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Vážení čitatelia,

Milí priatelia,

je mi potešením a cťou zároveň prihovoriť sa vám pri vydaní ďalšieho
čísla informačno-vzdelávacieho bulletinu Sociálna prevencia, ktorého vydavateľmi sú Prečo som na svete rád/rada, o. z., a Národné osvetové centrum a ktorý
vstúpil v roku 2012 do 7. ročníka svojej existencie. Túto skutočnosť si vážim
o to viac, že kritérium udržateľnosti projektu − v našom prípade vydávania tlačeného periodika v dnešných časoch virtuálneho sveta internetu − je jedným
z významných znakov efektívnosti projektu. Ďalším pozitívnym momentom je
aj pretrvávajúca priazeň cieľovej skupiny (čitateľov), ktorá prejavuje záujem
nielen o najnovšie číslo, ale aj o staršie, ešte dostupné čísla časopisu.
V tomto čísle bulletinu, tematicky viazanom na prevenciu kriminality,
publikujeme príspevky na rozmanité témy súvisiace so sociálnopatologickými javmi a ďalšími nežiaducimi sociálnymi javmi. Českí kolegovia v rubrike
zahraničných príspevkov prinášajú pohľad na sociálnu patológiu ako problém
súčasnej spoločnosti, všímajú si problematiku návykových chorôb a sebapoškodzovania, problematiku výkonu trestu odňatia slobody a problémov sexuálneho života či zníženia rizík viktimizácie pri práci s detskými obeťami. V dvoch
štatistických príspevkoch slovenskí autori štatistickými dátami dokumentujú
vzťah drog a kriminality a prinášajú štatistické údaje o ženách ako páchateľkách trestnej činnosti.
Teoreticko-informačné príspevky slovenských autorov sa zaoberajú
problematikou obchodovania s ľuďmi, problematikou extrémizmu, problematikou omamných a psychotropných látok a drogovej trestnej činnosti,
venujú sa aj činnosti sociálneho pedagóga ako profesionála v prevencii kriminality. Ďalšie príspevky sú zamerané na problematiku domáceho násilia,
internetového gamblingu a trestnej činnosti, venujú sa aj sexuálnemu násiliu
na deťoch a mládeži, terénnej sociálnej práci s ľuďmi bez domova a poukazujú na niektoré nové fenomény závislostného správania nelátkovej povahy.
V rubrike príklady dobrej praxe prinášame netradičný pohľad − príspevok
o možnostiach prevencie a znižovania kriminality architektonickými prostriedkami (navrhovať, stavať a prevádzkovať budovy a verejné priestory tak,
aby sa znížili možnosti páchať tresnú činnosť), o urbanizme, územnom plánovaní a dizajne z hľadiska prevencie a znižovania kriminality, poukazujeme
tiež na jednu z alternatív riešenia agresivity a záškoláctva a predstavujeme drogový informačný portál www.infodrogy.sk ako nástroj prevencie.
V čitateľsky atraktívnej rubrike sebaskúsenostných príspevkov sú autentické
výpovede chlapcov z Diagnostického centra v Záhorskej Bystrici.
Časopis Sociálna prevencia spĺňa požiadavky na kvalitu odborného periodika: autormi príspevkom sú renomovaní odborníci, má nápaditý grafický
vizuál, kvalitné tlačiarenské vyhotovenie, ISSN číslo, anglické resumé, je recenzovaný a cielene a adresne nadrezortne distribuovaný. Osobitne si ceníme,
že každé doteraz vydané číslo Sociálnej prevencie je zverejnené na webovom
portáli Úradu vlády SR − www.infodrogy.sk. Je naším cieľom zachovať všetky
uvedené atribúty aj naďalej, v ďalšom ročníku v roku 2013.
Dovoľte mi osobitne poďakovať Rade vlády SR pre prevenciu kriminality
a Obvodnému úradu v Trnave za finančnú podporu printovej formy časopisu.
Prevencia je permanentnou záležitosťou nás všetkých, a preto verím, že
sa podarí náš projekt cyklicky profilovať a najmä udržať pre jeho priaznivcov aj
v nastávajúcom roku 2013.

PhDr. Ingrid Hupková, PhD.
projektová manažérka
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život okolo nás denne prináša množstvo príbehov, žiaľ, aj so zlým koncom. Čítame v nich o osudových ľudských zlyhaniach, ktoré sa neraz končia
tragicky, spoznávame v nich následky ľudskej nevšímavosti, nepochopiteľnej nezodpovednosti, neúcty a nedodržiavania uznávaných pravidiel života
i ľahostajnosti k nerešpektovaniu základných ľudských hodnôt. Jednoducho
povedané, obsahujú javy, ktoré charakterizujeme ako protiprávne.
V tom najširšom zmysle slova veda takéto správanie vymedzila obsahovo stručne: kriminalita a iná protispoločenská činnosť. Nepísané scenáre
každodenných životných príbehov sú dôsledkom ľudského konania, ako aj
nedbalosti, vychádzajúc pri tom zo samotnej podstaty existencie človeka, jeho
bytia a myslenia, vedomia, uznávaných hodnôt a následného konania.
V poslednom čase sa čoraz častejšie stretávame s názormi, že kriminalita
sa stala prirodzenou súčasťou nášho každodenného života. Je veľmi nebezpečné prijať túto hodnotovú tézu ako súčasť nášho života, ako negatívnu nevyhnutnosť, ktorej prítomnosť a existenciu „treba tolerovať“. Pre našu budúcnosť
je nebezpečné živiť túto hodnotovú tézu vo vedomí ľudí, treba adekvátne
a prirodzene odmietnuť jej prenikanie do hodnôt ovplyvňujúcich kvalitu nášho
života.
Vďaka všímavosti statočných ľudí a vďaka s ňou spojenému záujmu
našich médií sa dozvedáme o prípadoch adopcie slovenských detí do Veľkej
Británie a Talianska, o zločinoch týrania detí rodičmi, o extrémne násilných
a brutálnych útokoch na život a zdravie občanov, ale aj o agresívnych prejavoch
žiakov už v základných školách. S nádejou hodnotíme všímavosť okolia na dianie okolo nás, napríklad list učiteliek z Dobšinej, ktoré otvorene poukazujú na
podhubie kriminality, agresivitu žiakov, na ich nevhodné rodinné prostredie.
Kiežby bolo takýchto reflexií na život okolo nás čoraz viac! Som presvedčená,
že práve to je cesta k uvedomovaniu si nebezpečenstva následkov kriminality
a jej sprievodných javov.
Súčasný vývoj a rôznorodosť kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike poukazuje na nevyhnutnosť budovať systém
prevencie kriminality na zásadách jeho koordinácie, efektívnosti, hospodárnosti, nespochybniteľnej odbornej erudovanosti subjektov vykonávajúcich
prevenciu, na nevyhnutnosť atomizovať príčiny a podmienky kriminality,
analyzovať lokality a miesta s najčastejším výskytom kriminality, jej druhov,
na nevyhnutnosť typológie páchateľov a obetí kriminality, ako aj na potrebu
pozitívne ovplyvňovať vedomie ľudí, poukazovať na nebezpečenstvo vzniku
kriminálneho prostredia a kriminálneho javu. V prevencii kriminality má svoje
nezastupiteľné postavenie veda a verifikované výsledky vedeckého skúmania.
Som toho názoru, že získané vedecké výsledky v oblasti sociálnej prevencie
a kriminológie treba publikovať, aby sa s nimi zoznámila odborná aj laická
verejnosť. Jednoducho povedané, o príčinách kriminality máme verejne diskutovať.
Na záver môjho krátkeho úvodu mi dovoľte úprimne poďakovať redakcii
časopisu Sociálna prevencia a osobitne jeho šéfredaktorke za to, že doteraz dokázala udržať vydávanie tohto nesporne významného média, ktoré prezentuje
názory a výsledky širokého spektra odborníkov z oblasti sociálnej prevencie,
sociálnej pedagogiky, kriminológie, forenzných disciplín atď.
Chcem veriť, že tento jedinečný odborný bulletin má pred sebou ďalšie
úspešné ročníky a že vďaka nemu bude na Slovensku čoraz viac životných príbehov s dobrým koncom, lebo aj také existujú.

PhDr. Elena Buksová, PhD.
tajomníčka Rady vlády Slovenskej republiky
pre prevenciu kriminality

Prevencia kriminality
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SOCIÁLNA PATOLÓGIA AKO PROBLÉM
SÚČASNEJ SPOLOČNOSTI
Prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
Univerzita Hradec Králové, Katedra sociálnej patológie a sociológie, Česká republika
V tejto stati nebudeme chápať pojem sociálna patológia v zmysle vednej
disciplíny ani v zmysle študijného odboru. Reč bude o sociálnej patológii ako
realite, ako o významnom sociálnom probléme sprevádzajúcom v mimoriadne
intenzívnej podobe vývoj spoločnosti v ostatných dvadsiatich rokoch.
Sociálnym problémom rozumieme situácie v spoločnosti, ktoré predstavujú isté prekážky v plynulom fungovaní spoločnosti a vyvolávajú potrebu riešenia. Vznikajú vo chvíli, keď sa spoločenská realita vzďaľuje tomu, ako by mala
vyzerať. Stanovenie sociálneho problému teda predpokladá uznanie určitých
normatívnych štandardov a zistenie, že v danom prípade tieto štandardy nie
sú naplnené (Kraus, 2008, 32). Ide o situácie, do ktorých sa dostáva každý člen
spoločnosti (staroba, choroba), ale i také, ktoré vznikajú ako dôsledok zlyhania.
Nie každé zlyhanie však predstavuje sociálnopatologický problém.
Pojmom sociálna patológia v uvedenom poňatí sa najčastejšie označujú všetky nenormálne, všeobecne nežiaduce spoločenské javy (Ondrejkovič,
2009, 22). Tieto javy sa môžu posudzovať z rôznych pohľadov. V biologizujúcom
poňatí zakladateľa sociálnej patológie H. Spencera ide o choroby spoločnosti
a tým sa blížime medicínskemu poňatiu, keď výskyt takých javov signalizuje,
že v spoločnosti rovnako ako v ľudskom organizme nie je niečo v poriadku. Ak
budeme sociálnopatologické javy vnímať ako javy, ktoré idú mimo štatistickej
normy, teda vybočujú z priemeru, ide o štatistický prístup. Poňatie absolutistické i relativistické predpokladá existenciu jednoznačných sociálnych noriem.
Relativistický prístup zdôrazňuje, že tieto normy musíme vnímať v kontexte
konkrétnej kultúry danej spoločnosti. Správanie, ktoré vybočuje z uvedených
noriem, predstavuje deviantné správanie. Tým sa dostávame k pojmu sociálna
deviácia. Ide o pojem, o ktorom platí, že je v zásade výstižnejšou kategóriou než
pojem sociálna patológia, ktorý však natoľko zdomácnel, že jeho používanie je
stále bežné.
Ani vymedzenie pojmu sociálna deviácia nie je jednoznačné. Z právneho
hľadiska je to pomerne jasne dané zákonom kodifikovanými normami, a teda
toto vymedzenie je najtransparentnejšie. Z etického hľadiska sa môžeme oprieť
o morálne normy, ktoré sú všeobecne uznávané. Sociologické poňatie deviácie
je podstatne širšie ako povedzme právne alebo etické. Vo Veľkom sociologickom
slovníku je sociálna deviácia definovaná ako narušenie ktorejkoľvek sociálnej
normy, nielen normy sankcionovanej právne, nábožensky alebo morálne. Aj
v Psychologickom slovníku sa hovorí, že nejde automaticky len o protiprávne
konanie, ale o širší pojem, a to o odchýlku správania v medziľudských vzťahoch,
o nedostatočnú sociálnu zrelosť.
Najčastejšie je sociálna deviácia definovaná ako odchýlka od očakávaného, štandardizovaného a inštitucionalizovaného správania, ktoré predpisuje
sociálna norma platná v danej spoločnosti. Niekedy sa ešte spomínajú ďalšie
potrebné podmienky, a to opakovateľnosť porušovania noriem v čase, hromadnosť (výskyt vo väčšej miere), spoločenská závažnosť a etiologická identita
(umožňuje predikciu danej deviácie).
Vieme tiež, že sa bežne rozlišujú negatívne a pozitívne deviácie, teda
nielen nerešpektovanie noriem (záškoláctvo, nechuť pracovať, kradnutie), ale
preháňanie a dovádzanie dodržiavania noriem do krajnosti (bohatstvo, vorkoholizmus, militantné postoje k čo najmenšej odchýlke).
Väčšinou sa domnievame, že devianti sú tí, ktorí všeobecne prijímané
normy a hodnoty nedodržujú či ich dokonca prvoplánovo pošliapavajú – zločinci, násilníci, narkomani či normami nespútaní tuláci a bezdomovci. Ale vec
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nie je taká černo-bielo jednoduchá: nikto totiž neporušuje všetky pravidlá
a nikto ani, na druhej strane, všetky pravidlá bez výnimky nedodržuje.
Pri štúdiu deviantného správania by sme teda mali mať na pamäti zásadu
či aspoň ponaučenie:„Nikto z nás nie je taký normálny, ako by sme si radi mysleli“
(Giddens, 1999, s. 185). Podstatné je, že norma predstavuje akýsi ideál v správaní, a preto nemôže byť v súvislosti s individualitou človeka presne, bezvýhradne
dodržiavaná. Preto existuje tzv. tolerančný limit, predstavujúci mieru variability
ešte prijateľného správania.
Jednoznačne exaktne a kategoricky vymedziť odchylné, deviantné
správanie nie je jednoduché. P. Ondrejkovič v tomto zmysle uvádza celú škálu
správania od konformného cez nonkonformné a následne nápadné, provokujúce. Až ďalšie stupne (disociálne správanie, asociálne a antisociálne správanie, delikventné a kriminálne správanie) označuje za deviantné (Ondrejkovič,
2009, 35). Konkrétne sa dajú sociálne deviácie rozdeliť napríklad na negatívne
sociálne javy (nezamestnanosť, bezdomovstvo, chorobnosť, úrazovosť, rozvodovosť), asociálne javy (všetko násilie, šikanovanie, vandalizmus, extrémizmus) a typické sociálnopatologické javy (samovražednosť, prostitúcia, závislosti, kriminalita).
Existuje veľa teórií sociálnych deviácií, ktoré sa snažia vysvetliť podstatu
a príčiny deviantného správania. V poslednom čase jednoznačne prevláda multifaktorové poňatie etiológie sociálnych deviácií. I keď nebudeme podceňovať
endogénne faktory, predsa len väčšiu váhu majú činitele podieľajúce sa na formovaní osobnosti, jej socializácii. Výrazný nárast sociálnych deviácií v ostatných
dvadsiatich rokoch ukazuje na súvislosť s transformačnými procesmi v spoločnosti. Avšak rozhodujúcu úlohu v socializačnom procese hrá rodina, ktorá bola
tiež uvedenými zmenami výrazne poznamenaná.

INFORMAČNO-VZDELÁVACÍ BULLETIN 1/2012

Tým, že výrazne ubúda legitímne založených rodín, tým tiež pribúda detí
narodených mimo manželstva. Už to je vážny problém z hľadiska rozvoja osobnosti dieťaťa, pretože tým býva narušený celý výchovný proces.
Deti vychovávané jedným z rodičov majú podľa medzinárodných porovnávacích štúdií v priemere horšie výsledky v škole, viac psychických problémov
a tiež viac stretov so zákonom. Prítomnosť otca v rodine súdobý výskum jasne
ukazuje ako faktor, ktorý bráni delikvencii syna (Matoušek, Kroftová, 1998, 40).
Ďalším fenoménom v živote súčasnej rodiny je pokles počtu detí. Ešte
v osemdesiatych rokoch štatistiky ukazovali, že prevažná časť mladistvých delikventov pochádzala z viacpočetných rodín. Dnes sa stále zvyšuje podiel rodín
s jedným dieťaťom. Situácia jedináčika v rodine a jeho výchova je však z hľadiska deviantného správania rovnako riziková ako situácia vo viacpočetnej rodine.
Súčasná rodina je poznamenaná výraznou demokratizáciou, ktorú možno zaznamenať nielen vo vzťahu medzi manželmi, ale aj v rovine rodičia – deti.
Celkovo dnes môžeme pozorovať vzťahy partnerskejšie a prístupy k deťom
omnoho tolerantnejšie. Je otázne, či tento posun je jednoznačne na prospech
v rozvoji osobnosti dieťaťaťa, či to „kamarátstvo“ deti niekedy nezneužívajú a či
sa neprejavuje v tom, že dieťa prestáva celkovo vnímať úlohu autorít, a neprispieva tak k likvidácii akýchkoľvek zábran v konaní. Dlhodobými výskumami je
dnes dostatočne potvrdené, že v rodinách delikventne sa správajúcich adolescentov sa rodičia menej starajú o vytvorenie zábran v asociálnom správaní detí
(Matoušek, Kroftová, 1998, 44).
V súvislosti s pokračujúcou diferenciáciou spoločnosti sa mení aj sociálno-ekonomická situácia rodín. Z hľadiska deviantného správania predstavujú
hrozbu oba extrémy v štruktúre obyvateľstva. Rizikové sú nepochybne rodiny
žijúce v chudobe či na jej hranici. Ešte v päťdesiatych rokoch platilo, že drvivá
väčšina delikventne sa správajúcich mladých ľudí pochádza z najchudobnejších
a najmenej vzdelaných rodín. Stále síce platí, že ako najpriaznivejšia živná pôda
kriminálneho správania sa javia najnižšie vrstvy spoločnosti, ale výrazne narástlo toto správanie i vo veľmi dobre situovaných rodinách. „Toto prelievanie
kriminality do lepšie situovaných vrstiev sa dá interpretovať ako následok kle-

sajúceho vplyvu rodiny na správanie dospievajúcich vo všetkých spoločenských
vrstvách“ (Matoušek, Kroftová, 1998, 41). Často to súvisí so „speňažovaním“
detstva, s výškou vreckového – a to je situácia, ktorá môže viesť k ďalším deviantným prejavom, ako sú nadmerné požívanie alkoholu, užívanie drog, patologické hráčstvo.
Jedným z významných vplyvov spoločenských premien na rodinný život
je jeho dezintegrácia. Už dlhší čas možno pozorovať, že takmer vo všetkých
rodinách do určitej miery ubudlo chvíľ, keď sa rodina schádza pohromade.
Jednotliví členovia sa len stretávajú, korešpondujú spolu, prípadne prestávajú
komunikovať vôbec. Dezintegráciou rodinného života sú bohužiaľ poznamenané predovšetkým deti. Ony pociťujú absenciu pevného zázemia najviac. Nie div,
že keď im ho neposkytne rodina, hľadajú ho inde, a to najčastejšie v najrôznejších partiách. Tie však veľmi často predstavujú živnú pôdu pre delikventné
správanie. „Štúdie delikventne sa správajúcich mladistvých ukazujú rodinné
prostredie ako chladné, s minimom rodičovského záujmu o dieťa. Rodičov deti
charakterizujú ako pasívnych až odmietavých, s nezáujmom o potreby dieťaťa“
(Matoušek, Kroftová,1998, 43).
Uvedené problémy sa premietajú do celkového života rodín, ktorý potom
často sprevádzajú aj rôzne sociálne deviácie priamo v živote rodiny. Celkový
nárast sociálnych deviácií nepochybne znamená i nárast počtu rodín zasiahnutých týmito javmi (nezamestnanosť, alkoholizmus, násilie a pod.), a teda rodín
s disociálnym životným štýlom. Čím ďalej viac detí žije v prostredí rodín, kde
dochádza k deviantnému správaniu, a tak sa zvyšuje pravdepodobnosť, že budú
počas dospievania prestupovať medze zákonov a noriem.
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NÁVYKOVÉ CHOROBY
A SEBAPOŠKODZOVANIE
MUDr. Karel Nešpor, CSc.,
primár oddelenia liečby závislostí – muži, Psychiatrická liečebňa Bohnice, Praha, Česká republika
Sebapoškodzovanie a návykové choroby spolu úzko súvisia. Veľa z ďalej
uvedeného sa týka nielen závislosti od psychoaktívnych látok, ale i patologického hráčstva. Súvislosti medzi návykovými chorobami a sebapoškodzovaním
môžeme rozdeliť na nasledujúce skupiny, ktoré sa čiastočne prekrývajú.
• Neuvedomované sebapoškodzovanie. To je veľmi časté. Málokto si
pri pití piva uvedomuje, že tým zvyšuje riziko rakoviny hrubého čreva. Podobne
máloktorá žena vie, že dávka alkoholu obsiahnutá zhruba v 200 ml vína alebo
0,5 litra piva zvyšuje riziko rakoviny prsníka. Problémom často nie je len nedostatok informácií. Návykové látky vyvolávajú baženie (angl. craving) a baženie
oslabuje pamäť, sebaovládanie aj schopnosť dobre sa rozhodovať. Riziko predstavuje z tohto hľadiska aj spoločensky relatívne tolerované fajčenie, napríklad
u fajčiarov s bradou sa zistil vyšší výskyt hlbokých popálenín v tvárovej časti
(prehľad ďalších bezprostredných rizík fajčenia pozri Nešpor, 2008).
• Sebapoškodzovanie v dôsledku zmeny životných hodnôt. U duševne zdravého človeka zaujíma ochrana vlastného zdravia popredné miesto na
rebríčku hodnôt. V dôsledku návykovej choroby dochádza okrem iného k posu-
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nu hodnotového systému. Dlhodobé ciele a zdravotné zretele väčšinou ustupujú do pozadia. Lepšia starostlivosť o seba a svoje zdravie je, naopak, známkou
pokroku pri liečbe a uzdravovaní.
• Sebapoškodzovanie v dôsledku duševnej poruchy vyvolanej
psychoaktívnymi látkami. Typicky sa tak deje pri akútnej intoxikácii, psychotickej poruche vyvolanej psychoaktívnymi látkami, alebo v súvislosti s depresívnymi stavmi. Najčastejšie ide o prostú intoxikáciu. K nebezpečnému správaniu
dochádza najčastejšie pod vplyvom alkoholu, pervitínu, halucinogénov a kanabinoidov. Často býva podstatne spomalený reakčný čas a prakticky vždy býva
zhoršený úsudok. Dochádza preto k pádom, násilnému správaniu, dopravným
a iným nehodám alebo k zhoršeniu zdravotného stavu. Pri intoxikácii alkoholom to môže byť napríklad krvácanie do tráviacej trubice alebo cievna mozgová
príhoda v dôsledku prudkého vzostupu krvného tlaku.
• Neopatrnosť. Úzko súvisí s predchádzajúcim bodom, napríklad v prípade intoxikácie alkoholom predstavuje obrovské riziko zvýšená sebadôvera
a zároveň zhoršená schopnosť primerane reagovať.
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né skúsenosti. Rizikovosť futbalu sa napokon týka i tzv. normálnej populácie
(Dahlström a spol., 2012).
− Medzi spôsobmi, ako prekonať baženie (craving), uvádzajú niektorí
závislí riadenie auta. Pred ním však vyslovene varujeme, pretože pri bažení
býva zúžené vedomie a oslabené kognitívne funkcie. Existuje mnoho lepších
a bezpečnejších alternatív. Prehľad spôsobov, ako zvládať baženie, a ich klasifikáciu uvádzame inde (Nešpor a spol., 2011). Tieto spôsoby môžeme väčšinou
navzájom kombinovať a tak zvýšiť ich efektivitu (Nešpor, 2012).
− Ambulantne liečeným závislým odporúčame, aby v prípade krízy využívali telefonickú pomoc. Najvhodnejšie sú linky telefonickej pomoci s nepretržitou prevádzkou, pretože ku komplikáciám môže prísť i v nočných hodinách.
− Okrem niektorých špecifík pri liečbe návykových chorôb im môžeme
odporučiť všeobecné zásady prevencie samovrážd, ktoré sú platné pre celú
populáciu (Nešpor, 2009). Patrí sem napríklad psychoterapia, práca s okolím
pacienta (príbuzní, spolupracovníci, geriatrické sestry, kňazi, pracovníci vo väzení atď.), odstrániť z okolia ohrozeného jedinca nebezpečné predmety, najmä
zbrane, a odobrať kľúče od auta. Po samovražednom pokuse alebo pri takých
tendenciách sa často indikuje nedobrovoľná liečba vzhľadom na nebezpečnosť
samému sebe z dôvodov duševnej choroby. Pri zvládaní krízy a v prevencii sa
niekedy môže využívať aj náboženská alebo duchovná orientácia pacienta
(Kuentzel a spol., 2012).
• Sebapoškodzovanie súvisiace s ťažkou životnou situáciou. Do
nej sa dostáva skôr či neskôr väčšina neliečených závislých. Objavujú sa dlhy,
problémy s bývaním, dlhodobá nezamestnanosť, partnerské rozchody i bolestivé zdravotné komplikácie. To vedie k bilančným úvahám, depresívnym stavom,
únave a nesústredenosti. Nič z toho, pochopiteľne, neprispieva k opatrnosti,
prezieravosti ani k bezpečnému konaniu.
• Sebapoškodzovanie motivované iným duševným problémom.
Tu sa alkohol alebo iná látka uplatňuje síce sekundárne, ale riziko nebezpečného správania podstatne zvýši. Sebapoškodzovanie sa používa napríklad ako
spôsob, ako zmierňovať negatívne emócie, trestať sa, uniknúť z ťažkej situácie alebo vzbudiť pozornosť (Klonsky, 2012). V tejto súvislosti treba dodať, že
sklon k sebapoškodzovaniu môžeme považovať za rizikový faktor suicidálneho
správania (Bergen a spol., 2012). Terapia týchto osôb by mala brať do úvahy
návykovú problematiku, i keď zameranie liečby bude širšie.
Poznámky k prevencii sebapoškodzovania pri liečbe
návykových chorôb
− Najlepšou prevenciou je v tomto prípade úspešná liečba závislosti
a trvalá abstinencia od návykových rizík.
Význam má i poradenstvo a praktická pomoc. Uvedené môžeme ilustrovať na príklade. Istý patologický hráč sa k nám dostal po samovražednom
pokuse, keď sa veriteľ vyhrážal násilím voči jeho rodine. So súhlasom pacienta
a v jeho prítomnosti som veriteľovi zatelefonoval. Spýtal som sa ho, či to tak
naozaj myslel. Pokiaľ áno, bolo by treba celú vec ohlásiť na polícii. Veriteľ bol
zjavne zaskočený, tvrdil, že išlo o nedorozumenie. So splácaním dlhu určite
počká. Nálada pacienta sa okamžite zlepšila a riešenie tohto problému uľahčilo
jeho spoluprácu počas ďalšej liečby.
− Telesný pohyb pomáha pri prekonávaní návykových chorôb, pretože
sa takto zmierňuje baženie, úzkosti aj depresie. Niektoré športy sú pre ľudí
s návykovými chorobami nevhodné. Medzi ne patrí väčšina kontaktných športov ako futbal alebo basketbal. Ľudia s návykovými chorobami majú častejšie
osteoporózu. Navyše majú najmä počas prvých týždňov abstinencie zhoršené
sebaovládanie i pohybovú koordináciu. Docent Skála zakázal svojim ústavne
liečeným pacientom futbal po tom, čo u nich dochádzalo k častým zlomeninám. Tento šport nepovoľujeme ani na našom pracovisku vzhľadom na podob-
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Poznámka na záver
O tejto problematike môžeme uvažovať aj v širších súvislostiach. Malá
ohľaduplnosť voči sebe i druhým ľuďom (napríklad rodine) je pre návykové choroby typická. Po úspešnej liečbe a pri abstinencii dochádza k zmene i v tejto oblasti. Vzťah k sebe i k druhým sa potom prenikavo zlepšuje. To môžeme právom
považovať za známku pokroku v liečbe.
Je otázka, či by nebolo možné pozitívne emócie navodzovať a kultivovať
priamo. Zaujímavú možnosť predstavuje v tomto smere meditačná technika
milujúcej láskavosti a podobná technika z tibetskej tradície, nazývaná tonglen.
Aktivita mozgu počas meditácie milujúcej láskavosti bola v ostatných rokoch
skúmaná i za pomoci moderných zobrazovacích metód (Tatia a spol., 2012)
a preukázal sa jej pozitívny efekt na emočný a sociálny život (Hutcherson
a spol., 2008). Uvedené postupy sú vo forme nahrávok vo formáte mp3 zdarma
dostupné na www.drnespor.eu.
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ZNÍŽENIE RIZÍK VIKTIMIZÁCIE
PRI PRÁCI S DETSKOU OBEŤOU
PhDr. Alena Plšková
Inštitút medziodborových štúdií, Brno, Česká republika
Rodina sa považuje za najtypickejší príklad primárnej skupiny. Pre väčšinu ľudí je rodina najdôležitejšie mikroprostredie, spájajúce sa s bezpečím
a istotou. Menej sa už prezentuje, že u detí, ktoré bývajú vo viac ako 90 % svedkami, účastníkmi aj obeťami násilného správania medzi rodičmi, dochádza
často k transgeneračnému prenosu správania, ktoré potom veľakrát uplatňujú
medzi vrstovníkmi alebo vo svojom partnerskom vzťahu.
Na začiatku 20. storočia psychológovia začali participovať na trestnom
súdnom pojednávaní ako znalci v súvislosti s posudzovaním vierohodnosti výpovede detských svedkov. Zastávali názor, že výpoveď dieťaťa je spravidla nepresná a zaťažená množstvom chýb, poukazovalo sa na prirodzenú tendenciu
detí dotvárať si realitu vo fantazijných predstavách, presne tak, ako to robia
bežne pri hre.
Výraznú skepsu k vierohodnosti detských výpovedí sa podarilo prekonať
až po 2. svetovej vojne, k čomu viedli výskumy zamerané na skúmanie detských
svedeckých výpovedí. S viktimizáciou pri práci s obeťou sa stretávame pomerne
často. Viktimizácia sa začína, ale spravidla sa nekončí vlastným útokom na obeť,
prežitím traumatického zážitku. Bežne sa rozlišujú dve fázy viktimizácie:
– primárna (ujma spôsobená páchateľom a vznikajúca ako priamy, bezprostredný dôsledok trestného činu),
– sekundárna (ujma vznikajúca v dôsledku reakcií formálnych inštancií
sociálnej kontroly alebo neformálneho sociálneho okolia – reakcie najbližšieho okolia, traumatizujúce preberanie veci na súdnom pojednávaní, nevhodné
správanie policajtov, lekárov, sociálnych pracovníkov).
V súvislosti s psychologickým skúmaním problému, ako sa jedinec vyrovná s prežitou kritickou udalosťou a vlastnou vzniknutou ujmou, sa uvádza
ešte tretia fáza viktimizácie, t. j. terciárna viktimizácia, ktorou sa označuje stav,
keď sa jedinec nedokáže primerane vyrovnať s traumatickou skúsenosťou, aj
napriek tomu, že z objektívneho hľadiska došlo k náprave, odškodneniu, uzdraveniu.
Na objasňovanie trestnej činnosti páchanej na deťoch, mentálne postihnutých osobách so sťaženou alebo znemožnenou komunikáciou sa môžu na
podanie vysvetlenia vo všetkých fázach postupu pri plnení úloh v trestnom konaní využiť aj demonštračné pomôcky Jája a Pája. Môžu sa využiť predovšetkým
v prípadoch, keď vysvetlenie podáva osoba, ktorá nie je schopná opísať skutkový dej deliktu. Ide najmä o nízky vek, nejasné slovné označenie, nesmelosť
či neznalosť, ktoré bránia podať jasné a zrozumiteľné vysvetlenie.
Dvojice Jája a Pája so štylizovanými mužskými a ženskými pohlavnými
orgánmi sú chráneným priemyselným vzorom a od roku 1996 ich využívajú
okrem Polície ČR aj ďalší odborníci, súdni znalci, pracovníci OSPOD, sexuológovia i pedagógovia. Špecifická práca s deťmi napomáha zníženie viktimizácie predovšetkým detských svedkov a obetí. Vzhľadom na zmeny aj v spôsobe
sexuálneho zneužívania detí bol inovovaný typ bábok v roku 2011 doplnený
o ritný otvor.
Ďalším významným krokom, v spolupráci s Ministerstvom vnútra – odborom prevencie, bolo vypracovanie projektu na vytváranie špeciálnych vypočúvacích miestností pre obete trestných činov. Projekt vychádza z Národného akčného
plánu boja proti komerčnému sexuálnemu zneužívaniu detí. Vypočúvacie miestnosti nie sú obligatórne zriaďované pri policajných služobniach. Ich zriaďovanie
závisí od rozhodnutia služobných funkcionárov s ohľadom na finančné a kapacitné
možnosti. Môžeme konštatovať, že špeciálne vypočúvacie miestnosti sú prínosom
pre prácu polície a je snaha ich počet v rámci ČR stále zvyšovať.
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Deti musia čoraz viac vystupovať v úlohe svedka tak na Polícii ČR, ako aj
na súde. Ďalším počinom na minimalizáciu viktimizácie je zabezpečiť deťom čo
najrýchlejšiu a najľahšiu cestu od prvého vypočutia až do dokončenia celého
prípadu. V rámci spolupráce so Vzdelávacím inštitútom ochrany detí, o. p. s.,
Praha, bola vytvorená publikácia Sprievodca detského svedka v trestnom konaní, na ktorej spolupracovali odborníci zo štátnych aj neštátnych inštitúcií. Súbor
sa skladá z troch publikácií: Priprav sa na úlohu svedka, ktorá je určená pre deti
vo veku 5 – 9 rokov; Povedz mi viac o polícii a o súde, ktorá je určená pre vekovú
kategóriu 9 – 15 rokov; Vaše dieťa ide svedčiť, ktorá je určená pre osoby zodpovedné za výchovu dieťaťa. V súčasnosti sa hľadajú ďalšie možnosti získania
finančných prostriedkov na ďalšiu dotlač, pretože o publikáciu je veľký záujem.
Tejto problematike sa venujem prakticky celý život, pretože takmer
30 rokov som pracovala ako kriminalistka špecialistka služby kriminálnej polície
a vyšetrovania s celorepublikovou pôsobnosťou. Nadobudnuté skúsenosti sa
veľmi dobre prepojili aj s pedagogickou činnosťou na VŠ – Inštitúte medziodborových štúdií v Brne, kde pôsobím už niekoľko rokov. V predmete sociálna
patológia i v ďalších predmetoch sa podarilo prepojiť teóriu s praxou a verím, že
je to pre našich študentov prínosom.
Ako autorka demonštračných pomôcok Jája a Pája a spoluautorka publikácie Sprievodca detského svedka v trestnom konaní som si vždy priala, aby
bábky nemuseli demonštrovať násilie či nevhodné správanie k deťom, ale
mohli sa využiť len na naviazanie kontaktu či na hru. Za 18 rokov práce však
odviedli veľký kus práce a pomohli usvedčiť rad páchateľov, vrátane najbrutálnejších trestných činov – vrážd. Jája a Pája pracujú, najmä s kolegami policajtmi, aj v zahraničí.
Literatúra
Čírtková, L., Forenzní psychologie, 2. upravené vydání, 2009, Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, s. r. o. ISBN 978-80-7380-213-4.
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VÝKON TRESTU ODŇATIA SLOBODY
A PROBLÉMY SEXUÁLNEHO ŽIVOTA
PhDr. Miloslav Jůzl, PhD.,
zástupca vedúceho Ústavu sociálnej pedagogiky, Inštitút medziodborových štúdií, Brno, Česká republika
K zásadným problémom života za mrežami – tak u mužov, ako aj u žien
– patrí sexuálny život, ktorý sa často transformuje do náhradných sexuálnych
praktík. Okrem najčastejšieho spôsobu uvoľnenia sexuálneho napätia, masturbácie, sa často hovorí aj o homosexuálnom živote. Ako to naozaj je, zisťovali
vo Väznici Světlá nad Sázavou u odsúdených žien. Pri vytypovaní ich lesbickej
orientácie výrazne pomohli pracovníci tejto väznice z oddelenia výkonu trestu,
ktorí s danou problematikou majú skúsenosti a vedia, ktoré ženy s homosexuálnymi sklonmi majú dotazníkom osloviť.
Analýza a interpretácia výsledkov výskumu
Z 51 vyplnených dotazníkov sa dalo využiť iba 32, ktoré mali výpovednú hodnotu k sledovanej problematike. Tvrdé dáta boli súčasťou všetkých
dotazníkov. Sexuálny štart: Jedna respondentka nemala ešte ani 12 rokov,
14 sa ich pohybovalo v rozmedzí 13 až 15 rokov, 30 žien uviedlo hranicu od
16 do 18 rokov a 6 od 19 do 25 rokov. Homosexualita vo väznici tvorí 4,25 %.
To je v kladnej korelácii so všeobecne udávanými percentami homosexuality
bežnej populácie (4 %). Teda žiadna senzácia. Musíme však vziať do úvahy, že
neboli oslovené všetky ženy vo výkone trestu odňatia slobody, ale len jedna
sedmina, u ktorých sa homosexualita predpokladala, a napriek tomu takmer
jedna tretina opýtaných homosexualitu rezolútne odmietla. Z 32 respondentiek
ich 19 odpovedalo, že túžby po žene sa v nich prebudili už v civilnom živote,
13 až vo výkone trestu odňatia slobody. Dôvody lesbického vzťahu: podľa uvedených zistení 9 žien trpelo citovou podvýživou, 9 žien volilo opäť ženu ako zástupné riešenie za absenciu muža a 14 z nich priznáva jasnú lesbickú orientáciu,
17 z nich považuje partnerku za kamarátku bez sexu, 15 ich vidí v partnerke
skutočnú milenku. Žiarlivosti na svoju milenku sa nevyhne 19 respondentiek,
žiarlivosť však môže byť zámienkou až na fyzické strety medzi ženami, ktoré si
„lezú do kapusty“; zvlášť pokiaľ jedna z nich zradí a strieda partnerky. Sexuálne praktiky: Zo sexuálnych praktík lesbičiek je najčastejšie, pochopiteľne,
bozkávanie (15) ako predohra, potom dráždenie intímnych partií (12) a ich hladenie (10), pričom na orálne praktiky sa orientuje 8 opýtaných, ďalej 6 ich užíva
erotické pomôcky a 4 ich náhrady. Je zrejmé, že najuniverzálnejším sexuálnym
nástrojom sú ruky, ktoré používajú všetky opýtané, 9 z nich na ne kladie zvláštny dôraz. Po prepustení sa väčšina opýtaných žien neorientovala jednoznačne.
Z opýtaných sa 11 chce vrátiť k svojmu manželovi (partnerovi) a na svoju lesbickú minulosť zabudnúť, 9 nie a 12 respondentiek nevie. Naopak, výlučne so ženou chce žiť tiež 11 opýtaných, väčšina so súčasnou partnerkou, nie 5 a 17 žien
opäť nevie. Problém je o to zložitejší, že niektoré ženy, aj keď sa vrátia k manželovi, nevedia, či budú navyše pokračovať vo vzťahu s bývalou milenkou. Rovnako ženy, ktoré vzťah ukončili, si nie sú isté, či si nenájdu v civilnom živote inú
ženu. Najdramatickejšia situácia nastáva, keď žena po prepustení stále vyhľadáva bývalú milenku, ktorá už žije normálnym životom so svojím partnerom, a narušuje jej rodinný život. Kauzálne vzťahy: Z výskumu vyplynulo, že homosexuálne aktívnejšie sú vo výkone trestu odňatia slobody mladšie ženy než staršie.
Ženy s nižším vzdelaním (špeciálna škola, nedokončené základné vzdelanie),
spolu 16, boli v lesbických vzťahoch aktívnejšie: 13 ich priznávalo, 3 odmietali.
Z 13 žien s trestom do jedného roku ich 9 vôbec nepripúšťalo lesbické sklony, 4 ženy áno. Naopak, všetky 4 ženy s vyššími trestami (6 a viac rokov)
homosexuálne vzťahy priznali. Žien s trestom 1 až 5 rokov bolo 34, z toho

8

23 sa hlásilo k homosexuálnym vzťahom, či už so stykom, či bez neho (bežné
bozkávanie, hladenie), 11 žien lesbické sklony odmietalo. Môžeme teda vysloviť hypotézu, že ženy s krátkodobými trestami sa lesbickým vzťahom skôr vyhýbajú, ženy s dlhšími trestami ich prijímajú. Ženy s nižším vzdelaním majú vyššiu
tendenciu k homosexualite než ženy s vyšším vzdelaním, pokiaľ nie je už od
prírody žena lesbicky zameraná. Naopak, ženy prvotrestané sa homosexuálnym
praktikám nevyhýbali.
Návrhy na opatrenia: Sexuálny život jedinca hrá v živote človeka,
muža a ženy, mimoriadne dôležitú úlohu. V tom sa zhodujú všetci naslovovzatí
odborníci, ktorí sa touto problematikou zaoberajú. Veď podľa hierarchie kategórií potrieb, ako uvádza Doňková (2010), stavia A. H. Maslow (1908 – 1970) vo
svojom osemstupňovom modeli fyziologické a biologické potreby, ku ktorým
patrí aj sex, na prvé miesto. Žena má navyše od prírody bonus v podobe intenzívneho sexuálneho prežívania na rozdiel od ostatných samíc savcov v ríši celej
prírody, teda môže byť permanentne a stále sexuálne aktívna. Na jednej strane, v civilnom živote preto môže vychutnávať toto uspokojenie podľa ľubovôle
(a s kýmkoľvek, mužom i ženou), vo väzení je táto otázka problematickejšia.
Ženy vo väčšine prípadov ju riešia (auto)masturbáciou, niektoré lesbickými
vzťahmi. Bagatelizovať ani jedno, ani druhé sa nevypláca, v penitenciárnej
praxi už vôbec nie. Podceňovanie tohto problému môže viesť k nepríjemným dôsledkom v podobe nespokojnosti, porušovania stanoveného poriadku
a disciplíny, šikanovania, bitiek a pod. Väzenská služba by z týchto dôvodov mala
pamätať i na túto ľudskú stránku života, u žien zvlášť, pretože podľa Inciardiho
je ich sexuálny život spojený oveľa viac s citovou stránkou. Na jednej strane sa
dajú voliť kompenzačné a inhibičné metódy v podobe arteterapií, ergoterapií
a športových aktivít, ale to nejde donekonečna. Výrazne motivačným prvkom
sú návštevy bez zrakovej a sluchovej kontroly, ale tam ide skôr o emocionálnu
záležitosť než o sex, ktorý sa dá v návštevnej miestnosti len ťažko uskutočniť.
A tak zostáva dlhšia vychádzka, dovolenka a prerušenie trestu za dobré správanie. Neštandardné návštevy, ktorých účelom je sex, v ženskej väznici nemajú miesto, na rozdiel od USA. Tam boli (aj inde vo svete) manželské návštevy
s cieľom sexu ako prostriedku obmedzovania homosexuality zavedené na pozdvihnutie morálky a udržanie manželských zväzkov pokusne zavedené už od
počiatku 20. storočia s dobrými výsledkami. Podľa Inciardiho v USA existujú aj
koedukačné väznice pre mužov a ženy, a to už 40 rokov. S výnimkou spální väzni
a väzenkyne spoločne študujú, pracujú, stravujú sa a inak sa stýkajú. Muži totiž
v prítomnosti žien o seba viac dbajú, nebijú sa a pravdepodobne sa aj menej
púšťajú do homosexuálnych stykov – a naopak (Inciardi, 1994, s. 603). Jedným
z „tabu“ v sexuálnom a homosexuálnom živote žien vo výkone trestu odňatia
slobody je používanie legitímnych erotických pomôcok. Jednoducho nie sú
na zozname povolených predmetov, pritom sme presvedčení, že by sa určite
používali (ako sa minulým výskumom zistilo). Ide teda len o administratívnu
procedúru, aby tieto pomôcky a erotické časopisy boli povolené. Ide tu však
o otázku legislatívnu, psychologickú, sexuologickú, pedagogickú a etickú
– penitenciárnu.
Zoznam použitej literatúry
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ŠTATISTICKÉ PRÍSPEVKY

ŽENA – PÁCHATEĽKA
TRESTNÉHO ČINU
Mgr., Ing. Jana Tkáčiková,
riaditeľka odboru správy informačných systémov polície Prezídia Policajného zboru
Kriminalite páchanej ženami sa venuje menšia pozornosť, prevažná
väčšina pozornosti sa zameriava na trestnú činnosť páchanú mužmi.
Vzrastá dnes na Slovensku počet stíhaných a vyšetrovaných žien?
Čo hovoria policajné štatistiky? V roku 2011 bolo na Slovensku zistených

92 873 trestných činov, z toho objasnených 47 182, čo je 50,80 %. Pri počte
obyvateľov 5 404 322 pripadá na jeden zistený trestný čin 58 obyvateľov.
Celkovo bolo trestne stíhaných a vyšetrovaných 54 284 osôb, z toho 8 426 osôb
ženského pohlavia (15,52 %) a 45 858 osôb mužského pohlavia (84,48 %).

Tabuľka 1: Počet zistených trestných činov v SR za roky 2007 – 2011
Rok
2007
2008
2009
2010
2011

Počet zistených TČ
110 802
104 759
104 905
95 252
92 873

Počet objasnených TČ
45 975
45 696
49 453
46 725
47 182

Objasnenosť %
41,49
43,62
47,14
49,05
50,80

Počet obyvateľov
5 400 998
5 412 254
5 424 925
5 435 273
5 404 322

Index kriminality
49
52
52
57
58

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štatistický úrad Slovenskej republiky

Tabuľka 2:
Počet trestne stíhaných a vyšetrovaných osôb v SR za roky 2007 – 2011
Rok

Celkovo
osôb

2007
2008
2009
2010
2011

53 224
52 566
56 260
53 306
54 284

Osoby
Osoby
ženského pohlavia mužského pohlavia
7 160
7 352
8 252
7 847
8 426

46 064
45 214
48 008
45 459
45 858

Celková kriminalita v SR
Zistené

113000
111000
109000
107000
105000
103000
101000
99000
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Graf 1: Počet zistených trestných činov za roky 2007 – 2011 v Slovenskej republike
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Na základe uvedených štatistických údajov trestné činy prevažne páchajú muži.
Tabuľka 3: Vekové zloženie trestne stíhaných a vyšetrovaných žien v rokoch 2007 – 2011
Vekové zloženie
Do 14 rokov		
Od 14 do 18 rokov
Od 18 do 30 rokov
Od 30 do 60 rokov
Nad 60 rokov

2007
ženy
217
385
2 126
4 232
200

muži
1 365
5 359
16 834
21 582
924

2008
ženy
207
392
2 055
4 452
246

muži
1 434
4 720
16 351
21 724
985

2009
ženy
239
351
2 384
5 022
256

2010

muži
1 134
4 302
17 663
23 792
1 117

ženy
223
344
2 017
4 984
279

2011

muži
1 033
3 755
15 956
23 603
1 112

ženy
179
379
2 193
5 398
277

muži
1 082
3 872
15 981
23 821
1 102

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ženy podľa uvedenej štatistiky najčastejšie páchajú
ekonomickú a majetkovú trestnú činnosť.
V roku 2011 bolo stíhaných a vyšetrovaných najviac:
a) dievčat do 18 rokov pre trestný čin krádeže podľa
§ 212 (318),
b) žien vo veku od 18 do 30 rokov okrem krádeží
podľa § 212 (619), za trestný čin zanedbania
povinnej výživy podľa § 207 (233), podvodu –
§ 221 (162), úverového podvodu – § 222 (222),
c) žien vo veku od 30 do 60 rokov za ohrozovanie
mravnej výchovy mládeže podľa § 211 (1 309),
pre trestný čin krádeže podľa § 212 (989) a zanedbanie povinnej výživy podľa § 207 (596),
d) žien nad 60 rokov pre trestný čin krádeže podľa
§ 212 (132), úverového podvodu – § 222 (23),
a podvodu – § 221 (18).
Žena je z pohľadu spoločenského života spájaná
s rodinou a dieťaťom. V tejto súvislosti uvádzame
prehľad počtu stíhaných a vyšetrovaných žien pre
vybrané trestné činy za roky 2007 – 2011.
Jediným trestným činom, ktorý je špecifický len pre
ženy, je trestný čin podľa § 146 Trestného zákona –
vražda novonarodeného dieťaťa matkou.

Tabuľka 4: Počty žien vo veku od 18 rokov, stíhaných a vyšetrovaných za jednotlivé druhy
kriminality v rokoch 2007 – 2011
Druh kriminality
2007
2008
2009
Násilná kriminalita
355
399
334
Mravnostná kriminalita
17
15
11
Majetková kriminalita
1 626
1 625
2 044
Ekonomická kriminalita
2 469
2 399
2 778
Ostatné kriminálne trestné činy
919
1 036
1 110
Zostávajúca kriminalita
1 172
1 279
1 385
Trestné činy vojenské 				
a proti republike

2010
305
18
2 000
2 342
1 219
1 395
1

2011
303
15
1 967
2 324
1 850
1 409

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Tabuľka 5: Počet stíhaných a vyšetrovaných žien vo veku od 18 rokov pre vybrané trestné činy
v rokoch 2007 – 2011
Vybrané trestné činy
Únos a opustenie dieťaťa
Týranie blízkej a zverenej osoby
Porušovanie domovej slobody
Sexuálne zneužívanie zverenej osoby
Ohrozenie mravnej výchovy mládeže
Obchodovanie s deťmi
Zanedbanie povinnej výživy
Odloženie dieťaťa

2007
6
27
42

2008
17
30
41

2010
3
17
30
1
847

2011
6
18
43

652

2009
7
23
39
1
714

561
1
663
5

742
16

833
6

961
3

873
2

1 449

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

V rokoch 2007 a 2008 boli za trestný čin vraždy novonarodeného dieťaťa matkou stíhané a vyšetrované ženy vo veku od 18 do 30 rokov. Dve dosiahli
základné a dve stredoškolské vzdelanie. V roku 2009
to boli dve ženy – jedna vo veku od 14 do 18 a druhá od
18 do 30 rokov, nezamestnaná, so základným vzdelaním. V roku 2010 to boli dve ženy, jedna vo veku od 14 do
18 rokov a druhá vo veku od 30 do 60 rokov, nezamestnaná, so základným vzdelaním.

Tabuľka 6: Počet žien stíhaných a vyšetrovaných pre trestný čin podľa
§ 146 Trestného zákona v rokoch 2007 – 2011
Vražda novonarodeného
dieťaťa matkou

2007
3

2008
1

2009
2

2010 2011
0
2

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Použitá literatúra
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Blatníková, Šárka – Netík, Karel – Diblíková, Simona: Ženy jako pachatelky závažné trestné činnosti : Psychologické a kriminologické aspekty. / Rieš. výsk. úl. Šárka Blatníková, Rieš. výsk. úl. Karel Netík,
Spolurieš. Simona Diblíková. – 1. vyd. – Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2007. – 115 s. : tab., grafy, dotazník – (Studie) ISBN 978-80-7338-063-2.
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DROGY A KRIMINALITA −
VYBRANÉ ŠTATISTICKÉ DÁTA
RNDr. Imrich Šteliar,
riaditeľ Národného monitorovacieho centra pre drogy, Úrad vlády SR
Kriminalita a užívanie nelegálnych omamných psychoaktívnych látok sú
vzájomne prepojené sociálne javy, ako na to poukazuje spoločný masový nárast
kriminality a toxikománie na Slovensku v období po spoločenskej zmene v roku
1989. Navyše u mnohých občanov prežíva názor, že užívatelia drog, najmä
nezákonných, sú takmer synonymom kriminálnikov a cítia sa nimi ohrození.
Cieľom nášho príspevku je ilustrovať na dostupných údajoch o stave
drogovej problematiky na Slovensku jej riziká vo vzťahu ku kriminalite.
Aby sme tento cieľ splnili, treba ozrejmiť niektoré skutočnosti a pojmy
kritické vo vzťahu drogového problému a problému kriminality, ako je pojem
nelegálna droga. V súvislosti s ním sa najčastejšie hovorí o drogovej kriminalite
a drogových trestných činoch ako produkcia, pašovanie a obchodovanie
s drogami. Východiskom legálneho statusu drog je globálny systém ich kontroly
v rámci dohovorov a konvencií OSN, ktorými je viazaná aj Slovenská republika.
Kontrolované látky sú na Slovensku uvedené v zákone č. 139/1998 Z. z. (zákon
o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch), konkrétne
v jeho Prílohe 1. Z drog rozšírených aj u nás sem patrí skupina opioidov, najmä
heroín, ale aj buprenorfín a metadon, ďalej kokaín, skupina amfetamínových
stimulancií vrátane metamfetamínu (pervitínu), kanabisové produkty –
rastlinná marihuana (okrem technických odrôd konope), živica, tinktúra
a mnohé ďalšie. Tieto látky sa v zmysle spomínaných konvencií OSN chápu ako
„drogy“, ktoré sú premetom globálnej aj štátnej protidrogovej politiky a spadajú
tiež pod mandát iných medzinárodných organizácií (Pompidouova skupina

Rady Európy, Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť).
V rámci Európskej komisie je historicky zakotvené riešenie problematiky drog
v justičných a policajných štruktúrach (predtým DG Spravodlivosť a vnútro,
dnes DG Spravodlivosť). Čiastočne sa sem zahŕňajú aj legálne návykové látky,
ktoré sa však zneužívajú nelegálnym spôsobom (najmä návykové liečivá mimo
lekárskeho predpisu alebo v nadlimitných množstvách) alebo užívaním mimo
ich pôvodného účelu (napríklad prchavé inhaláty).
Pre legálny status novej drogy pri zvažovaní, či bude, alebo nebude
zaradená na zoznam kontrolovaných látok, má frekvencia a stupeň užívania
veľký význam, spolu s jej zdravotnými rizikami, dostupnosťou, rozšírením
v populácii, spotrebou nákladov na služby. Pri vyššej frekvencii pravidelného
užívania môže dochádzať k ťažkému užívaniu, často už spojenému so
závislosťou. Niektoré látky majú vyšší potenciál na vytvorenie fyzickej
závislosti. Samotná závislosť je medicínska diagnostická kategória, ktorá má
v lekárskych klasifikačných systémoch svoje kritériá, a lieči sa ako iné psychické
ochorenia. Prijatie takéhoto pohľadu v spoločnosti má svoje sociálne konotácie
a je predpokladom vytvorenia systému služieb na pomoc postihnutým jednotlivcom, ich okoliu, ako aj programov prevencie a znižovania potenciálnych
rizík vrátane kriminality: liečbou, opatreniami proti šíreniu infekčných chorôb,
návratom závislých do plnohodnotného ekonomického a spoločenského života.
Na ilustráciu uvádzame vývoj počtu drogovo závislých v zdravotníckych
zariadeniach na Slovensku (obr. 1).

Obr. 1: Vývoj počtu liečených pre užívanie drog v SR. Zdroj: NCZI.
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Vďaka neustávajúcej osvetovo-informačnej činnosti má značná časť verejnosti
tendenciu vnímať drogový problém ako zdravotný problém. Podľa prieskumov
Ústavu pre výskum verejnej mienky Štatistického úradu SR v rokoch 1994 – 2006
približne 60 % ľudí a viac považovalo drogovo závislých za chorých (obr. 2). Toto
percento bolo najvyššie okolo roku 2000, v čase vrcholiacej heroínovej epidémie.

Ako vnímate drogovo závislých ľudí?

Počet

%

Skôr ako osoby, ktoré porušujú zákon
Skôr ako chorých ľudí
Ani ako chorých, ani ako tých, čo porušujú zákon
Aj ako chorých ľudí, aj ako ľudí porušujúcich zákony
Neviem
Spolu

445
1 338
415
1 652
205
4 055

11,0
33,0
10,2
40,7
5,1
100,0

Tab.1: Názory populácie na drogovo závislých podľa populačného
prieskumu NMCD, 2010
Podľa posledného populačného prieskumu realizovaného Národným monitorovacím centrom pre drogy a spoločnosťou TNS Slovakia v roku 2010 na vzorke
4 055 respondentov len 11 % opýtaných vníma drogovo závislých výlučne ako
osoby porušujúce zákon a 33 % ich vníma výlučne len ako chorých ľudí. Najväčšia časť, 41 % opýtaných, vníma drogovo závislých ako chorých ľudí, ktorí však
na druhej strane aj porušujú zákon.
Obr. 2: Vývoj názorov v populácii na drogovo závislých. Zdroj ÚVVM ŠÚ SR
Z hľadiska prevencie je škodlivý často pertraktovaný názor, že „drogy užívajú všetci“. Vedie to k rezignácii a akceptácii takéhoto stavu a podsúva sa myšlienka, že opatrenia sú už aj tak zbytočné. Drogy neužívajú všetci a sú dostupné
údaje, ktoré umožňujú vytvoriť si určitú predstavu, ako to s užívaním v populácii
vyzerá. Podľa populačného prieskumu NMCD z roku 2010 celoživotnú skúsenosť s užitím nelegálnych drog má približne 20 % populácie v produktívnom
veku a len asi 10 % ostalo užívateľmi naďalej. Tieto pomerné čísla, samozrejme,
narastú, pokiaľ sa zameriame na rizikové skupiny. U jednej z najrizikovejších
skupín, 15- až 16-ročných žiakov stredných a základných škôl, je užitie aspoň raz
v živote podľa posledného medzinárodného prieskumu ESPAD2010 približne
27 %, teda menej než tretina, a od posledného takéhoto merania ešte aj pokleslo. Ani v školách teda marihuanu nefajčí každý, takmer tri štvrtiny študentov vo veku 15 až 16 rokov ju podľa vlastného vyjadrenia ešte ani neskúsili.
Často sa v diskusiách na tému drog stretávame so skupinou názorov
poukazujúcich na perzekúciu obyčajných užívateľov drog, ktorými sa zapĺňajú

väznice. Samozrejme, neprimerané postihy sú mimo kontextu spoločenskej nebezpečnosti. Samotné užívanie, aj nelegálnych drog, však u nás nie je trestný
čin. Tzv. drogové trestné činy (TČ) zahŕňajú predovšetkým prechovávanie pre
osobnú potrebu (v roku 2010 to bolo 55,4 % z celkového počtu odsúdených za
drogové TČ), ďalej prechovávanie vo väčšom množstve než pre osobnú potrebu,
teda na dílerstvo, obchodovanie alebo výrobu drog (43,2 %), a iné TČ (1,4 %).
Vývoj podľa TČ uvádzame v tabuľke 2. Celkovo počet odsúdených za TČ súvisiace
s marihuanou v roku 2010 medziročne narástol, väčší nárast však zaznamenali
odsúdení za TČ dílerstva, obchodovania a produkcie (o 30 %) než odsúdení za
držanie pre vlastnú potrebu (nárast o 22 %). Znížil sa počet odsúdených za TČ
súvisiace s heroínom, v prípade pervitínu (metamfetamín) sa, naopak, zvýšil.
Tieto hodnoty korešpondujú s inými údajmi o rozsahu užívania jednotlivých
skupín drog.

Rok
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Držanie pre vlastnú potrebu

166

192

185

205

406

454

521

620

629

Dílerstvo/predaj/produkcia

297

413

435

375

300

319

372

433

490

5

6

15

10

15

13

19

26

16

468

611

635

590

721

786

912

1 079

1 135

Iné drogové trestné činy
Spolu

Tab. 2: Vývoj počtu odsúdených v SR za drogové trestné činy, podľa typu TČ. Zdroj: MS SR
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Skutočnosťou však ostáva, že marihuana – ako najrozšírenejšia droga – sa zároveň
najviac podieľa na počte drogových záchytov, ako to dokumentuje aj obrázok 3.
Keďže sa zdá, že sa dlhodobo nedarí znižovať dostupnosť kanabisových
produktov, na druhej strane príklady zo zahraničia ukazujú, že liberalizácia má
aj svoju odvrátenú stránku (o ktorej sa príliš nehovorí), skôr než radikálna zmena
trestnej legislatívy sa azda ponúka možnosť využívania alternatívnych trestov
k nepodmienečnému trestu odňatia slobody. V tabuľke 3 je názorne uvedená štruktúra trestov za jednotlivé TČ u odsúdených v roku 2010 na Slovensku.
Ukazuje sa, že najmä pri TČ držania pre vlastnú potrebu je vysoký podiel podmienečne odložených trestov, preto nemožno považovať za pravdivé tvrdenia
o neprimerane tvrdej perzekúcii „drobných užívateľov“. V praxi je tiež často problém odlíšiť užívateľa a drobného dílera, tieto dve skupiny sa vzájomne značne
prekrývajú.

Trest

Iné
5%

Kokaín
1%
Heroín
7%

Pervitín
27%

Držanie pre vlastnú potrebu

Nepodmienečný trest odňatia slobody

Kanabis/
marihuana
59%

Dílerstvo/predaj produkcia

Iné TČ

n

%

n

%

n

%

93

14,8

200

40,8

6

37,5

		
Podmienečný trest

Amfetamín
1%

Alternatívny k nepodmienečnému odňatiu slobody

430

68,3

58

11,8

8

50

8

1,3

231

47,2

2

12,5

70

11,1

1

0,2

0

0

0

0

0

0

0

0

Verejnoprospešné práce

18

2,9

0

0

0

0

Iné

10

1,6

0

0

0

0

629

100

490

100

16

100

Podmienečný trest s probáciou
Peňažný trest
Domáce väzenie

Spolu

Tab. 3: Prehľad trestov udelených za drogové trestné činy v roku 2010. Zdroj: MS SR

Potenciálnou hrozbou, aj z hľadiska kriminality, sa stáva v súčasnosti
skupina tzv. nových syntetických drog. Aktivita ich producentov je zameraná na
vytváranie porovnateľného účinku pomocou nových derivátov už známych psychoaktívnych látok. Zmyslom je vyhnúť sa trestným postihom súčasného systému kontroly postavenej na zoznamoch, pretože tieto novovytvorené látky na
nich nie sú, a kým prebehne legislatívny proces ich zaradenia, sú už pripravené
nové deriváty. Hlavným nebezpečenstvom nových drog je ich neznáme zloženie,
neoverené účinky a agresívne sofistikované metódy ich ponuky a predaja.
Literatúra
Kalina a kol.: Drogy a drogové závislosti – mezioborový přístup 1, Úrad vlády ČR, Praha, 2003.
KEÚ PZ: Informácia o počte záchytov v SR, údaje do výročnej správy NMCD, 2010.
MS SR: Údaje do výročnej správy NMCD, štandardná tabuľka ST11, 2010.
MV SR: Štatistika kriminality, priebežný štatistický prehľad (http://www.minv.sk/?statistika-kriminality).
Národné centrum zdravotníckych informácií: Údaje k indikátoru dopyt po liečbe, Štandardná
tabuľka ST34, 2010 (údaje).
NMCD: Prieskum vo všeobecnej populácii o užívaní drog a postojoch k drogám, štandardná tabuľka
ST01, 2010 (údaje).
NMCD: Správa o stave drogovej problematiky na Slovensku za rok 2011 (údaje za rok 2010),
Bratislava, 2011 (anglický jazyk).
ŠÚSR: Rozšírenosť užívania drog na Slovensku a názory občanov na problémy spojené s drogovou
závislosťou, Bratislava, 2006.
Ústredný portál verejnej správy(http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=17&etype
=1&eventid=741).
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TYPOLÓGIA OBETÍ, TRIEDENIE INFORMÁCIÍ
A CIELENÁ PREVENCIA – ZÁKLADNÝ PREDPOKLAD
ÚSPEŠNÉHO BOJA PROTI OBCHODOVANIU S ĽUĎMI
Dr. h. c. prof. JUDr. Vladimír Čečot, CSc.
vedúci Katedry trestného práva, Fakulta práva Janka Jesenského, VŠ Sládkovičovo
Žijeme v období paradoxov. Na jednej strane v období rozvoja informačných technológií, úspešných medziplanetárnych kozmických letov a významných medicínskych objavov, získavania nových energetických alternatív, v období nebývalého spoločenského poznania, a na strane druhej paradoxne v čase,
v ktorom sa z nášho slovníka nevytratilo slovo otroctvo. Presnejšie povedané:
novodobé otroctvo, ktoré sa prirodzene spája s obchodovaním s ľuďmi a jeho
ohavným obsahom. S biznisom, ktorý je po obchode s drogami a obchode so
zbraňami tretím najvýnosnejším obchodom na svete. Podľa Medzinárodnej organizácie práce je na svete približne 1,225 milióna obetí obchodovania s ľuďmi
na nadnárodnej a vnútroštátnej úrovni, ročný finančný obrat z tejto obludnej
činnosti predstavuje približne 3 bilióny US dolárov. Existencia obchodu s ľuďmi
je nadnárodná, charakterom ide o latentný zločin a jeho formy sú najčastejšie
cielené na účely sexuálneho zneužívania žien a detí vrátane pornografie (79 %),
na nútenú prácu či nútenú službu (18 %), obchodovanie s ľudskými orgánmi, na
nezákonnú medzinárodnú adopciu detí, nútené žobranie alebo na iné vykorisťovanie 1. Vo svetovom meradle však ide viac-menej o odhad, reálne čísla obetí
si nikto zodpovedný netrúfa exaktne odhadnúť.
Aj uvedená stručná charakteristika stavu obchodovania s ľuďmi na svete
potvrdzuje objektívny fakt, že zločin je vždy o krok dopredu pred spravodlivosťou.

bolo predovšetkým zabezpečovať a koordinovať plnenie úloh vyplývajúcich
z Národného akčného plánu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2006 –
2007, a príslušnú expertnú skupinu. Vybudoval sa systém boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý môžeme rozdeliť na tri základné oblasti:
a) represívna oblasť, ktorú zabezpečuje Úrad na boj proti organizovanému
zločinu Prezídia PZ,
b) Národný program na ochranu obetí obchodovania s ľuďmi, nár. koordinátor
a MVO,
c) prevencia proti trestným činom obchodovania s ľuďmi vrátane činnosti
Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality 3.
Slovenská republika je v oblasti obchodovania s ľuďmi považovaná za
krajinu pôvodu, tranzitnú a cieľovú, vystavenú obchodovaniu pre sexuálne účely
a nútenú prácu. Pre lepšiu prehľadnosť uvedieme niekoľko základných štatistických údajov o stave a dynamike trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi v SR.
Rok
Zistené trestné činy
Objasnené trestné činy (aj %)

I. Stav obchodovania s ľuďmi v Slovenskej republike
Slovenská republika vždy aktívne pôsobila pri objasňovaní zločinov obchodovania s ľuďmi, no kvalitatívny posun nastal v roku 2005. Poznamenali ho
dve zásadné udalosti: rekodifikácia trestného zákonodarstva a vymenovanie
národného koordinátora pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi 2, ktorého úlohou
Zdalo by sa (a oficiálne sa to tak aj prezentuje), že v poslednom roku
došlo k nárastu trestných činov obchodovania s ľuďmi. Nemôžeme však súhlasiť s takýmto konštatovaním. V poslednom roku (a veríme, že to tak bude aj
v budúcnosti) došlo k odhaleniu väčšieho počtu trestných činov obchodovania s ľuďmi, čo je výsledok dobre nasmerovanej prevencie v ostatných rokoch
a výsledok toho, že o tejto závažnej téme sa dnes jednoducho viac hovorí. Na základe nášho vlastného poznania a skúsenosti v tejto oblasti môžeme potvrdiť,
že v budúcnosti je najdôležitejšie pre úspešný boj proti obchodovaniu s ľuďmi
pokračovať v „odtabuizovaní“ tejto témy pre obete a osoby, ktoré o obchodovaní vedia buď z vlastnej skúsenosti, alebo sa s ním stretli vo svojich rodinách,
bydlisku, alebo jednoducho pri bežnej komunikácii. Ide o prekonanie bariéry
strachu obete z páchateľa, prekonanie obavy z ďalších problémov, prekonanie
zásad určitej „rodovej“ zvyklosti či závislosti od nej. Uvediem jeden typický príklad: v oficiálnych štatistikách sa uvádza, že až 60 % obchodovaných je Rómov.
Vychádzajúc z tohto základného údaja, vytvorili sme si v rokoch 2006 až 2010
pracovnú hypotézu: ak znížime počet obetí v najsilnejšej ohrozenej skupine –
Rómov, znížime aj celkový počet obchodovaných obetí. V spolupráci s Rómskym
mediálnym centrom sme na základe tejto premisy realizovali mediálnu kampaň
4

2008
11
5

2009
9
3

2010
9
1

2011
19
1

Bližšie porovnaj http://www.minv.sk obchodovaniesludmi
Na základe uznesenia vlády SR č. 668/2005 minister vnútra vymenoval prvýkrát národného
koordinátora pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi.
3
Bližšie porovnaj http://www.minv.sk Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi
1
2

prostredníctvom rómskeho národnostného magazínu So vakeres, boli vyrobené
dokumentárne filmy, ktoré opisovali skutočné príbehy obchodovania s ľuďmi,
kde boli obete Rómovia. A výsledok? Začali sa nám samy hlásiť obete (Rómovia)
alebo osoby, ktoré vedeli o obchodovaní.
V súvislosti so stavom obchodovania s ľuďmi na Slovensku chceme
zdôrazniť ešte jeden dôležitý fakt. Slovenská republika vďaka svojim aktivitám dosiahla v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi v priebehu ostatných
šiestich rokov (2006 až 2012) významné úspechy. Sú ohodnotené zotrvaním
v 1. skupine štátov, ktoré sú lídrami v oblasti boja proti tomuto nadnárodnému
zločinu. Nesporne to možno označiť za významný emancipačný prvok nášho
štátu v kontexte Európy a sveta v jednej z najsledovanejších oblastí zo strany
Úradu pre drogy a kriminalitu OSN. Uvedené významné ohodnotenie v skutočnosti potvrdilo, že systém, ktorý bol vytvorený na koordináciu úspešného boja
proti všetkým formám obchodovania s ľuďmi na Slovensku, má svoje racionálne opodstatnenie. Avšak samotný systém by nebol funkčný (a predovšetkým
úspešne funkčný) bez ľudí, ktorí ho napĺňali svojou odbornou a obetavou prácou na všetkých jeho stupňoch v sledovanom období, počnúc národnými koordinátormi a ich najbližším odborným aparátom, činnosťou represívnej zložky

Americká vláda každoročne spracováva správu o obchodovaní s ľuďmi (Trafficking in Persons Report), v ktorej okrem informácií o stave obchodovania s ľuďmi hodnotí jednotlivé štáty sveta z hľadiska
ich úspešnosti a efektívnosti v tejto oblasti.
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systému, poctivou realizáciou doterajších národných programov boja proti obchodovaniu s ľuďmi, národných plánov ochrany obetí obchodovania s ľuďmi,
významnou aktivitou Národnej organizácie pre migráciu (pobočka Medzinárodnej organizácie pre migráciu, IOM) a občianskych združení, nevynímajúc úlohu
zástupcov médií a linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi (0800 800 818).
Potvrdenie správnosti nastavenia systému boja proti obchodovaniu
s ľuďmi je potvrdením správne nastúpenej cesty. Je rozumné stavať v budúcnosti na tom, čo je v systéme dobré a odskúšané.

II. Zber, triedenie a vyhodnocovanie informácií o obchodovaní
s ľuďmi ako predpoklad na cielenú prevenciu
Bez dostatku relevantných informácií nie je možné viesť úspešný boj proti obchodovaniu s ľuďmi. Pre túto oblasť bolo na základe zák. č. 583/2008 Z. z.
o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov zriadené Informačné centrum na boj proti obchodovaniu
s ľuďmi a prevenciu kriminality so sídlom v Košiciach (ďalej len IC). Jeho kompetencie sú upravené v § 7 ods.1, písm. a, b, c, d ) uvedeného zákona, ako aj interným predpisom: nariadením ministra vnútra SR č. 47/2008 v znení nariadenia
ministra vnútra SR č. 170/2010.
Sme však toho názoru, že IC neplní svoju funkciu tak, ako to vyplýva
z jeho obsahovej náplne, ako ani v súlade s potrebami efektívneho boja proti
obchodovaniu s ľuďmi. Na stránke Ministerstva vnútra SR je IC prezentované
ako zdroj informácií o tom, kto sa zaoberá touto problematikou v rámci Európy
a v rámci OSN či Interpolu. Absentujú však akékoľvek informácie, ktoré vyplývajú z ust. § 7 ods.1 písm. b) zák. č. 583/2008 Z. z., t. j. užitočné „údaje týkajúce sa
obchodovania s ľuďmi“. Podľa nášho výkladu ide o informácie, ktoré sa dajú využiť na funkčnú koordináciu boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Nie je zostavený
obsah databázy IC, toho, čo by malo byť predmetom a obsahom zberu, analýzy
a distribúcie informácií. Naša predstava je taká, že samotné informácie by mali
byť rozdelené na päť skupín:
1. skupina
a) národné programy boja proti obchodovaniu s ľuďmi a ich vyhodnotenia,
b) národné programy podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi
		 a ich vyhodnotenia;
2. skupina
a) odborné domáce a zahraničné monografie, štúdie a publikácie,
b) všetky domáce a zahraničné vedecké výskumy zamerané na obchodo		 vanie s ľuďmi a ich závery;
3. skupina
a) štatistické údaje o obchodovaní s ľuďmi a ich triedenie,
b) zoznam a údaje o tzv. krízových lokalitách, kde sa vyskytuje najviac
		 trestných činov obchodovania s ľuďmi, a lokalitách, odkiaľ sa „verbuje“
		 najviac obchodovaných obetí;
4. skupina
a) typológia obetí, domáce a zahraničné vedecké výskumy, ich závery
		 a odporúčania,
b) prehľad inštitúcií, ktoré sa podieľajú na typológii obetí obchodovania
		 s ľuďmi doma a v zahraničí;
5. skupina
a) informácie v rámci EÚ, kde sa okrem súčasných informácií budú
		 nachádzať aj štatistické údaje o obchodovaní s ľuďmi štátov EÚ,
b) informácie v medzinárodnom meradle: OSN, UNODC, Interpol.

Povinnosť vykonávať typológiu páchateľov a obetí obchodovania s ľuďmi vyplýva priamo z dikcie
ust. § 7 ods.1 písm. c) zák. č. 583/2008/ Z. z. Pozn. autora.
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Pokúsili sme sa zostaviť systém najpotrebnejších informácií, ktoré súvisia
s bojom proti obchodovaniu s ľuďmi, ale predovšetkým s jej efektívnou a cielenou prevenciou.5
V tejto súvislosti musíme, žiaľ, konštatovať, že ani v dokumente Harmonogram plnenia úloh z Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi
na roky 2011 – 2014 sa takáto podstatná úloha, ako je vybudovať systém databázy IC, nenachádza.

III. Typológia obetí obchodovania s ľuďmi a cielená prevencia
Úroveň vedeckého poznania v oblasti viktimológie, kriminológie a sociálnej prevencie nás presviedča, že práve v oblasti boja proti obchodovaniu
s ľuďmi je prevencia najúčinnejšia vtedy, ak nie je zameraná len na miesta,
kde dochádza k obchodovaniu (prevažne ide o veľké mestá a aglomerácie, kde
je vyššia anonymita tak páchateľov, ako aj obetí), ale ak je v prvom rade
(z viktimologického pohľadu) zameraná na tie lokality, odkiaľ páchatelia
„verbujú“ svoje obete na obchodovanie a v druhom rade následne na výsledky
typológie obetí 6 ako cieľovú skupinu. Ide o tzv. lokálnu a personálnu prevenciu, ktoré na seba prirodzene nadväzujú. Rozumným spojením ich prostriedkov,
úsilia a cieľov je možné, podľa nášho názoru, celkom logicky dosiahnuť vysokoefektívny výsledok.
Na efektívnu koordináciu boja s obchodovaním s ľuďmi je potrebné čo
najskôr spracovať prostredníctvom informácií z IC „mapu ohrozených lokalít“,
kde si obchodníci vyberajú svoje obete. Z výsledkov štatistiky je zrejmé, že pôjde
v prvom rade o lokality, kde žijú Rómovia a marginalizované skupiny obyvateľstva. Na základe takto spracovaného súhrnu informácií o lokalitách, kde najčastejšie dochádza k verbovaniu obetí na účely obchodovania, môže byť cielene
a efektívne zameraná razantná a účinná prevencia.
Súčasne s tým bude v blízkej budúcnosti nevyhnutné mobilizovať IC, aby
na základe štatistických údajov o obetiach bolo možné vykonať kriminologickú
charakteristiku obete (typológiu). Následne bude potrebné čo najskôr vykonať
sociologické výskumy zamerané na sociologickú typológiu obetí obchodovania
s ľuďmi. Po jej definovaní bude treba efektívne a dôrazne zamerať prevenciu na
tú skupinu osôb (podľa veku, vzdelania, sociálneho postavenia atď.).
Vzhľadom na obmedzený rozsah príspevku sme nemohli vyjadriť všetky svoje názory na úlohy systému boja proti obchodovaniu s ľuďmi pro futuro.
Chceme však veriť, že aj tento obmedzený rozsah vyvolá pozornosť a záujem
kompetentných, ktorí sú za boj proti obchodovaniu s ľuďmi inštitucionálne zodpovední.

6
Napríklad s typológiou obetí obchodovania s ľuďmi sú jej páchatelia reálne pred samotným legálnym systémom boja proti obchodovaniu s ľuďmi v Slovenskej republike. Svedčí o tom to, že
úspešnosť výberu obetí je adekvátna páchaniu trestných činov obchodovania s ľuďmi vo všetkých
jeho formách. Pozn. autora.

15

EXTRÉMIZMUS AKO SYSTÉMOVÉ
OHROZENIE SPOLOČNOSTI A VÝZNAM
JEHO PREVENCIE
JUDr. Daniel Milo
Kancelária ministra vnútra SR, odbor prevencie kriminality
Cieľom príspevku je poskytnúť stručnú definíciu pojmu extrémizmus,
jeho základné definičné znaky, a uviesť dôvody, prečo je vôbec potrebné, aby
Slovenská republika a jej orgány, ale aj samotná spoločnosť venovala pozornosť tomuto fenoménu a vyvíjala aktivity na jeho prevenciu a elimináciu.
Čo je a čo nie je extrémizmus
Extrémizmus je pojem často používaný v médiách, vyjadreniach verejných činiteľov, v odbornej verejnosti i medzi bežnými ľuďmi, ale málokedy je
tým, ktorí ho používajú, jasné, čo presne znamená a kde sú jeho hranice. To,
čo je pre jedného extrémizmus, je pre iného len netradičná forma prejavu názoru či presadzovanie politickej vízie, ktorá sa líši od všeobecne akceptovanej.
Dôvodom tohto zmätku je, že tento pojem je tak v právnom poriadku, ako aj
vo verejnom diskurze pomerne nový, nie je jasne vymedzený a definovaný
v právnych normách, a preto každý si pod ním predstaví niečo iné.
Extrémizmus možno definovať ako protisystémový postoj, vychádzajúci z krajne vyhrotenej, demokratickému systému nepriateľskej ideológie,
ktorý sa objavuje v pozadí deštruktívnych aktivít. Pritom za deštruktívne,
nežiaduce a nebezpečné je nevyhnutné považovať také aktivity, ktoré či už
priamo, alebo v určitom časovom horizonte deštruktívne pôsobia na existujúci demokratický systém a snažia sa ho nahradiť systémom typu totalitného
režimu, diktatúry a pod. Druhou charakteristickou črtou týchto aktivít je, že
útočia na systém základných práv a slobôd, garantovaný ústavou a medzinárodnými ľudskoprávnymi dokumentmi, alebo sa snažia svojimi aktivitami
uplatňovanie týchto práv sťažiť či znemožniť. Ich cieľom (a dôsledkom) je
zničiť demokratické usporiadanie spoločnosti v jej základoch. Jediná európska definícia extrémizmu, ktorá však nemá záväzný charakter, je obsiahnutá
v rezolúcii Rady Európy Nebezpečenstvo extrémistických strán a hnutí pre
demokraciu v Európe.
Treba zdôrazniť, že nie všetky názory, postoje či aktivity, ktoré vybočujú
zo zaužívaných noriem správania, platných v spoločnosti, možno automaticky označiť za extrémistické. Prejav názoru na určitý spoločenský problém
neobvyklými formami, napríklad formou občianskej neposlušnosti, blokádou
cesty či demonštráciou, ktoré spoločnosť vníma ako narušenie zaužívaných
pravidiel, nie je možné automaticky označiť za extrémizmus; treba rozoznať
predovšetkým ideologické pozadie, východiská a ciele ľudí, ktorí takéto aktivity organizujú.
Pri hodnotení, či ide o extrémistické aktivity, alebo nie, je rozlišovacím
kritériom práve to, či charakter konania a najmä jeho motivácia spĺňajú tieto
predpoklady:
• deštruktívne pôsobenie na existujúcu spoločnosť a jej základné
demokratické princípy,
• útok na systém základných práv a slobôd, garantovaný ústavou
a medzinárodnými ľudskoprávnymi dokumentmi,
• snaha o obmedzenie, potláčanie, znemožnenie výkonu základných
práv a slobôd pre určité skupiny obyvateľstva, definované ich pohlavím, národnosťou, rasou, farbou pleti, vierovyznaním, príslušnosťou
k spoločenskej triede, majetkom,
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• používanie fyzického násilia namiereného voči názorovým alebo
politickým oponentom.
Existuje viacero delení extrémizmu, najčastejšie používané je delenie
na primárny a sekundárny. V rámci primárneho delenia sa rozlišuje pravicový
extrémizmus, vychádzajúci z ideí rasizmu, xenofóbie, fašizmu, neonacizmu,
a ľavicový extrémizmus, vychádzajúci z komunizmu, marxizmu a anarchizmu. V rámci sekundárneho delenia sa rozlišuje náboženský extrémizmus,
ekologický extrémizmus, etnický extrémizmus – tieto druhy sa označujú aj za
tzv. extrémizmus jedného problému (single issue extremism), keďže sa zameriava na jeden špecifický fenomén či problém.
Prečo je nebezpečný?
Je potrebné zdôrazniť, že extrémizmus a s ním spojené aktivity predstavujú nebezpečenstvo nielen pre jednotlivé skupiny obyvateľstva, voči
ktorým sú aktivity extrémistických skupín namierené, ale ohrozujú celú
spoločnosť. Tento fakt, hoci často prehliadaný, vyplýva z viacerých dôvodov.
Extrémisti si uzurpujú právo používať násilie, hrozbu násilia a donútenie voči
svojim názorovým oponentom a obetiam, pričom v právnom demokratickom
štáte môže násilie a donútenie legitímne používať jedine štát a jeho orgány za
striktne zákonom vymedzených podmienok. Takýmto konaním teda porušujú
monopol štátu na násilie, pričom tak podrývajú jeden zo základných atribútov štátnej moci a jej autoritu. Zároveň svojím konaním extrémisti útočia na
základy usporiadania spoločnosti, na fundamentálne princípy jej fungovania,
ktorými sú vláda práva a systém základných práv a slobôd, a v prípade, že by
boli ich aktivity úspešné, snažia sa ich nahradiť iným, totalitným systémom.
Pri extrémizme treba brať do úvahy ešte ďalší fenomén, nazývaný
cyklus nenávisti. Tento princíp, zdokumentovaný v množstve prípadov útokov spáchaných prívržencami extrémistických skupín, opisuje mechanizmus,
v ktorom z jedného izolovaného útoku či incidentu môže eskaláciou vzniknúť
rozsiahly konflikt medzi rôznymi skupinami v spoločnosti, ktoré sa odlišujú
rasou, etnicitou, národnosťou, vierovyznaním či inou obdobnou skupinovou
charakteristikou. Takýto rozsiahly konflikt, ktorý môže nadobudnúť až charakter občianskej vojny, je jedným z hlavných cieľov u pravicových extrémistov.
Nazývajú ho rasová svätá vojna (v angličtine RAHOWA) a rôznymi formami sa
naň aj prakticky pripravujú.
Prevencia
Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti je samozrejmé, že vláda SR
už vo svojom programovom vyhlásení jasne zadefinovala svoje priority v tejto
oblasti a zaviazala sa realizovať vzdelávacie, preventívne i represívne aktivity
v tejto oblasti, ktorú označila za jednu zo svojich priorít v oblasti vnútornej bezpečnosti. Vývoj v krajinách Európskej únie v ostatnom období len potvrdzuje, že
s postupujúcou ekonomickou krízou stúpa náchylnosť populácie na akceptáciu
radikálnych riešení zložitých sociálnych problémov a zvyšuje sa aj výskyt a aktivita extrémistických skupín, ktoré si vyžadujú adekvátnu odpoveď zo strany
štátnych orgánov, ak nemá byť ohrozená stabilita a súdržnosť spoločnosti.
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Prechodom Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie
a antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie (ďalej len výbor) do gescie
ministerstva vnútra vláda SR zároveň vytvorila priestor na koordináciu verejných politík v tejto oblasti, pričom je prirodzené, že vedúcu úlohu v tomto
smere musí mať rezort vnútra. Vzhľadom na zloženie a charakter extrémistických skupín fungujúcich na Slovensku je logické, že sa väčšia pozornosť
sústreďuje na pravicový extrémizmus, ktorý je úzko spojený s problematikou
boja proti rasizmu a xenofóbii.
Odbor prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra SR, ktorý bude
koordinovať prácu tohto výboru, ako aj tvorbu a implementáciu verejných
politík v oblasti predchádzania a eliminácie rasizmu a extrémizmu, má preto ambíciu byť jedným z hlavných aktérov pri definovaní a implementácii

nástrojov na predchádzanie a elimináciu nebezpečenstva, ktoré predstavuje
extrémizmus pre celú spoločnosť.
Použitá literatúra
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OMAMNÉ A PSYCHOTROPNÉ LÁTKY
A DROGOVÁ TRESTNÁ ČINNOSŤ
Mgr., Ing. Ivana Bučková
Národná protidrogová jednotka, Úrad boja proti organizovanej kriminalite, Prezídium Policajného zboru
Slovenská legislatíva v súvislosti s trestnými činmi používa výraz
omamné a psychotropné látky. Prekurzormi sa podľa § 40 zákona č. 219/2003
Z. z. o zaobchádzaní s chemickými látkami a o zmene zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 633/2004
Z. z. rozumejú určené látky podľa tohto zákona. Zjednodušene, prekurzor
je látka potrebná na výrobu drogy, ale pripravená droga ju neobsahuje.
K najčastejšie zneužívaným omamným a psychotropným látkam na slovenskej
drogovej scéne patria: marihuana a jej produkty, metamfetamín
(pervitín), heroín, kokaín, syntetické drogy.
Marihuana a jej produkty patria dlhodobo k najzneužívanejšej
droge. Ešte v prvých rokoch 21. storočia prevládalo na Slovensku tzv.
outdoorové pestovanie marihuany, t. j. páchatelia marihuanu pestovali vo
voľnej prírode. Často ju ukrývali medzi sadenice kukurice a pod. Neskôr sa
podľa vzoru zahraničných „kolegov – pestovateľov“ začali orientovať na
výnosnejšie, z hľadiska klimatických podmienok istejšie a predovšetkým
efektívnejšie metódy, najmä na tzv. indoorové pestovanie. Tento trend sa
výrazne prejavil v roku 2007. Páchatelia si v pivniciach rodinných domov,
v chatkách a podobných objektoch zakladali pestiarne, kde pestovali sadenice
marihuany. Tieto priestory boli vybavené svojpomocne vybudovaným
zavlažovacím zariadením, lampami simulujúcimi denné svetlo, ventilátormi
zabezpečujúcimi prúdenie vzduchu. Sadenice, častejšie však štepy objednávali
prostredníctvom internetu, prípadne ich dovážali – najčastejšie z Rakúska, SRN,
Holandska (MV SR, 2008). Takto dopestovaná marihuana obsahovala 10 – 12 %
účinnej látky tetrahydrokanabinolu /ďalej iba THC/ (MV SR, 2008).
V druhej polovici roku 2009 zasiahla našu drogovú scénu nová
vlna inovácií − pestovanie rastlín indoorovým spôsobom v pestiarňach
s produkciou niekoľko desiatok kilogramov marihuany pri jednom pestovacom
cykle. Kým v predchádzajúcich obdobiach boli rastliny kanabisu v pestiarni
v jednom rastovom štádiu, v priebehu roku 2011 boli rastliny pestované,
vzhľadom na efektivitu pestovania, v rôznych štádiách rastu. Zakladateľmi
a prevádzkovateľmi týchto laboratórií boli osoby vietnamského pôvodu. Od roku
2010 sa tento trend ešte upevnil. Marihuana dopestovaná týmto spôsobom
bola určená okrem domáceho trhu vo väčšej miere na vývoz do zahraničia,
predovšetkým do Maďarska. Dôvodom sú výhodnejšie predajné ceny. Dnes
sa značná časť tejto marihuany ponúka už aj slovenským odberateľom.

SOCIÁLNA PREVENCIA

Nezanedbateľná je aj koncentrácia účinnej látky THC v takto dopestovaných
rastlinách 17 – 20 % (MV SR, 2012). Cena marihuany sa na našom území
pohybuje v závislosti od kvality a regiónu od 1,70 do 10,00 EUR za dávku, pri
predaji väčších množstiev od 8 do 17 EUR za gram drogy.
Metamfetamín (pervitín) sa stal druhou najzneužívanejšou drogou
tretieho tisícročia na Slovensku. Informácie poskytnuté zložkami Policajného
zboru Slovenskej republiky naznačujú, že ide o najlepší „obchodný artikel“
v oblasti omamných a psychotropných látok vyrábaných na vlastnom území.
Záujem konzumentov o túto omamnú látku rastie z viacerých dôvodov: pre
jednoduchú dostupnosť, výraznejší stimulačný účinok v porovnaní s kokaínom,
mierne nižšiu cenu za dávku, resp. gram, pri porovnaní s kokaínom.

Prevencia kriminality
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Metamfetamín sa na Slovensku vyrába
a. v malých, tzv. kuchynských laboratóriách s jednoduchým vybavením. Hoci
bola produkcia takéhoto laboratória pomerne nízka, k výrobe dochádzalo
o to častejšie. Kvalita výsledného produktu závisí od použitého prekurzora,
najčastejšie získaného z voľne predajných liekov, od dodržania technologického postupu a schopností variča;
b. v prenosných laboratóriách, ktoré sú pravidelne sťahované do iného
objektu;
c. v špeciálnych laboratóriách s vysokou produktivitou akvalitou pripravenej
drogy.
Na výrobu vysokokvalitného pervitínu sa používal podľa získaných
informácií ako prekurzor najmä čistý efedrín, dovážaný po niektorej z vetiev
Balkánskej cesty z Turecka, prípadne sa dovážal z Maďarska vo forme tabliet
alebo v práškovej forme z Poľska. Pri výrobe pervitínu v menších kuchynských
laboratóriách boli zdrojom prekurzora efedrín/pseudoefedrín najčastejšie lieky
(Modafen, Nurofen, Disophrol a pod.). Hoci vo väčšine prípadov ide o voľne
predajné lieky, zistené boli aj prípady spolupráce, resp. spolupáchateľstva,
zo strany lekárnikov, ktorí často vedia, na aký účel sú lieky zaobstarávané.
Koncentrácia účinnej látky v prípade zaisteného pervitínu sa v roku 2011
pohybovala nad 65 % a viac. Cena metamfetamínu sa v závislosti od kvality
pohybovala na našom území od 7 do 30 EUR za dávku, pri predaji väčších
množstiev od 20 do 100 EUR za gram drogy (MV SR, 2012).
Heroín je dnes bežne dostupný na slovenskom trhu s drogami. Pochádza
z Afganistanu, kde je pestovanie ópiových makovíc jediným zdrojom obživy
pre väčšinu obyvateľov. V laboratóriách v Iráne a Pakistane prebieha ďalšia
fáza spracovania ópia na heroín. Do Európy je pašovaný po niektorej z vetiev
Balkánskej cesty. Keďže je počas transportu viackrát riedený, priemerná
koncentrácia drogy, najčastejšie hnedej farby, ponúkanej na ulici klesá na
hodnotu cca 3 až 5 %.
V prvej polovici roku 2011 bol heroín z drogovej scény v Bratislave a okolí
takmer vytlačený fentanylom. Ide o syntetickú látku s analgetickými účinkami,
ktorej účinnosť je asi 80-násobne vyššia ako v prípade heroínu a morfínu.
Distribuovali ho ako syntetický heroín alebo ním heroín riedili. Cena heroínu
na našom území sa pohybuje od 7 do 15 EUR za dávku predstavujúcu 0,10 g
heroínu v dávke. Pri predaji väčších množstiev sa cena pohybovala od 20 do
55 EUR za g látky (MV SR, 2012).
Kokaín na územie Slovenska sčasti dovážajú skupiny etnických Albáncov.
Organizátor skupiny zabezpečuje nákup z krajín Južnej Ameriky, dodávku
kokaínu a finančné toky. Na území SR ďalší členovia skupiny zabezpečujú
riedenie paracetamolom, kreatínom alebo melatonínom, dávkovanie a balenie
kokaínu. Následne sa kokaín distribuuje dílerom. Ďalšiu časť kokaínu k nám
dovážajú členovia skupín, ktorí sú občanmi SR. Droga sa dováža letecky priamo
z krajín Južnej Ameriky v podobe rôznych zásielok (napríklad ukrytá v soškách
a pod.). Zástupca fiktívnej firmy zásielku preberie a odovzdá členom skupiny. Tí
takisto drogu riedia, balia a pripravia na ďalšiu distribúciu prostredníctvom siete
distribútorov. Centrum obchodu s kokaínom, ako aj heroínom je v Bratislave,
Seredi a Senci. V roku 2011 bol na slovenskej drogovej scéne dostupný kokaín
s koncentráciou cca 30 %. Cena kokaínu sa na našom území pohybovala od 15
do 20 EUR za dávku, pri predaji väčších množstiev od 50 do 100 EUR za g drogy
(MV SR, 2012).
Z globálneho hľadiska, na rozdiel od SR, sú amfetamíny a extáza po
kanabise najčastejšie zneužívaným druhom omamných a psychotropných látok.
Na slovenskej drogovej scéne sa zo skupiny syntetických drog amfetamínového
typu v roku 2011 takmer nevyskytovala extáza s obsahom účinných látok
MDMA, MDEA alebo MDA. Pod názvom extáza sa konzumentom predávali látky
s obsahom mCPP. Cena extázy sa na našom území pohybovala od 2 do 16 EUR
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za dávku – tabletku, pri predaji väčších množstiev od 2 do 3,50 EUR za dávku –
najčastejšie vo forme tabletky.
Osobitnú kapitolu a takpovediac najnovší hit na celosvetovom –
nielen slovenskom či európskom – trhu s drogami, predstavujú tzv.
nové syntetické látky s omamným a psychotropným účinkom. Ide
o látky vyrobené laboratórnou syntézou, pričom sú minimálne 10- až 90-krát
účinnejšie ako pôvodné látky (kokaín, kanabis a pod.). Keďže aj v prípade
užívania týchto nových omamných a syntetických látok a zmesí vzniká závislosť,
ich príprava a distribúcia bola vo väčšine európskych štátov zakázaná (Rakúsko,
SRN, Švajčiarsko).
Už v roku 2009 bol na slovenskej drogovej scéne zaznamenaný výskyt
syntetickej látky mefedron (4-metylmetkatinon), ktorej účinky sú podobné
ako v prípade cracku. Ide o biely prášok, ktorý je medzi užívateľmi známy pre
svoje stimulačné účinky. Od 1. 3. 2011 nadobudla účinnosť novela zákona
č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch,
v rámci ktorej bol aj mefedron a ďalších 43 nových syntetických látok zaradených
medzi zakázané látky.
Trestnú činnosť spojenú s drogami môžeme rozdeliť na priamu
a nepriamu (sekundárnu). Priamu drogovú trestnú činnosť predstavuje držba
omamnej a psychotropnej látky, jej výroba, prevoz, pašovanie a distribúcia,
ako aj zabezpečovanie predmetov a látok potrebných na výrobu, šírenie
toxikománie a podávanie anabolík. Tieto trestné činy sú definované § 171 – 174
a § 176 zákona č. 300/2005 Z. z. – Trestný zákon. Konkrétne § 171 ustanovuje
trestné činy súvisiace s držbou drogy pre vlastnú potrebu. Najzávažnejšiu
trestnú činnosť, spojenú s výrobou, prepravou a distribúciou omamných
a psychotropných látok, charakterizuje § 172. Šírenie toxikománie definuje
§ 174 a § 176 rieši problematiku podávania anabolík.
Nepriama, resp. sekundárna drogová trestná činnosť sa viaže k užívaniu
drog. Práve tento druh trestnej činnosti verejnosť vníma v spojitosti s drogami
najcitlivejšie. Ide predovšetkým o trestné činy spáchané pre drogy a pod
vplyvom drog. Užívatelia omamných a psychotropných látok v snahe zaobstarať
si finančné prostriedky najčastejšie páchajú rôzne krádeže, lúpeže a pod.
Pod vplyvom drogy sa konzumenti dopúšťajú rôznych násilných, prípadne
nedbalostných trestných činov. Sem je možné zaradiť aj vedenie motorového
vozidla pod vplyvom omamnej a psychotropnej látky. Problematika omamných
a psychotropných látok a prekurzorov a ich vzťah k trestnej činnosti zahŕňa
širokú škálu problémov. Ich riešenie priamo ovplyvňuje aj bezpečnostnú
situáciu v regióne a pocit bezpečia občanov.
Použitá literatúra
MV SR, Správa o stave a vývoji drogovej scény na území SR za rok 2007, MINV SR 2008, s. 54.
MV SR, Správa o stave a vývoji drogovej scény na území SR za rok 2011, MINV SR 2009, s. 55.
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PARTICIPÁCIA SOCIÁLNYCH PEDAGÓGOV
NA PREVENCII KRIMINALITY V ŠKOLÁCH
Prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD.
vedúca Katedry pedagogiky, Pedagogická fakulta UMB, Banská Bystrica
1. Možnosti prevencie kriminality v podmienkach školstva
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 a iných sociálnopatologických
javov. V roku 1999 vláda prijala Stratégiu prevencie kriminality v Slovenskej
republike, ktorá nadväzuje na celospoločenskú koncepciu prevencie kriminality
a inej protispoločenskej činnosti. Dokument Stratégia prevencie kriminality
v SR predstavuje koncepčné a metodické východisko realizácie prevencie 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 pedagogického hľadiska možno pozitívne hodnotiť,
že aktualizovaná Stratégia prevencie kriminality v SR na obdobie 2007 až 2010
zaradila do prvej priority požiadavku zamerať prevenciu predovšetkým na deti
a mládež, ktoré predstavujú ohrozenú skupinu vo vzťahu ku kriminalite. V tejto súvislosti položila dôraz na potrebu profesionalizácie prevencie aj v školách
a v školských zariadeniach.
Aj keď „najlepšia prevencia je dobrá rodina“, mnoho rodín v tomto smere
zlyháva. Škola ako profesionálna výchovno-vzdelávacia inštitúcia musí mať dominantné miesto v primárnej prevencii delikventného vývinu detí a mládeže
a mala by kompenzovať aj zlyhávanie rodiny pri plnení výchovnej a socializačnej funkcie.
Škola má mnoho možností a foriem na realizáciu preventívnych aktivít,
ktoré by sa mali zameriavať na oblasť vedomia, 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 najefektívnejšiu 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 spolupráci s políciou, súdmi a inými subjektmi, napríklad Policajt môj kamarát, Správaj sa normálne,
Vieme, že...;
– výchova k zdravému životnému štýlu a realizácia iných špecifických projektov
v škole, napríklad Zdravá škola, Cesta k emocionálnej zrelosti, Škola bez alkoholu, drog a cigariet a pod.;
– vytváranie pozitívnej psychickej klímy v škole, odstránenie autoritatívneho
štýlu výchovy, prehlbovanie dôvery a vzťahu spolupráce medzi učiteľmi
a žiakmi;
– posilnenie výchovnej a preventívnej funkcie školy cez triednych učiteľov,
výchovných poradcov a ostatných učiteľských pracovníkov školy;
– spolupráca školy s políciou a s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie;
– názorná agitácia a využívanie informačno-komunikačných technológií a iné.
Efektívnosť procesu prevencie delikvencie, kriminality a iných sociálnopatologických javov si však vyžaduje jej plánovitosť, systematickosť, dlhodobosť a profesionálnu úroveň realizácie, čo už umožňuje súčasná školská legislatíva, v rámci funkcie sociálneho pedagóga.
2. Možnosti uplatnenia sociálnych pedagógov
Profesia sociálneho pedagóga patrí medzi pomáhajúce profesie a nielen
v minulosti, ale aj v súčasnosti je ťažiskovo zameraná na prevenciu sociálnopatologických javov u detí a mládeže.
Prevencia sociálnopatologických javov patrila k jadrovým oblastiam
sociálnej pedagogiky v Nemecku, Poľsku, v Čechách a tiež na Slovensku. Sociálna pedagogika bola chápaná ako „terciárna výchovná inštitúcia“, ktorá
mala napomáhať rodine a škole pri riešení výchovných deficitov a problémov
modernej spoločnosti (Schilling, J., 1999, s. 94). V 19. a 20. storočí sa profesia
sociálneho pedagóga chápala ako funkcia „sociálneho hasiča“ a „pedagóga núdzových stavov“, v súčasnosti sa ťažisko jeho činnosti zameriava na predchádzanie sociálnopatologických javov u detí a mládeže, najmä na úrovni primárnej
a sekundárnej prevencie.
Profesia sociálneho pedagóga nie je na Slovensku ešte dostatočne známa, nielen v decíznej sfére, ale ani v školskej a laickej verejnosti, hoci je už ukotvená viacerými legislatívnymi normami. Ide o zákon č. 245/2008 o výchove
a vzdelávaní (§ 130 a ďalšie), zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (§ 24), zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a nepriamo aj zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Kompetencie sociálnych pedagógov v oblasti školskej prevencie
konkretizuje najmä zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v § 24, kde sa uvádza, že „sociálny pedagóg vykonáva
odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva
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najmä pre deti a žiakov ohrozených sociálnopatologickými javmi, zo sociálne
znevýhodneného prostredia, drogovo závislým alebo inak znevýhodneným
deťom a žiakom, ich zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom
škôl a školských zariadení. Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy,
podpory prosociálneho, etického správania, sociálnopedagogickej diagnostiky
prostredia a vzťahov, sociálnopedagogického poradenstva, prevencie sociálnopatologických javov a reedukácie správania. Vykonáva expertíznu a osvetovú
činnosť.“
V súčasnosti už dve zákonné normy umožňujú sociálnym pedagógom
pracovať ako odborným zamestnancom v školách, od materských škôl až
po stredné školy, ale školská prax značne zaostáva za zákonmi. Sociálni pedagógovia sa v súčasnosti vyskytujú iba v Trenčíne na 6 základných školách
a platí ich mesto Trenčín, čo hodnotíme vysoko pozitívne. V iných slovenských
základných školách sa vyskytujú iba ojedinele, viac ich pôsobí v špeciálnych
základných školách. Na stredných školách pracuje v súčasnosti na Slovensku
cca 15 sociálnych pedagógov, napríklad v Lučenci, Žiline a inde.
Nárast sociálnych deviácií vyžaduje profesionálnu úroveň primárnej
a sekundárnej prevencie už v školskom prostredí, čo by mal vykonávať odborne
pripravený sociálny pedagóg. Profesionalizáciu prevencie zdôrazňujú všetky
európske i naše národné strategické dokumenty zamerané na prevenciu kri-

minality, toxikománie a iných sociálnopatologických javov. Presúvanie zodpovednosti za prevenciu v škole na koordinátorov prevencie, ktorých zákon číslo
245/2008 o výchove a vzdelávaní tiež zaradil medzi odborných zamestnancov,
a sú to učitelia preťažení úväzkovými povinnosťami, bez požadovanej erudície
v oblasti prevencie a finančnej motivácie, je iba formálnym, a nie skutočným
riešením problémov. Odráža sa to aj v nízkej efektívnosti prevencie, ktorá je vykazovaná často formálne zo strany škôl. Žiaci väčšinou koordinátorov prevencie
a tiež preventívne aktivity uvádzané školami nepoznajú. Neochota riaditeľov
škôl zamestnať sociálnych pedagógov je podmienená najmä nedostatkom finančných prostriedkov, ktoré dostávajú od štátu prostredníctvom samosprávy
a štátnej správy, ale tiež neznalosťou tejto profesie. Nárast deviantného správania u žiakov vyvoláva spoločenskú potrebu, aby školská prax viac brala do
úvahy legislatívne možnosti zamestnávania sociálnych pedagógov v školách,
čo sa nesporne odrazí vo vyššej efektívnosti primárnej a sekundárnej prevencie.
Použitá a citovaná literatúra
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VYBRANÉ ASPEKTY PROBLEMATIKY
DOMÁCEHO NÁSILIA
„Domáce násilie by nemalo byť
liečené tým, že budeme klienta učiť
hľadať náhľad, ale tým, že ho naučíme
zásadám ľudskej dôstojnosti.“

PaedDr. Júlia Štermenská,
klinická psychologička, psychoterapeutka

Domáce násilie sa v ľudskej spoločnosti vyskytuje odvtedy, odkedy
ľudská spoločnosť existuje. Dlhý čas sa mu nevenovala žiadna pozornosť, bralo
sa ako norma, ako súčasť života. Násilie v domácnosti – ako jeden druh násilia
– bolo v minulosti tabu. Dôvodom bolo vnímanie rodiny ako vysoko privátnej
sféry, do ktorej spoločnosť ani okolie nemali právo nijakým spôsobom zasahovať.
Domáce násilie charakterizujeme ako psychické, fyzické, sexuálne a ekonomické násilie, ktoré sa vyskytuje v rodine a v domácnosti. Ide o správanie, ktoré u jednej osoby vyvoláva strach z druhej osoby, pričom medzi týmito osobami
existuje alebo niekedy v minulosti existoval blízky vzťah. Jeho špecifickosťou je,
že sa vyskytuje v cykloch, pretrváva dlhodobo a jeho intenzita sa stupňuje.
• Násilie môže smerovať od ktoréhokoľvek člena rodiny ku ktorémukoľvek
		 inému členovi rodiny. Najčastejšie sa ho však dopúšťajú muži na ženách
		 a rodičia na deťoch. Obeťami domáceho sú aj seniori, telesne alebo mentálne
		 postihnutí ľudia, môžu nimi byť aj dospelí muži. Sú to vždy „tí slabší“.
• Domáce násilie nezávisí od veku, sociálneho postavenia, vzdelania, etnic		 kej a náboženskej príslušnosti, od temperamentu ani od mentálnej výbavy
		 agresora a obete.
• V 90 % prípadov sú obeťami domáceho násilia ženy a deti. V 90 % je páchate		 ľom muž (manžel, partner, bývalý partner).
• 69,9 % trestných činov, ktorých obeťou bola žena, sa spáchalo v domácnosti.
• 70,6 % vrážd žien, 63 % ublížení na zdraví žene, 87,7 % činov násilia voči
		 jednotlivej žene sa odohralo v domácnosti.
Charakteristické znaky domáceho násilia sú:
• prebieha v súkromí rodiny medzi blízkymi osobami,
• má charakter cyklu, ktorý sa dlhodobo opakuje,
• má stupňujúci sa charakter,
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•
•
•
•
•
•
•

má rozmanité formy a podoby,
násilník sa snaží obeť sociálne izolovať,
násilník formou psychického nátlaku udržiava obeť v „zajatí“,
násilie zostáva väčšinou dlhodobo utajované,
zasahuje všetky vzťahy v rodine, ale najviac partnerské vzťahy,
veľmi často sa obeťami stanú aj deti,
prináša obetiam vážne psychické a zdravotné problémy.

Špirála domáceho násilia
Domáce násilie sa nedá jednoducho vyriešiť. Ide o dlhodobú záležitosť,
prebiehajúcu v cykle, ktorý sa môže opakovať aj niekoľko rokov.
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1. Fáza narastania napätia – v domácnosti rastie napätie, obete majú pocit,
že sa asi niečo stane. Veľmi často tento pravdivý pocit potláčajú a nechcú mu
uveriť. Na začiatku sa môžu vyskytovať menšie incidenty verbálneho, emocionálneho či fyzického charakteru. Ich intenzita a frekvencia pomaly narastá.
Obeť sa snaží, aby svojím správaním nevyvolala ďalší incident. Obviňuje seba
alebo príčinu kladie na vonkajšie okolnosti. Ide o obranný mechanizmus
popierania, ktorým sa snaží zvládnuť svoju ťažkú situáciu.
2. Fáza výbuchu alebo fáza akútneho incidentu násilia – ide o moment,
keď sa nahromadené napätie uvoľní a prevalí. Ide už o samotný akt násilia.
3. Fáza popierania – obeť sa snaží ospravedlniť agresora, obviňuje samu seba
a hľadá príčiny výbuchu agresora v iných vonkajších okolnostiach.
4. Fáza medových týždňov – násilník sa správa kajúcne, ospravedlňuje sa
za to, čo urobil, sľubuje, že sa to nebude opakovať, vinu zvaľuje na problémy
v práci alebo na samotnú obeť. V tejto fáze sa obeť obyčajne vracia k partnerovi.
Varovné signály domáceho násilia
Existujú spoločné črty mužov a žien, ktorí sa správajú násilnícky:
• nerešpektujú vaše hranice,
• trvajú na príliš rýchlom zbližovaní vo vzťahu,
• správajú sa nadmieru vlastnícky alebo žiarlivo,
• urážajú váš vzhľad a vašu osobu,
• nepreberajú zodpovednosť za svoje konanie,
• obviňujú druhých za svoje zlyhanie alebo ťažkosti,
• v minulosti niekoho zbili,
• vinia partnerku z predchádzajúceho vzťahu za zlyhanie,
• vyrastali v rodine, kde sa vyskytovalo zneužívanie a násilie,
• majú striktné, stereotypné názory na úlohy pohlaví,
• trvajú na tom, aby ste sa vzdali svojich aktivít vo voľnom čase,
• nechcú, aby ste trávili čas so svojou rodinou alebo priateľmi,
• zdajú sa príliš dobrí na to, aby bol reálni,
• častujú druhých tvrdými urážlivými poznámkami,
• strácajú sebakontrolu a sú impulzívni.
Na Slovensku nejestvuje žiaden výskum, ktorý by bol primárne zameraný
na páchateľov domáceho násilia. O páchateľov domáceho násilia sa zaujímajú
výskumy orientované na obete domáceho násilia. Páchateľmi sú zvyčajne muži
v strednom produktívnom veku, od 30 do 50 rokov. Výrazne prevládajú páchatelia so základným, resp. s nedokončeným vzdelaním. Typické je ich nižšie sociálne
postavenie spojené s nezamestnanosťou, zlou ekonomickou situáciou a častým
požívaním alkoholických nápojov. Sociálna a ekonomická závislosť žien od mužov poskytuje veľký priestor na páchanie domáceho násilia voči ženám. V Bratislave bol zistený podstatne nižší výskyt prejavov násilia voči ženám v rodine,
ako v odľahlých dedinách na severe a východe Slovenska. V nižších sociálnych
vrstvách, kde je žena na muža odkázaná a v podstate neschopná samostatnej
existencie, sa oveľa výraznejšie prejavuje dominantné postavenie muža v rodine
a aj miera tolerancie násilia je vyššia. Jedným z významných kriminologických
činiteľov v prípadoch domáceho násilia je aj alkoholizmus páchateľa. V ojedinelých prípadoch bol zistený i motív žiarlivosti páchateľa.
Osvedčený recept na to, čo robiť, neexistuje! No akýkoľvek krok z bludného kruhu je krokom vpred! Aj keď prekročenie neviditeľnej hranice často stojí
veľa sĺz, bolesti a modrín...! Nesúďme preto! Nikto totiž naplno nepochopí, čo
prežíva obeť, ktorej ubližuje násilník.
„Žijem teraz s deťmi skromne, lebo bývalý manžel nám povynášal z bytu takmer
všetko. Žijeme ale v harmónii, pokoji. Deti ani ja sa nebudíme zo sna. Tento
pokoj je nenahraditeľný.“

SOCIÁLNA PREVENCIA

Zdroje
http://alianciazien.wordpress.com/nasilie/domace-nasilie/
http://www.branadozivota.sk/domce-nsilie/
http://www.domacenasilie.info
http://ligabeznasilia.sk/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=14&Itemid=27
http://najmama.aktuality.sk/clanok/222484/domace-nasilie-co-sntym/
http://www.zdravie.sk/sz/content/676-37236/domace-nasilie-tyranie.html

Prevencia kriminality

21

AGRESÍVNE PROTISPOLOČENSKÉ SPRÁVANIE
PATOLOGICKÉHO HRÁČA, ZÁVISLÉHO
OD INTERNETU A POČÍTAČOVÝCH HIER
MUDr. Jozef Benkovič,
primár 2. oddelenia medicíny drogových závislostí, Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o., na Prednej Hore
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SEXUÁLNE NÁSILIE NA DEŤOCH A MLÁDEŽI
JE REALITOU OKOLO NÁS...
Mgr. Mária Tóthová-Šimčáková, detská psychologička
Sexuálne zneužitie je pohlavné násilie na tele aj na duši dieťaťa a mladého človeka. Bolo vymedzené definíciou Rady Európy v roku 1982. Definícia sexuálneho zneužitia dieťaťa (Child Sexual Abuse) je široká – za sexuálne zneužitie sa považuje akékoľvek nepatričné vystavenie dieťaťa sexuálnemu kontaktu, činnosti a správaniu. Zahŕňa
sexuálne dotýkanie, styk či vykorisťovanie kýmkoľvek, komu bolo dieťa zverené do
starostlivosti alebo kto sa s dieťaťom dostal do kontaktu. Sexuálne zneužitie sa delí na
dotykové a bezdotykové. Bezdotykové zneužitie zahŕňa napríklad stretnutie s exhibicionistom či účasť na sexuálnych aktivitách, kde neprichádza ku kontaktu, napríklad keď
je dieťa vystavené sledovaniu pornografie. Kontaktné zneužitie je také, kde dochádza
k pohlavnému kontaktu. V praxi existuje komerčné sexuálne zneužívanie detí ako predaj detí, detská prostitúcia, detská pornografia a i.
Dieťa či mladý človek sa nachádza v závislom vzťahu k násilníkovi, zneužívateľovi. Ide teda o sexuálne konanie, ktoré je motivované alebo vynucované násilím. To znamená, že musia byť prítomné tri zložky: násilie, sexualita a závislý vzťah. Násilie sa môže
prejaviť v telesných aj duševných traumách. Deti a mladiství sú vystavení nebezpečenstvu pohlavného zneužitia na rôznom stupni: v úzkom kruhu a v priestore rodiny, kde sú
vzťahy, ktoré vykazujú výraznú rodinnú dynamiku (nevlastný otec, členovia širšej rodiny, priatelia rodiny) – a k tomu dochádza najčastejšie, cudzie osoby to bývajú menej.
K jeho výskytu prispievajú najrôznejšie faktory, čo sa vzťahuje k úlohe otca alebo matky
a k skúsenosti rodičov s ich vlastnými rodičmi, k významu sexuality a násilia v živote
členov rodiny, k hlbokým zmenám rodinného systému. Netýka sa iba dievčat, ako sa
často predpokladá, ale aj chlapcov. Odhady ukazujú, že každé 4 až 6 dieťa, ktoré bolo
zneužité, je chlapec. Páchatelia sú predovšetkým muži (podľa vyšetrovaní 75 – 90 %).
Údaje o ženách ako páchateľkách veľmi kolíšu (medzi 10 – 15 %). Verejnosť na páchateľov nazerá ako na „sexuálne beštie“. V podstate sú všetci za svoje činy zodpovední. Mnohí z nich boli sami obeťami sexuálneho zneužívania (asi 30 %) alebo vyrástli
v prostredí, kde k zneužívaniu dochádzalo.
Zneužívanie má mnohé dlhodobé následky. Nie sú to len tie fyzicky viditeľné.
Môžu to byť a aj sú to tendencie k izolácii od prostredia, poruchy interpersonálnych
vzťahov, odpor k vlastnému aj cudziemu telu, ťažkosti v neskoršom intímnom živote,
nechutenstvo alebo, naopak, „ žravosť“, pocity menejcennosti a ťažkosti so sebahodnotením až po vážne stavy depresie a i. Aj dlho po odznení konkrétneho zneužívania
pôsobia jeho následky.
Ako psychologička som sa stretla s obeťami sexuálneho násilia. Čo robiť a ako
sa k nim správať?
Pár nápadov pre odborníka aj rodiča
Ukážte, že násilie a to, čo sa stalo, považujete za vážny čin. Verte, že obeť, ktorá
sa vám zdôveruje, hovorí o skutočnom násilí. Zdôraznite presvedčenie, že nikto nemá
právo používať násilie voči druhému a že násilie sa nedá ospravedlniť. Povzbudzujte
obeť na vyhľadanie dostupných zdrojov pomoci. Snažte sa vyhnúť odporúčaniam, čo
má obeť robiť. Predovšetkým pozorne počúvajte a nebojte sa ukázať, že ste na strane
obete.
Pre dievča alebo ženu je znásilnenie akt teroru,„vražda duše“, ako to opísali ony
samy. Predstavuje pre každú obeť ťažký zlom, ktorým sa jej život zmení od základov. Dievča stráca presvedčenie, že je samostatným, plnohodnotným, svojprávnym človekom,
ktorý žije v priateľskom prostredí. Ťažké zásahy sa končia pocitmi beznádeje, dlhodobej
depresie. Podľa Lorkovej, Ehlerta, aby bolo možné pomôcť obetiam, stanovia sa 3 fázy
násilného činu: v 1. fáze dezorientácie sú obete v stave šoku a ten sa prejaví zrútením,
plačom alebo stavom zvýšenej kontroly, držia sa stavu „akoby sa nič nestalo“. Emočne
sú obete mimoriadne dráždivé, zaplavované zúfalstvom, strachom, zlosťou, hanbou
a odporom. 2. fáza – po niekoľkých týždňoch prichádza k pseudoprispôsobeniu, keď si
obete nechcú pripomínať, čo sa stalo, a snažia sa nájsť svoju rovnováhu. V tom by im
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malo pomôcť aj ich okolie. 3. fáza príde po dlhšom čase a niektoré obete si ju nepripustia nikdy. Je to návrat k znásilneniu a skutočné spracovanie, vyrovnanie so spomienkami. Tu sa často stretávajú s nepochopením svojho okolia, ktoré nechápe ich postoj.
V škole, kde som pracovala ako školská psychologička, nás všetkých zaskočila správa o obťažovanej a znásilnenej 12-ročnej žiačke. Mama nám povedala pravdu
a snažila sa dcére pomôcť, hoci prežívala zúfalstvo a obrovský hnev na človeka, ktorý
to vykonal. Cestou zo školy si ju na ulici odchytil človek, zatiahol ju pod zámienkou
mimo jej trasy a dopadlo to zle. Dievča a mama spolupracovali s odborníkmi. Na nás
ostala úloha, ako ostatné deti v škole upozorniť na tohto nebezpečného človeka, ktorý
sa ešte v okolí školy pohyboval, a pritom ich nevohnať do nevhodných strachov. Rozhovory a diskusie prebehli vo všetkých triedach, nevynímajúc chlapcov. Snažili sme sa
im vysvetliť, ako sa chrániť, prípadne brániť.
Zásady, ktoré by si mali deti osvojiť: Dieťa je pánom svojho tela. Naučiť
ich identifikovať, ktoré miesta tela sú iba privátne. Môžu sa ich dotýkať len rodičia,
lekári, keď ide o hygienu, a nič viac. Iným dospelým (skoro dospelým) to nemôžu
dovoliť, zvlášť vtedy, ak to má byť tajomstvo. Deti sa nesmú nútiť dotýkať cudzieho
tela, hlavne na intímnych miestach, nikto to od nich nemá chcieť. Zručnosti, ktoré
by sa k tomu mali doplniť, sú: Naučiť ich povedať NIE, ako utekať i ako hľadať pomoc
a zveriť sa bezpečnej osobe.
Prevencia pohlavného zneužívania patrí do sexuálnej osvetovo-pedagogickej činnosti. Sexuálna výchova môže percento násilností znížiť len v malej miere,
ale jej dôležitosť je významná. Mladí ľudia a aj deti by mali byť o možnosti sexuálneho
zneužívania informovaní, hlavne o tom, ako sa pred ním chrániť. Nie je v poriadku, že
prevencia pred sexuálnym zneužívaním sa sústreďuje iba na obete, a nie na páchateľov tejto trestnej činnosti. Tým sa obete stávajú vlastne neúmyselne zodpovednými,
pretože ten, kto je vychovávaný, a predsa sa stane obeťou znásilnenia, sa rýchle stane
tým, kto nepochopil správne prevenčné posolstvo. Na základe účinnosti programov
prevencie sa ukazuje, že je najvhodnejšie vracať sa k týmto témam vždy s ohľadom na
vek a vývoj dieťaťa. Rovnako dôležitá je aj forma sexuálnej výchovy. Podľa skúseností
v zahraničí sú najúčinnejšie programy, kde sa spojí pôsobenie učiteľov, odborníkov
a zapoja sa aj rodičia.

Obrázok je spracovaný podľa Kenneth DEMSKY: Family violence diversion network
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TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA S ĽUĎMI
BEZ DOMOVA
Andrea Macková
Depaul Slovensko, n. o., Bratislava, a Vagus, o. z.
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NIEKTORÉ NOVÉ FENOMÉNY ZÁVISLOSTNÉHO
SPRÁVANIA NELÁTKOVEJ POVAHY
A TZV. NEW ADDICTIONS
PhDr. Ingrid Hupková, PhD., psychologička, psychoterapeutka

Príspevok pomenováva vybrané fenomény závislostného správania nelátkovej povahy (spojené so súčasnou spoločnosťou), teda tzv. nelátkové závislosti, ako ich nie celkom presne nazývame. Ich spektrum je naozaj široké – od
porúch príjmu potravy, patologického nakupovania (shoppingholizmus), gamblingu (patologické hráčstvo) cez „sexuálnu závislosť“ až po tzv. new addictions
(nové či novodobé závislosti). Mnohé nové formy závislostného správania nelátkovej povahy sú spojené s informačnými a komunikačnými technológiami,
ako sú mobilné telefóny a internet a jeho služby (chat, e-mail, skype), ale aj
s novými formami vykonávania bežných činností, posunutých či prenesených
do virtuality: napríklad on-line stávkovanie, on-line kasína, on-line patologické
nakupovanie, on-line pornografia a cybersex, on-line zoznamovanie a vzťahy
a ďalšie. Ako sme už zdôraznili, ide o veľmi širokú problematiku, v mnohých
aspektoch aj novú, a preto si nenárokujeme na jej vyčerpávajúce spracovanie.
Je to oblasť, ktorá by si vyžadovala samostatné, omnoho hlbšie rozpracovanie,
než môžeme v obmedzenom rozsahu príspevku obsiahnuť. Treba však zároveň
zdôrazniť, že vznik závislostného správania je len jedným z možných nežiaducich javov a možných rizík. V závere príspevku preto pomenúvame ďalšie riziká
a ohrozenia virtuálneho sveta komunikačných technológií.
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Vymedzenie tzv. nelátkových návykových chorôb
a tzv. new addictions
K. Nešpor uvádza, že „ľudia často hovoria o závislosti od práce, hazardu,
počítačov, jedla alebo vzťahov. Medzinárodná klasifikácia chorôb zaraďuje tieto poruchy vrátane patologického hráčstva do iných skupín ako závislosť. Ani
v jednom prípade nejde o závislosť v užšom zmysle slova. Na druhej strane
nelátkové návykové choroby majú so závislosťou od chemických látok veľa spoločného“ (2009, s. 3).
L. Nábělek konštatuje, že v ostatnom období sa do psychiatrického slovníka dostávajú nové pojmy, ako sú gambling, craving, cybersex a iné. Autor
ďalej uvádza, že „narušenie schopnosti jedinca prežívať príjemné pocity, resp.
pocity slasti na základe prirodzených, bežným životom poskytovaných podnetov a situácií, podmienené poruchou funkcie mozgového systému odmeňovania, vedie u predisponovaných osôb k cielenému opakovaniu náhradných zdrojov príjemných pocitov slasti a blaha. Látkové a nelátkové podnety pôsobiace
v určitých dávkach, intervaloch či určitý čas spôsobujú dlhodobé a možno aj
trvalé zmeny v neuronálnych okruhoch zodpovedných za prežívanie odmeňujúcich pocitov“ (2008, s. 11).
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Základné charakteristiky novodobých nelátkových závislostí sú, ako
uvádza J. Benkovič, podobné zatiaľ najznámejšej nelátkovej závislosti, poruche návykov a impulzov − patologickému hráčstvu. Pod diagnózou návykové
a impulzívne poruchy v zmysle Medzinárodnej klasifikácie chorôb (posledná
10. revízia − MKCH-10) „rozumieme poruchy maladaptívneho správania, kde
osoba opakovane zlyháva v snahe odolať impulzom a takto sa správať, s úvodným obdobím napätia a pocitom uvoľnenia v čase čin“ (2008, s. 8).
K typickým prejavom patria najmä:
„a) silná túžba po príjemných zážitkoch a zaujatosť týmito činnosťami − hrou (pri gamblingu), prácou, nakupovaním, surfovaním po internete, mobilným telefonovaním a posielaním SMS a MMS, počítačovými hrami;
b) problémy s kontrolou v jednotlivých činnostiach − hre (pri
gamblingu), práci (pri vorkoholizme), nakupovaní (pri shopoholizme) atď. Zvyšuje sa tiež frekvencia a dĺžka času pri uvedených činnostiach;
c) preferencia týchto činností pred inými činnosťami − povinnosťami, aktivitami, záujmami, ktoré jedinec zanedbáva;
d) pokračovanie v týchto činnostiach aj napriek vznikajúcim závažným následkom − ekonomickým (finančné dlhy), rodinným (vážne konflikty a vzťahové problémy), pracovným, spoločenským, sociálnym, prípadne aj
telesným a psychickým“ (2008, s. 8).
Autori S. Fischer a J. Škoda uvádzajú, že „návykové a impulzívne poruchy
sú poruchami schopnosti jedinca vzdorovať impulzívnym činom alebo správaniu, ktoré poškodzuje samotného jedinca alebo jeho okolie. Impulz je stav
napätia, často narastajúceho, ktoré sa môže, ale nemusí prejaviť nejakým konkrétnym činom alebo akciou, nutkanie je stav napätia, ktoré sa vždy spája s určitým činom či akciou. Oba stavy môžu vyústiť do návykového správania“(2010,
s. 126-128).
Závislostné správanie látkovej a nelátkovej povahy patrí podľa
viacerých autorov (S. Fischer, J. Škoda, B. Kraus, J. Hroncová, P. Ondrejkovič
a ďalší) medzi najzávažnejšie sociálnopatologické javy. Z toho dôvodu
je nutné, aby tieto „závislosti“ ľudia v pomáhajúcich profesiách nielen poznali
a rozlíšili, ale najmä boli nápomocní pri ich riešení, a to v celom spektre − nielen v primárnej prevencii, ale aj v úspešnej intervencii a v následnej podpore
v resocializačnom procese.
Spektrum vybraných tzv. nelátkových návykových chorôb a tzv. new
addictions
Odborná literatúra hovorí o tzv. new addictions − nových, novodobých
závislostiach, ktoré Baczek charakterizuje ako „závislosti všetkého druhu, pri
ktorých chemické látky nehrajú významnú úlohu“ (2009, s. 18).
Súčasnú spoločnosť môžeme z hľadiska sociálnej patológie, užšie z hľadiska rozvoja fenoménu závislostného správania nelátkovej povahy, vymedziť
najmenej tromi charakteristikami:
1) závislostné správanie súvisiace s tzv. „kultom tela“ – ideálom je štíhla
postava, tento ideál sa negatívnym spôsobom odráža najmä vo vzniku porúch
príjmu potravy (ďalej iba PPP), napríklad vo vzniku mentálnej anorexie (MA),
mentálnej bulímie (MB) a záchvatovitého kompulzívneho prejedania (BED).
V popredí sú aj iné, tzv. nešpecifické PPP ako ortorexia, bigorexia, drunkorexia,
diétovanie; ale aj iné prejavy, ktoré súvisia s kultom tela – tzv. tanorexia (závislosť od opaľovania);
2) závislostné správanie nelátkovej povahy, súvisiace s konzumnou
a na výkon orientovanou spoločnosťou − tento fenomén sa negatívne odráža nielen vo vzniku vorkoholizmu (závislosť od práce), ale aj v patologickom
nakupovaní (shoppingholizmus či oniománia);
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3) závislostné správanie súvisiace s modernými informačnými a komunikačnými technológiami (virtuálne prostredie internetu a jeho služby, ako
sú e-mail, skype, chat; ako aj problémové používanie mobilného telefónu).
Závislostné správanie spojené s využívaním moderných komunikačných technológií − tzv. komunikačné závislosti
Moderné komunikačné technológie prinášajú nesporne rad pozitív, napríklad zjednodušujú a urýchľujú komunikáciu a stávajú sa nevyhnutnou súčasťou fungovania našej vyspelej spoločnosti. Zameriame sa však iba na opačnú
stránku − na niektoré nežiaduce negatívne javy, ktoré so sebou prináša problémové používanie počítača, internetu (chatu) či mobilného telefónu. Niektorí
odborníci na sumárne označenie používajú pojem komunikačné závislosti.
Internetová závislosť (internet addiction) alebo problémové používanie internetu (internet pathological use)
Návykové správanie vo vzťahu k počítačom a internetu zaraďujeme medzi návykové a impulzívne poruchy. Na označenie tohto sociálnopatologického
javu s jasným závislostným aspektom dodnes nie je ustálená jednotná terminológia. Používajú sa odlišné názvy, ako napríklad závislosť od internetu (internet
addiction) alebo problémové používanie internetu (internet pathological use).
Prvý opis znakov závislostného správania vo vzťahu k internetu priniesla podľa
P. Vondráčkovej a J. Vacka (2009, s. 4) americká psychologička Youngová v roku
1996. Odvtedy priťahuje tento novodobý fenomén závislostného správania
a virtuálny svet internetu pozornosť odbornej verejnosti takmer na celom svete.
Všeobecne sa závislosť od používania internetu definuje ako používanie internetu, ktoré so sebou prináša do života jedinca psychologické, sociálne, pracovné
a/alebo školské komplikácie.
Ako môžeme vymedziť závislosť od internetu?
Diagnostické kritériá problémového používania internetu podľa Youngovej (1998), modifikované Beardom a Wolfom (2001), určujú, že na diagnostiku
závislosti od internetu musí byť prítomných všetkých päť nasledujúcich príznakov (In Vondráčková a J. Vacek , 2009, s. 5):
• zaujatie internetom (premýšľanie o predchádzajúcich alebo budúcich
aktivitách na internete);
• potreba používať internet v čoraz dlhších časových úsekoch, aby človek
dosiahol uspokojenie;
• opakovaná neúspešná snaha kontrolovať, prerušiť alebo zastaviť používanie internetu;
• nepokoj alebo podráždenosť pri pokuse prerušiť alebo vzdať sa používania
internetu;
• prekračovanie pôvodne plánovaného času pripojenia k internetu.
Zároveň musí byť prítomný aspoň jeden z nasledujúcich príznakov:
1) ohrozenie alebo riskovanie straty dôležitého vzťahu, zamestnania alebo
príležitosti v kariére v dôsledku používania internetu;
2) klamanie členom rodiny, terapeutom alebo ďalším blízkym osobám na
zastieranie nadmerného používania internetu;
3) používanie internetu ako spôsobu úteku od problémov alebo snaha
zbaviť sa dysforickej nálady (napríklad pocitu bezmocnosti, viny, úzkosti
a depresie).
Youngová (1998, citovaná podľa P. Vondráčkovej a J. Vacka) rozdeľuje
problémové používanie internetu na päť základných kategórií:
a) závislosť od virtuálnej sexuality, ktorá sa prejavuje kompulzívnym
používaním webových stránok s pornografickým obsahom;
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b) závislosť od virtuálnych vzťahov, keď sa jedinec nadmerne venuje
on-line vzťahom;
c) internetové kompulzie, medzi ktoré napríklad patrí hranie počítačových
hier či internetové nakupovanie;
d) preťaženie informáciami, kam môžeme zaradiť nadmerné surfovanie
na internete alebo hľadanie v on-line databázach;
e) závislosť od počítača, ktorou označuje najčastejšie nadmerné hranie
počítačových hier.
Rovnako aj chat má vysoký potenciál rizika vzhľadom na vznik
závislosti najmä pre ľudí s problémami v reálnych sociálnych vzťahoch.
Dôvody veľkých rizík sú najmä:
• svoje hendikepy možno zakryť;
• komunikácia poskytuje veľa času na premýšľanie nad odpoveďou,
na zámerné vyhnutie odpovedi a pod.;
• ľahké získanie novej identity podľa svojho želania je lákadlo, ktorému
sa ťažko odoláva;
• komunikácia poskytuje únik z reálneho sveta.
Niektoré ďalšie negatívne znaky virtuálneho sveta komunikačných
technológií
Ako sme už uviedli, rozvoj moderných komunikačných technológií
okrem nesporných pozitív prináša aj novodobé, predtým nepoznané nežiaduce
fenomény.
Virtuálna komunikácia nesie so sebou v porovnaní s bežným reálnym
kontaktom omnoho väčšie riziká. Všetci ľudia, tzv. on-line prisťahovalci (tí, čo
sa využívaniu moderných komunikačných technológií museli učiť), rovnako
ako on-line domorodci (deti a mládež, ktorí sa už do prostredia moderných
komunikačných technológií narodili a tieto technológie vždy boli súčasťou ich
života), by mali poznať nielen výhody, ale aj riziká, ktoré so sebou komunikácia
sprostredkovaná cez moderné technológie prináša. Virtuálna komunikácia nám
podľa M. Brestovanského (2010, s. 75) prináša okrem iného disinhibíciu − odloženie zábran, prekonanie nesmelosti, obchádzanie tabu a zákazov.
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Medzi ďalšie riziká okrem vzniku závislostného správania patria: internetové šikanovanie (tzv. cyberbullying), zneužitie osobných informácií, sledovanie nevhodných obsahov (napríklad webové stránky propagujúce násilie
a patologický životný štýl alebo pornografiu a cybersex). Je ťažké vyvarovať
sa tomu, aby sa dieťa či mladistvý pohyboval na stránkach propagujúcich násilie, extrémizmus či návody na výrobu a užívanie psychoaktívnych látok, na
stránkach nabádajúcich na členstvo v rôznych psychomanipulatívnych spoločenstvách a sektách, ale aj stránkach propagujúcich iné najzávažnejšie sociálnopatologické javy, ako sú sebapoškodzovanie (tzv. automutilácia), návody na
samovraždy a ďalšie.
Aj toto sú oblasti, ktorým sa prevenční pracovníci v rámci prevencie kriminality v oblasti sociálnej prevencie musia venovať.
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PRÍKLADY DOBREJ PRAXE

PREVENCIA A ZNIŽOVANIE KRIMINALITY
ARCHITEKTONICKÝMI PROSTRIEDKAMI
Ing. arch. Lucia Benkovičová
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry, Fakulta architektúry STU, Bratislava
Takmer každý človek dáva prednosť životu s pocitom bezpečia a istoty. Napokon,
je to súčasťou genetickej informácie. Potreba bezpečia je hlavný dôvod, prečo vlastne
staviame prístrešia, domy a mestá. Prostredie v architektúre delíme na fyzikálne, sociálne
a kultúrne. Sféra kriminality sa výrazne dotýka oblasti sociálneho prostredia a dané prostredie (mestské, súboru stavieb, objektu, resp. detailov budovy) môže tiež do istej miery
eliminovať miestnu kriminalitu.
Na rozdiel od požiadaviek na hygienu prostredia či požiarnu bezpečnosť nie je
u nás zatiaľ bezpečnosť prostredia z hľadiska kriminality (okrem čast iba formálnych požiadaviek na civilnú obranu) povinnou súčasťou projektu. V zahraničí pritom už niekoľko
rokov konzultujú návrhy stavieb, od okolia až po detaily budov, odborníci na bezpečné
prostredie. Tieto stavby následne dostávajú istú známku kvality, podobne ako u nás energetické certifikáty.
Na Slovensku poskytujú obdobnú záruku zatiaľ iba certifikované bezpečnostné vstupné dvere. Postupne sa k nám však dostáva čoraz viac odporúčaní a usmernení
v podobe technických noriem pre rôzne druhy stavieb, od celých území až po ich detaily.
Európska charta miest sa totiž zastáva základného práva občanov na bezpečné mesto –
sídlo bez zločinnosti, priestupkov a agresie. Dokonca vyhlasuje, že mieru týchto negatívnych javov na danom území výrazne ovplyvňuje kvalita urbanizmu, územného plánovania a mestského dizajnu. Dokázalo to už niekoľko rozsiahlych výskumov, ktorých výsledky
sa úspešne využili aj v európskej praxi.

Jednou z možností, ako predchádzať kriminalite, je navrhovať, stavať a prevádzkovať budovy a verejné priestory tak, aby sa znížili možnosti páchať tresnú činnosť. Takéto
postupy sú zhrnuté v systéme pravidiel a postupov označených Crime Prevention Through
Environmental Design (CPTED). Táto iniciatíva vznikla v USA, ale čoraz viac sa presadzuje
aj v Európe a vážne slovo tu majú okrem polície, sociológov a miestnych politikov aj architekti, urbanisti a projektanti.
Hlavné princípy CPTED sú stály dohľad (prirodzený alebo formálny), teritorialita,
podpora aktivít využívajúcich prostredie, údržba prostredia, kontrola prístupnosti a sťaženie cieľa. Vhodný návrh a efektívne využívanie prostredia môžu viesť k redukcii strachu
a výskytu zločinu a k zlepšeniu kvality života. CPTED podporuje multidisciplinárny prístup, využívajúci poznatky kriminológie, plánovania, psychológie, sociológie a i.
Zmyslom projektu je identifikácia podmienok fyzického a sociálneho prostredia,
ktoré poskytujú príležitosti na kriminalitu, a ich modifikácia s cieľom znížiť tieto príležitosti. Cieľom je proaktívna prevencia zločinu. CPTED tradične zdôrazňuje fyzické prvky
tvorby bezpečného prostredia, ale dnes už zahŕňa aj emocionálne, psychologické a sociologické dimenzie. Dôležitým aspektom je, že typ, rozsah a miesto rizika zločinu vždy vyžaduje systematicky posudzovať miestny kontext pred implikáciou akýchkoľvek stratégií.
Koncepty CPTED sa už použili v mnohých projektoch najrôznejších typologických druhov
stavieb. Výsledkom je podstatné zníženie výskytu kriminálnej činnosti a eliminácia strachu z prípadného ohrozenia.
Použitá literatúra je k dispozícii na požiadanie u autorky článku.

ALTERNATÍVY RIEŠENIA AGRESIVITY
A ZÁŠKOLÁCTVA V PROSTREDÍ ŠKOLY
PhDr. Katarína Majcherová, PhD., výchovná poradkyňa,
Mgr. Lucia Fľaková, koordinátorka prevencie Spojená škola internátna, Levoča
Problematika agresivity a záškoláctva nie je nová, ale je stále aktuálna. V súčasnosti
sa zvyšuje počet trestných činov, agresívneho správania a zanedbávania školskej dochádzky
u mladej generácie. Mladému človeku, ktorý sa cíti ignorovaný a neuznaný, môže delikventné
správanie slúžiť ako prostriedok na posilnenie pocitu vlastnej identity, na pripútanie pozornosti rovesníkov, rodičov či na ich potrestanie za predchádzajúcu nevšímavosť. Školské prostredie stimuluje a rozvíja pozitívne vlastnosti, ak je priaznivá atmosféra, prevládajú pozitívne
vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi i žiakmi navzájom. Úlohou výchovného poradcu a koordinátora prevencie je rozanalyzovať celú skupinu a odhaliť problémových žiakov. Rozsah príspevku
nám nedovoľuje hlbšie sa venovať týmto javom, preto spomenieme len tie, ktoré sú predmetom nášho skúmania.
Záškoláctvo je charakteristické vysokým počtom neospravedlnených vyučovacích
hodín. Agresívne správanie nie je na našich školách výnimočné, agresivita je v každom
z nás. V škole je zvládanie agresivity a záškoláctva podmienené aj profesionalitou pedagógov. Nároky na prácu výchovného poradcu a koordinátora prevencie na školách stúpajú.
Riešia komplikované problémy, musia svojou profesionálnou prácou a aktívnou účasťou
hľadať vhodné riešenia. Tvoria modernejšie preventívne metódy, ktoré slúžia na eliminovanie sociálnopatologických javov v školách, a následne ponúkajú tieto metódy aj iným.
V príspevku chceme predstaviť metódu HRV biofeedback, založenú správnom dýchaní. Zlá
technika dýchania negatívne ovplyvňuje chod celého organizmu a pôsobí aj na prejavy správania, preto sa musíme naučiť efektívne dýchať.
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Ruský fyziológ Jevgenij Vaschillo študoval zmeny srdcovej frekvencie od roku 1980.
Spočiatku sa biofeedback tréning používal pri výcviku kozmonautov. Experiment využíval
počítačom vyrobenú sínusoidu na porovnanie s aktuálnou srdcovou frekvenciou. Vysvetlil skúmaným osobám, aby sa pokúsili vlastnou fyziologickou aktivitou (srdcovou frekvenciou) vzor
zopakovať. Následne vykonal analýzu prenosovej funkcie srdcovej frekvencie, krvného tlaku
a frekvencie dýchania pri rôznych frekvenciách. Ďalšími pokusmi sa tieto poznatky rozširovali.
HRV tréning môže vykonávať len certifikovaný odborník, ktorý prešiel školením.
Tréning HRV pomocou kardiorespiračného biofeedbacku je účinný pri zvládaní negatívnych
fyziologických prejavov. Platí, že o čo vyššia je variabilita srdcovej činnosti, o to lepšie dokáže
organizmus zvládať stres, zlepšujú sa pamäťové funkcie, myslenie, schopnosť riešiť problémy, sústrediť sa, redukuje sa úzkosť, zlosť, únava, svalové napätie a zlepšuje sa pripravenosť
na výkon i celková fyzická kondícia. Rozhodli sme sa overiť účinnosť tejto metódy na vzorke
160 žiakov s prejavmi agresívneho správania a záškoláctva. Výsledky prieskumu naznačujú, že
HRV biofeedback pozitívne ovplyvnil skúmanú vzorku po stránke emocionálnej, kognitívnej
a behaviorálnej.
Príklad z praxe:
Analýza prieskumu ukázala, že viac ako polovica žiakov, ktorých problémom bolo zvládanie emócií, mala po tréningu správneho dýchania pomocou metódy HRV biofeedback menej
ťažkostí v záťažových situáciách, v ktorých predtým zlyhávali. Mnohé problémy dokázali riešiť
bez kriku a bitiek, lepšie kontrolovali emócie i prejavy správania.
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Odporúčania pre prax:
• zabezpečiť program HRV biofeedback v rámci školy a školenie pre výchovných poradcov
a koordinátorov prevencie,
• informovať o metóde a jej účinnosti rodičov problémových žiakov a odporučiť im
tréning HRV biofeedback,
• dotazníkmi monitorovať výskyt agresívneho správania v určitých časových intervaloch,
• vytvoriť záväzné pravidlá akceptovaného správania a dať jasne najavo, že hrubosť
a násilie nemajú v škole miesto,
• naučiť deti regulovať emócie a ukázať im, ako riešiť konflikty nenásilnou cestou,

• spolupracovať nielen s rodičmi, ale aj inštitúciami a odborníkmi, ktorí problém agresivity a záškoláctva dokážu profesionálne riešiť.
Záver
Dynamický vývoj spoločnosti prináša so sebou zmeny v pozitívnom i negatívnom
smere. V ostatnom období stúpa agresivita, záškoláctvo a iné patologické javy. Je zarážajúce,
že veková hranica ľudí, ktorých sa sociálnopatologické javy priamo týkajú, sa znižuje.
O týchto problémoch sa nehovorí ani nepočúva ľahko. Realita školského života nám
nedovoľuje tváriť sa, že sa nás to netýka. Preto by sa mali vytvárať preventívne programy
na elimináciu a riešenie týchto problémov.
Použitá literatúra k dispozícii u autoriek článku.

DROGOVÝ INFORMAČNÝ PORTÁL www.infodrogy.sk AKO NÁSTROJ
PREVENCIE DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ A PREVENCIE KRIMINALITY
Ing. Jiří Frančík,
externý spolupracovník Národného monitorovacieho centra pre drogy, Úrad vlády SR
Sú projekty, ktoré si udržiavajú svoju pôvodnú podobu a hodnotu po dlhý
čas. Niektoré tú svoju časom strácajú. Občas sa však nájdu aj také, ktoré sa s pribúdajúcimi rokmi transformujú do formy, ktorá vysoko prerastá pôvodný zámer
jej určenia.
Medzi tie posledné patrí aj internetový drogový informačný portál prevádzkovaný Úradom vlády SR – www.infodrogy.sk. Z nástroja na informovanie
verejnosti (patriaceho do tzv. nešpecifickej prevencie, ktorá vo svojej podstate
najmä odovzdáva informácie), sa stal dôležitý nástroj špecifickej prevencie závislostí nielen od drog, ale aj od alkoholu a hazardných hier. Táto forma poskytuje široké portfólio znalostí, interaktívnych flashových testov a hier, ale najmä
podporu a možnosť vyhľadať si cielene pomoc a kontakt priamo na odborníka
vo svojom regióne či meste.
Možnosť zorientovať sa vo svojej ťažkej situácii prostredníctvom anonymne položenej otázky v jednej zo štyroch poradní využilo doteraz skoro

2 800 návštevníkov portálu. Väčšina z nich sa týkala možností liečby alkoholizmu, množia sa však otázky na šancu dostať sa z osídiel gamblingu a potešiteľný
je aj nárast záujmu o následky užívania konkrétnych drog. Stúpa aj počet návštevníkov, ktorí si na portáli hľadajú podklady na svoje seminárne, bakalárske,
diplomové i vedecké práce, zamerané na oblasť drogovej problematiky.
Za obdobie jeho existencie navštívilo stránky drogového informačného
portálu vyše 530 000 návštevníkov, cca 300 000 z nich sa vracia vyhľadať relevantné informácie, rady a podporu na portál opakovane.
Napriek tomu, že zaradenie odboru Národné monitorovacie centrum pre
drogy sa v rámci organizačnej štruktúry Úradu vlády v ostatných rokoch viackrát
menilo, všetky zmeny rešpektovali postavenie Drogového informačného portálu, ktorý pod NMCD spadá. Som presvedčený (a ohlasy verejnosti to potvrdzujú), že je to správna cesta, po ktorej treba vytrvalo kráčať ďalej.

SEBASKÚSENOSTNÉ PRÍSPEVKY

PRÍSPEVKY CHLAPCOV Z DIAGNOSTICKÉHO CENTRA
PRE MLÁDEŽ V ZÁHORSKEJ BYSTRICI
To som ja... alebo moje potýčky so zákonom
Skôr než som prišiel sem, môj život bol veľmi zlý. Začalo to vtedy, keď zatvorili moju mamu do väzenia. Prv keď bola moja mama doma, tak som chodil
pravidelne do školy, učil som sa, nemal som žiadne trestné činy a bolo všetko
v pohode, aj som chodil s dobrými kamarátmi von a ani som nefajčil. Mama sa
aj o nás dobre starala a viem, že nám chcela dobre. A raz, jedného dňa som šiel
domov aj s kamarátmi a videl som že pred našim vchodom stoja policajti a už som
vedel prečo tam sú. A keď som prišiel bližšie, tak ma už volali hore. Hneď nato
prišla moja teta a zobrala ma ku nej bývať, a to som bol rád, pretože by ma dali
do domova, a to som ja nechcel. Bol som u nej tak mesiac a začal som robiť zle,
pretože som sa zoznámil s mojim kamarátom a on ma stiahol dole, potom som
už začal kradnúť, pil som alkohol a mal som veľa trestných činov, a teta mi stále
hovorila, že už to nemám robiť, ale ja som ju nepočúval a tak tri dni nato som jej
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aj s bratrancom ukradol zlato. A to mi bolo veľmi ľúto, pretože to mala po svojej
mame, ktorá zomrela. Ona to zistila a bola nazlostená a ja už som vedel, že je zle,
a povedala mi, že ešte niečo spravím, tak ma dá do diagnostického centra. Ja som
si myslel, že si zo mňa uťahuje, tak som naďalej robil zle, a jedného dňa prišiel
papier, že mám ísť do diagnostického centra, a už mi nebolo všetko jedno. Tak som
chcel utiecť, ale povedal som si, že za tresty musím pykať. Hneď na druhý deň som
mal ísť ku kurátorke a tá mi povedala, že mi dá poslednú šancu, tak som sa prestal
stýkať s tým zlým kamarátom a bolo všetko v pohode. Tak mesiac som vydržal nič
nerobiť a zasa som sa sním schádzal, a povedal mi, že mám s ním ísť, že si zarobíme. Nakoniec nás pochytali policajti a už som sa viezol sem, aby som sa polepšil.
Najprv som bol rád, že idem, že budem na chvíľu preč z mesta, aby som nemohol
stále robiť zle, ale keď som sem prišiel, tak som ani žiť nechcel, ale povedal som si,
že to tu vydržím a budem sa snažiť byť dobrý, aby som sa čo najskôr dostal domov.
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Moja rodina... alebo tuláctvo, fetovanie, krádeže, záškoláctvo...
Keď som bol malý, vyrastal som u deda. Moji rodičia totiž nikdy neboli doma, ani s nami nebývali. U deda som sa mal veľmi dobre, lebo sa o mňa
s láskou staral a mal ma veľmi rád, aj ja jeho. No nastali pre mňa smutné časy,
lebo dedo zomrel a mňa si naspäť zobrali rodičia. Išli sme bývať do centra Žiliny. No nebývali vôbec doma, nechávali mi miesto seba peniaze a jedlo. Mal som
vtedy dvanásť rokov. Videl som rodičov iba večer, aj to sa iba hádali, kvôli tomu,
že otec prehral na automatoch všetky peniaze a mama bola z toho nešťastná.
A vtedy začali moje problémy. Mama ušla z domu do Anglicka a ja som sa musel starať sám o seba, lebo oco bol závislý na automatoch a na mňa kašľal. Túlal
som sa po uliciach Žiliny s kamarátmi a je jasné, že sme robili zle – kradli sme,
aby sme mali na „fet“, sfetovaní sme sa túlali po večerných tmavých uliciach.
A tam sa to začalo. Trhali sme medené rúry, vykrádali sme autá, kradli sme všetko,
čo sa dalo predať. Otec ma preto bil, chcel, aby som chodil do školy a nerobil hovadiny. Ale ja som si robil, čo som chcel. Matka sa vrátila z Anglicka, niekoľkokrát som
sa s ňou stretol, veľmi dobre sme si rozumeli. Neskôr som sa dozvedel, že je v base.
Otcovi sa darilo stále menej a menej, nakoniec prehral všetko, čo sa dalo – byt,
auto, zlato... museli sme ísť bývať k jeho sestre, mojej krstnej. Otec odtiaľ odišiel
za kamarátom, ani neviem kam, robiť nejaký biznis. Keď sa vrátil, zakaždým dal
krstnej nejaké prachy, aby sa o mňa postarala, a mne dal nejaké handry a prachy.
No potom ho zavreli, prebehol súd a mňa zverili do opatery krstnej mame. U nej
som sa mal na začiatku až príliš dobre, ale zakazovali mi chodiť neskoro domov,
musel som prísť načas, a to som nedokázal. Prestal som chodiť aj do školy. Krstnú
som mal aj mám rád, starala sa o mňa aj o svoju trojročnú dcérku Sárku, ktorú tiež
mám rád. Bola psychicky na dne z toho, že jej pani riaditeľka školy často volala, že
nie som v škole. Preto sme sa často hádali a ja som prestal chodiť domov, radšej
som sa túlal, aj po nociach s kamarátmi. Ona nevedela, čo je so mnou a trápila sa
pre to. Potom nastali problémy – bol súd kvôli škole, krstnú takmer zavreli kvôli mne! Preto požiadala na súde o zrušenie opatrovania. A šupli ma do detského
domova! Takže bez rodiny som asi rok. Už som naučený fungovať bez nej. Mám
rodinu, ale ju aj nemám. Budem sa musieť (aj sa viem) postarať sám o seba, veď
to robím od malička...

Môj príbeh... alebo ja a drogy
Som klientom diagnostického centra Záhorská Bystrica. Priviedla ma sem
moja skúsenosť s drogami. Keď som mal cca 12 rokov, tak sa moji rodičia rozviedli
a tým to všetko začalo. Moja prvá príhoda bola s toluénom, išiel som po vonku
a nejakí chalani tam dávali techo, tak som to chcel vyskúšať – bolo to fajn, aspoň
na chvíľku mi to pomohlo zabudnúť na to trápenie. Postupom času som sa dostal
k tráve, bol to krásny pocit, keď som bol sfajčený, tak sa mi to začalo páčiť a chcel
som skúsiť viac a viac . Potom prišlo zlo. Raz, keď som sa vracal domov, tak som
stretol známu partiu, ktorá ma ponúkla nejakými semienkami, bol to durman. Dal
som si to večer v podnapitom stave a išiel som spať. Zrazu som sa zobudil so suchotou v ústach, fuj – bolo to hrozné. No tie stavy začali až ráno, keď som vstal. Nechcem o tom rozprávať, lebo to znova prežívam, už nechcem nikdy nič také, bolo to
neuveriteľné. Môj stav sa začal tým, že som videl malé mušky po celom byte, no
bol to len očný klam, a čoraz menej som videl, myslel som si, že som oslepol, fuj,
ten stav už nikomu neprajem. Potom som prešiel na marihuanu, ktorej sa držím
až doteraz, nie že by som bol na nej závislý, ale nič ma neuspokojí, tak ako ona, ale
táto doba je moc zlá. Bola mama v robote, zazvonil zvonček, bol to bratov nemenovaný kamarát, ktorý sa ma spýtal, či môže ísť hore ku mne, tak som ho pustil on
vytiahol z vrecka ampulku s bielym práškom, ktorá ma tak lákala. On prichystal

30

dve obálky na predaj a dielik mu ostal navyše, tak si u mňa fúkol a spravil čiaru aj
mne. Zo začiatku nič, ale za takú polhodinku som bol moc aktívny, cítil som v sebe
toľko energie, že by som dvihol autobus. Začalo to rýchlou chôdzou, mal som veľký
strach, bolo to dosť silné. Išiel som spať ku kamarátovi. Deň pred bee free bolo
to husté, nemohol som zaspať, stále som musel niečo robiť, išiel som si zapáliť
uňho na balkón. Mal som takú haluz, že mi začalo brnieť celé telo a začal som
plakať, lebo som myslel na smutné veci. Vlastne stav máte taký, aký si spravíte.
Bolo mi málo, tak som si od kamaráta zavolal a dohodol som si stretnutie s dílerom. Keďže to bol môj kamarát, prišiel za mnou, dal mi na sekeru marihuanu za
15 eur, ktoré som mu ešte v ten večer vrátil. Bola to šupa – piko si zahúliť – bol
som taký energický až no!

Moja rodinka „úžasných“... alebo násilie u nás
Takže – keď som bol malý, boli sme celkom dobrá rodina, ale po čase sa
začali množiť problémy s mojím starším bratom. Nepočúval mamu, dokonca
raz ju udrel, a to už malo mať dôsledky – začali sa množiť fyzické útoky v celej
rodine, dokonca som aj ja dostal od súrodencov! Ale od rodičov nikdy, akurát
od môjho biologického otca! Ten bol alkoholik a videl som, ako bíjaval mamu!
A odvtedy som ostal ku ženám nejaký arogantný, proste som taký istý, ako bol
on. Len jednu vec som si povedal, že ženu nikdy neudriem!!! Keď som bol starší, mal som veľa problémov. Mamina sa to snažila riešiť s kurátorkou aj s mojím
psychiatrom. Preto som sa snažil aspoň doma byť dobrý. No ale aj tak som drzý,
chodil som neskoro domov. Raz ma doviezli policajti a vtedy to mamina prestala riešiť. Bol súd a zistil som, že potrebujem zmenu. Mamina mala podmienku,
a preto som sa rozhodol, že pôjdem za kurátorkou, nech mi dá ešte jednu šancu. Tou šancou bol letný tábor, odkiaľ som ale v noci utiekol! Na druhý deň som
z tábora musel odísť, bál som sa, čo bude ďalej. Bol ďalší súd, kde mi odklepli šesť
mesiacov pobytu preč od rodiny, a myslím si, že zaslúžene! Mamina to znášala
veľmi zle, plakala a smútila! Neviem, ale myslím si, že ma má mama veľmi rada!

Príbeh o živote... alebo moje hodnoty
Tento príbeh je o jednom sedemnásťročnom chalanovi − o mne. Všetko to
začalo tým, že som si nevedel dávať pozor na ústa a na slová, ktoré som povedal...
a hlavne na moje správanie!
Ale vráťme sa na začiatok... Od šiestich rokov som putoval po všelijakých
decákoch, SOSkách, diagnosťákoch a bol som aj v pestúnskej rodine, ale v dvanástich rokoch som sa konečne dostal domov k mojej mame! Lenže som spravil jednu
vec, ktorú som nemal nikdy spraviť! A ľutujem to, ľutujem aj to, že som nedal na jej
slová – teda mojej mamy! Odišiel som z domu a osamostatnil som sa. Mal som pár
dôvodov, o ktorých za chvíľu budem písať! Jedného dňa som sa zbalil a odišiel som
bývať sám – teda s priateľkou. Chcete vedieť dôvody? Mám priateľku, ktorá ostala
so mnou tehotná, porodila mi dcérku a chcel som sa s ňou o ňu spoločne starať. Aj
tak ten hlavný dôvod je ten, že sme nemali doma finančné prostriedky, tak som sa
rozhodol starať sa o seba, dcérku, priateľku, mamu, bratov. Ťahal som štyri roboty
denne! Ale jedného dňa som to už psychicky a ani fyzicky nezvládol! Skončil som
v nemocnici, a tak som sa dostal do krízového centra v Petržalke! Tam sa mi nepáčili pravidlá, tak som odtiaľ utekal, až som sa dostal sem do DC v Záhorskej Bystrici.
Verte či neverte, som rád, že som sa sem dostal, lebo som sa tu veľa naučil, dosť mi
to tu pomohlo! Tu som si všetko uvedomil a pochopil hodnoty života!
V záujme zachovania autenticity výpovedí sebaskúsenostné príspevky neprešli
jazykovou úpravou.

INFORMAČNO-VZDELÁVACÍ BULLETIN 1/2012

Z RECENZNÉHO POSUDKU
Informačno-vzdelávací bulletin Sociálna prevencia 1/2012 vychádza s podtitulom Prevencia kriminality.
Príprava i vydanie bulletinu je záslužný čin vzhľadom na
aktuálnosť a závažnosť problematiky množiacich sa spoločensky nežiaducich javov. Zhromaždiť príspevky autorov,
ktorí dokážu prispieť k téme čísla informačno-vzdelávacieho bulletinu, a nájsť prostriedky na ich publikovanie iste
nie je maličkosť. Tejto úlohy sa editorka PhDr. Ingrid Hupková, PhD. zhostila úspešne. Jednotlivé príspevky sú na vysokej odbornej úrovni, písané vecne a zrozumiteľne, čo iba
zvyšuje vplyv bulletinu na čitateľskú verejnosť a súčasne aj
prestíž vydavateľov. Autormi príspevkov z oblasti teórie sú
významní zahraniční i domáci odborníci. Svojimi článkami
umožnili podrobnejší vhľad do otázok prevencie kriminality aj čitateľom, ktorí sa profesionálne otázkami kriminali-

ty nezaoberajú. Otvárací príspevok prof. PhDr. Blahoslava
Krausa, CSc., významnej osobnosti spoločenských vied
v ČR, charakterizuje sociálnu patológiu vo svetle najnovšieho spoločenskovedného poznania. Ostatné príspevky
týkajúce sa jednotlivých spoločensky nežiaducich javov
akoby dopĺňali súčasný obraz každodennosti ich výskytu.
Vydavateľom a osobitne editorke treba vysloviť uznanie i poďakovanie za profesionalitu a zaželať, aby sa bulletin dostal k čo možno najväčšiemu počtu čitateľov.

Prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, DrSc.
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RESUMÉ
This edition of informative and educative bulletin
Social prevention, issued by civic association Why am
I happy in the world and National Cultural Centre is entering the 7th year of its existence. Criteria of the project´s
sustainability − in our case printing a periodical during
ever growing internet influence − prove that the project
is effective. Support of the target group, interested in the
most recent but also in the older issues proves another positive moment.
In this issue, concentrating on criminality prevention,
we have published various articles connected with the sociopathic phenomenon and other unwanted social phenomena. In the section of international contributions our
Czech colleagues offer their view on social pathology as a
problem of the current society, cover the addictive illnesses and self-abuse problem, the issue of being in jail and
sex problems as well as risk of limiting victimization when
working with child victims.
The Slovak authors in two statistical contributions
document the relationship between drugs and criminality
and offer statistics of women as perpetrators.
Theoretical and informative contributions of the Slovak authors cover the problem of human trafficking, extremism, intoxicants and drug related criminality. They analyze the work of social educator as a Professional in the field
of crime prevention. The other contributions concentrate
on the issue of domestic violence, internet gambling and
criminality, sexual abuse of children and youth, work with

homeless people and point out some new phenomena of
non substance addictive behavior.
The examples of good practice section we are offering a non-traditional view − contribution about possibilities of prevention and crime reduction using architectonic
means (design, constructing and administration of building and public spaces so as to reduce criminality), about
urbanism, planning and design with the view to prevent
and reduce crime. We are also referring to one of the means of tackling aggressive behavior and truancy and introducing a drug info portal www.infodrogy.sk as one of
the means of prevention. The section that proved to be a
favorite – the self experience contribution – offers authentic testimonies of boys from Diagnostic center in Záhorská
Bystrica.
Social prevention fulfills all the standards of a specialist periodical: contributions from renowned experts,
creative graphic visual, quality print, ISSN number, English
résumé, it is targeted and directly distributed. We also personally appreciate that every issue of Social prevention so
far has been published on the web of the Bureau of the
Slovak government − www.infodrogy.sk. It is our goal to
keep all the above mentioned attributes for the years to
come.
Our special thanks goes to the Council of the Slovak
government for crime prevention and the District Council
in Trnava for the financial contribution going to the printed form.
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