěchová from the Institute of 

criminology and social prevention from Prague. The other issue is protection of childrens´ rights by Jaroslava Hanušová 

from the Faculty of Pedagogy of Karlova University in Prague.

Very important is another issue slave trade, by authors prof. JUDr. Vladimír Čečot, CSc. et Dr. h. c., national coordinator 

of the Slovak Republic for fi ght against trade with people, prof. JUDr. Jozef Madliak, CSc., head of Criminal Law 

Department of the University UPJŠ in Košice, PhDr. Elena Buksová, head of Strategy and Regional Policy Department 

at the Offi ce of the Representative of the Government for Roma community. The same subject is refl ected by  Zuzana 

Hurtošová, who works as a social worker and adviser at the Centre for Prevention and Help Dafné. Contribution by  

prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.,from the Faculty of Pedagogy UMB in Banska Bystrica is concentrating on Causes 
of youth criminality and methods of prevention in educational system. In this bulleting we have also new, so far 

unpublished issues by two authors: PhDr. Jarmila Čajková, CSc., mediator and probational offi cer from the County court

in Senica, covering mediation – how to solve disputes outside the court; and Mgr. Ján Čerňan, from the Regional 

Directorate of Police Forces of the Slovak Republic in Žilina about skinhead movement.  The last contribution in in the 

section of theoretical and informative talks about  bullying as a grave socio-pathological appearance by PhDr. Ingrid 

Hupková, PhD., Director of the Social Prevention Cabinet at the National Cultural Center. 

Bulletin also contains other sections − contributions from regions and very popular section about own experience, 

attracting many readers by its authenticity.

Sociálna prevencia − Prevencia kriminality 
Informačno-vzdelávací bulletin rezortu kultúry
3/2008
ISSN 1336-9679
Evidenčné číslo EV 2189/08
Vydalo Národné osvetové centrum – kabinet sociálnej prevencie
s fi nančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Adresa redakcie: PhDr. Ingrid Hupková, PhD., 
Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava 1
Zostavovateľky: Mgr. Alena Šprtová, PhDr. Ingrid Hupková, PhD.
Redakčné práce: Mgr. Alena Šprtová
Jazyková úprava: PhDr. Katarína Vrablicová
Recenzoval: Pplk. JUDr. Ladislav Vajzer
Za obsahovú stránku publikovaných príspevkov zodpovedajú autori.
Náklad: 2 500 ks
Ročník III.
Rok vydania: 2008
Nepredajné.


