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Príhovory
Vážení čitatelia,

Vážení čitatelia,
milí naši priaznivci,

z posledných výskumov verejnej mienky vyplýva, že hneď po ekonomických
a sociálnych problémoch našich občanov najviac trápi kriminalita, ktorá sa, žiaľ,
stala prirodzenou súčasťou našej každodennej existencie. Jej dôsledky v podobe
straty ľudských životov, ujmy na zdraví, materiálnych a morálnych škôd bezprostredne vnímame ako obmedzenú kvalitu nášho života.
Veľmi rada využívam možnosť, ktorú mi poskytol tento, nesporne užitočný
a svojím spôsobom jedinečný informačno-vzdelávací bulletin Sociálna prevencia, ktorého vydavateľmi sú občianske združenie Prečo som na svete rád/rada
a Národné osvetové centrum v Bratislave, aby som v mene Rady vlády SR pre
prevenciu kriminality ocenila jeho existenciu a poďakovala redakcii časopisu za
doterajšiu činnosť. Chcem pri tejto príležitosti úprimne do budúcnosti popriať jeho
šéfredaktorke a celému kolektívu redakcie, aby si naďalej zachovali svoje nezastupiteľné poslanie v podobe odovzdávania aktuálnych informácií a originálnych
vzdelávacích výstupov z oblasti sociálnej prevencie a prevencie kriminality.
Dovoľte mi však, aby som využila túto možnosť aj na možno neskromné vyjadrenie niekoľkých svojich myšlienok z uvedenej oblasti.
Vo všeobecnosti by sa dalo predpokladať, že na naplnenie strategických cieľov
prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti by malo postačovať správne stanovenie cieľov Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, stanovenie priorít, konkrétnych úloh v podobe harmonogramu ich plnenia,
účinné a efektívne zapojenie všetkých troch typov moci v štáte – zákonodarnej,
výkonnej a súdnej – do jednotného úsilia. Prax však ukazuje, že to tak v skutočnosti nie je, že toto zapojenie nie je, žiaľ, na boj s kriminalitou postačujúce.
Kvalitatívny prelom nášho úsilia v oblasti prevencie kriminality sa vytvoril prijatím zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Osobne som však presvedčená, že na účinnú a efektívnu prevenciu kriminality v našom každodennom živote nepostačuje len plnenie zákonných povinností.
Prevencia by sa mala stať prirodzenou a neoddeliteľnou súčasťou nášho
každodenného života, ktorá vychádza z vnútorného pocitového presvedčenia
každého z nás – nemusí nás na to zaväzovať zákon alebo právny predpis. Prevencia kriminality by sa mala jednoducho stať prirodzenou a neformálnou súčasťou
programov miest a obcí. Práve tu pociťujú naši občania následky kriminality najkonkrétnejšie. Aj preto si myslím, že priority prevencie a jej prostriedky nemôžu
byť stanovené dogmaticky, ale musia byť operatívne, cielené s ohľadom na stav
kriminality, špecifiká vyplývajúce zo stavu kriminality, zo zloženia obyvateľstva,
zamestnanosti, cielené s ohľadom na existenciu marginalizovaných skupín obyvateľstva, príčiny a vplyvy na štruktúru a dynamiku kriminality na príslušnom teritóriu.
Na prevenciu kriminality vynakladá náš štát nemalé prostriedky. Jej súčasťou
sú programy týkajúce sa vzdelávania mladej generácie, osvety prostredníctvom
mimovládnych organizácií a médií, ktoré majú svoj nenahraditeľný význam.
V našom bežnom živote však existujú aj také prostriedky prevencie, ktoré si možno
ani neuvedomujeme a nestoja nás nič – vnímanie okolia, dobre mienené ľudské
upozornenie, podanie pomocnej ruky. Som presvedčená, že ak ich budeme vo
svojom každodennom živote používať, urobíme pre našu bezpečnosť a bezpečnosť našich detí najviac.

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

informačno-vzdelávací bulletin Sociálna prevencia vstúpil v roku
2011 do 6. ročníka svojej existencie. Ako šéfredaktorku ma to teší – o to
viac, že záujem čitateľskej obce o naše periodikum stále narastá.
Uvedomujeme si, že práve udržateľnosť projektu – vydávania nášho špecializovaného periodika – je jedným z významných kritérií, ktorým sa vyznačujú efektívne projekty. Ďalším pozitívnym momentom
je záujem cieľovej skupiny. Takmer denne sa mnohí čitatelia dožadujú
zaslať staršie i nové čísla. Naším pôvodným zámerom bolo vydať počas kalendárneho roka štyri čísla. V roku 2010 sme, žiaľ, z finančných
dôvodov vydali v spolupráci s občianskym združením Prečo som na
svete rád/rada iba jedno číslo, zamerané na mediálnu výchovu – vďaka podpore z dotačného mechanizmu Ministerstva kultúry SR.
Vydavatelia časopisu – Národné osvetové centrum a občianske
združenie Prečo som na svete rád/rada – musia, žiaľ, aj v roku 2011
konštatovať obdobnú, aj keď už trocha priaznivejšiu situáciu. V roku
2011 vydávame číslo 1/2011 Sociálnej prevencie – Prevencia kriminality aj v printovej podobe. V internetovej verzii vyjdú v roku 2011 ešte
3 čísla bulletinu, ktoré sú zostavené zo starších, už publikovaných
príspevkov.
V tomto čísle Sociálnej prevencie – Prevencia kriminality publikujeme najmä témy, ktoré v starších vydaniach bulletinu absentovali, ako:
rasizmus, extrémizmus, patologické subkultúry mládeže, pravicový
extrémizmus, domáce násilie, násilie na športoviskách, problematika migrantov a utečencov, mediačná a probačná služba vo vzťahu
k mládeži a iné. Príspevky na tieto témy sú zaradené do overených
rubrík: príhovory, príspevky zo zahraničia, teoreticko-informačné
príspevky, príklady dobrej praxe, sebaskúsenostné príspevky.
Renomovaní autori príspevkov, nápaditosť grafického vizuálu bulletinu, kvalita tlačiarenského vyhotovenia, ISSN číslo, anglické resumé
či recenzovanie celého bulletinu a jeho cielená adresná a nadrezortná distribúcia robia periodikum vskutku ojedinelým. Toto sú atribúty,
ktoré chceme naďalej zachovať v roku 2012 (v 7. ročníku).
Dovoľte mi preto osobitne poďakovať Rade vlády SR pre prevenciu
kriminality a Obvodnému úradu v Trnave za finančnú podporu printového vydania časopisu.
Na záver ostáva už len zapriať časopisu nový vietor do plachát
v 7. ročníku – v roku 2012.
Veď prevencia je permanentnou záležitosťou nás všetkých.

PhDr. Ingrid Hupková, PhD.
šéfredaktorka
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Príspevky zo zahraničia

PREVENCIA KRIMINALITY
DETÍ A MLÁDEŽE
Prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc., Univerzita Hradec Králové, Katedra sociálnej patológie a sociológie

Kriminalita je sociálnopatologický jav, ktorý v priebehu uplynulých dvoch desaťročí nabral na vážnosti. Hneď v prvej polovici deväťdesiatych rokov došlo k výraznému nárastu. Podľa dostupných
údajov na území Českej republiky vzrástla kriminalita takmer na
štvornásobok. Tento vývojový trend sa do istej miery týkal i trestnej činnosti detí a mladistvých, pričom trestná činnosť detí sa objavuje predovšetkým v latentnej podobe.
I keď ide o známe pojmy, pripomeňme, že pojem kriminalita
vyjadruje správanie, ktoré je trestné a môžeme ho vnímať z hľadiska indivídua (zločin, kriminálne správanie) alebo z hľadiska
hromadného výskytu (zločinnosť, kriminalita). Je možné ho tiež
vymedzovať z pohľadu sociálno-etického (vychádzame pritom
z morálnych noriem a kultúrnych vzorcov) alebo normatívneho,
ktorý je najčastejší (je definovaný právnymi normami, skutkovou
podstatou jednotlivých trestných činov), ale tiež sociologicky
(predstavuje širšie vymedzenie vo vzťahu k daným spoločenským podmienkam). V tejto spojitosti sa objavuje pojem delikvencia (Ondrejkovič, 2009, 195). Delikvencia (lat. delinguere =
previniť sa) zahrnuje aj také činy, ktoré nemusia byť kvalifikované ako trestné, pretože ich spáchali osoby mladšie ako 15 rokov,
alebo takého charakteru, že sú kvalifikované len ako priestupky.
V prípade mladistvých sa potom niekedy hovorí o juvenilnej delikvencii.
V posledných rokoch môžeme síce podľa štatistík pozorovať
istý pokles celkovej trestnej činnosti, a to i v prípade detí a mládeže, ale realita je trochu iná. Štatistické údaje sú skreslené takými okolnosťami, ako sú zmeny v registrácii trestných činov osôb
mladších ako 15 rokov, keď je vo veľkej časti prípadov vec odložená, zvýšením hranice spáchanej škody z troch na päťtisíc (mimochodom, majetkovej trestnej činnosti je najviac) a v neposlednom
rade sa neberú do úvahy demografické zmeny (výrazný pokles
populácie v rozmedzí 10 – 18 rokov). Takže fakticky sa dá hovoriť
o vzostupe a navyše pribúda hlavne násilných trestných činov –
lúpeží (Marešová, 2010). Z tohto hľadiska je teda na mieste venovať
pozornosť práve týmto kategóriám v súvislosti s predchádzaním
delikventnému správaniu, teda prevenciou.

delikventnému správaniu, na rozdiel od situačnej prevencie (rôzne
opatrenia materiálnej, technickej povahy, ktoré majú za cieľ sťažiť
toto správanie). Sociálna prevencia je súčasťou sociálnej politiky
a jej podstatou je vytváranie priaznivých spoločenských podmienok v oblasti ekonomickej, sociálnej, kultúrnej, výchovno-vzdelávacej, v oblasti zamestnanosti, podmienok na využívanie voľného
času, rast životnej úrovne, duchovný rozvoj, humanizáciu a skvalitňovanie spôsobu života spoločnosti sociálnych skupín, ako i na
socializáciu a sociálnu integráciu jednotlivca (Kraus, Hroncová,
2007, 38).
Ak hovoríme o sociálnej politike, môžeme rozlíšiť šesť takých
oblastí:
Mestská politika – týka sa opatrení na úrovni mesta vzhľadom
na počet obyvateľov, hustotu zaľudnenia a pod. Zdravotná politika – ukazuje na súvislosti kriminality s fyzickou či duševnou spôsobilosťou obyvateľstva. Rodinná politika – zdôrazňuje význam
rodiny a jej fungovania pre utváranie osobnosti, ktorá nebude
porušovať normy a konať delikventne.
Výchovno-vzdelávacia politika – zdôrazňuje úlohu školy a jej
silný formatívny vplyv v socializačnom procese. Politika mládeže
– týka sa predovšetkým ovplyvňovania voľného času a vytvárania
podmienok na jeho optimálne využívanie. Politika zamestnanosti
– ukazuje na vzťah medzi nezamestnanosťou a výskytom kriminálneho správania predovšetkým u mladých ľudí.
P. Ondrejkovič upozorňuje na to, že je potrebné pristupovať
k prevencii kriminality v kontexte prevencie aj iných sociálnopatologických javov (Ondrejkovič, 2009, 223).
V tejto súvislosti uvádzame, že uprednostňujeme nešpecifickú
prevenciu pred špecifickou prevenciou. Špecifická prevencia sa
týka jednotlivých sociálnych deviácií (napríklad prevencie patologického hráčstva, šikanovania, kriminality či diváckeho násilia).
Nešpecifická prevencia predstavuje pôsobenie smerujúce k celkovému formovaniu osobnosti v zmysle zdravého životného štýlu. Teda osobnosti schopnej odolávať najrôznejším ohrozeniam,
negatívnym vplyvom, lákadlám a pod. Svoju úlohu tu zohrávajú
nové poznatky a koncepcie psychológie zdravia, využívania psychoterapeutických prístupov a pod.

Prevencia a jej chápanie
Stratégia prevencie a jej efektívnosť
Prevenciou v tomto príspevku rozumieme predovšetkým primárnu prevenciu, teda predchádzanie delikventnému správaniu
v celej populácii detí a mládeže (mládežou rozumieme v súlade
s medzinárodnými dokumentmi vekovú kategóriu do 18 rokov).
Súčasne máme na mysli sociálnu prevenciu, teda ovplyvňovanie
a pôsobenie na uvedenú vekovú kategóriu s cieľom predchádzať
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Cieľom prevencie nemôže byť len absencia sociálnopatologických javov, cieľom musí byť prítomnosť sociálne priaznivého správania, dosiahnutie internalizácie noriem a hodnôt spoločnosti do
mysle člena spoločnosti, aby bol schopný pokušeniu asociality či
priamo delikvencie čeliť (Večerka, 2010, 78).

U nás je stále zakorenené to, že sa treba venovať deťom
a ohrozenej mládeži (z dysfunkčných a neúplných rodín, s poruchami správania, z rodín žijúcich na hranici životného minima,
v rizikových lokalitách a pod.). Účelná prevencia musí byť plošná, podporujúca rozvoj sociálnych kompetencií, a to už od predškolského veku, kde ide o ochranu zdravia ako významnej hodnoty, a uvedomovanie si všetkých foriem nebezpečenstva, ktoré
ich môžu ohroziť, a tiež podpora vytvárania zdravých vzťahov
mimo rodiny. S pribúdajúcim vekom by potom malo dochádzať
k rozvoju schopností čeliť sociálnym tlakom, predovšetkým zo
strany médií, ale aj vplyvom rôznych vrstovníckych partií, k rozvoju zručností rozhodovať sa, efektívne riešiť konflikty a hlavne
ponúkať pozitívne alternatívy trávenia voľného času. To všetko
musí byť spojené s posilňovaním zodpovednosti za vlastné správanie.

Podstata prevencie vlastne spočíva v pomere protektívnych
faktorov (prejavy dôvery, lásky, záujmu) a rizikových faktorov prejavujúcich sa vo výchovnom procese a v pôsobení prostredia. Je
potrebné všemožne hľadať a nachádzať životné situácie prinášajúce pocit radosti, uspokojenia, sebarealizácie, napríklad v rámci
rôznych záujmových činností. Málo si uvedomujeme, že deti, mládež majú vlastne všetky rozkoše oficiálne zakázané s odkazom „až
budeš dospelý“, a práve alkohol, drogy, ale i krádeže im prinášajú
„adrenalínové pocity“ okamžite a spravidla bez väčšej námahy.
Efektívne postupy v prevencii nestavajú na didaktických poučkách ani strohých zákazoch a príkazoch. Musia vychádzať z harmonickosti osobnosti, a teda pôsobiť nielen na kognitívnu zložku
(informovať, poučovať), ale aj emotívnu (vytváranie presvedčenia
o správnosti a potrebe správania, ktoré zodpovedá normám spoločnosti, a stotožnenie s nimi) a konatívnu (vedieť sa podľa toho
správať a danými normami sa riadiť).
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Východiskovým a významným faktorom je jasne demonštrovaný záujem o dieťa, o mladého človeka, o jeho potreby, problémy
zo strany rodičov a takisto učiteľov, vychovávateľov. Keby toto fungovalo, nebolo by možno ani treba ďalších odborníkov. Pokusov
(programov) tykajúcich sa primárnej prevencie delikventného
správania existujú desiatky, ak nie stovky. Len málo ich však je skutočne dlhodobejšie sledovaných a seriózne evalvovaných.
Podmienky a realizácia prevencie
Žiadny z rôznych špecifických prístupov (napríklad využívanie
odstrašujúcich prípadov, peer programy, programy pre rodičov,
komunitné programy) nie je samospasiteľný. Neplatí bezo zvyšku
ani „kto sa hrá, nehnevá“. Účinná prevencia musí tvoriť naozajstný
systém. V každom prípade rozhodujúcu úlohu tu zohrávajú dve
inštitúcie – rodina a škola. Rodina sa však v súčasnosti nachádza
vo veľmi zložitej situácii už len z hľadiska demografického (štruktúra, vekové zloženie), nieto z hľadiska plnenia príslušných funkcií.
Problematická je i spolupráca rodiny so školou pri súčasnom trende ochrany súkromia, izolácie od diania v lokalite. A tak sa spolieha hlavne na školu. Situáciu poodhalil náš výskum na stredných
školách, v ktorom odpovedalo 70 metodikov prevencie. Predovšetkým považujú oblasť prevencie za metodicky nedostatočne
vedenú, podfinancovanú, trpiacu formalizmom, zlým a nedostatočne oceneným postavením metodikov prevencie. Ťažisko vidia
v pestrejšej a hlavne kvalitnej a organizovanej ponuke voľnočasových aktivít, slabinou je už spomínaná evalvácia realizovaných
programov. Chýbajú koncepčné, komplexnejšie a dlhodobejšie
a súčasne reálne „celoškolské“ programy (Kraus, 2009).
Škola by mala byť formálnym i neformálnym centrom prevencie. Formálna stránka sa skladá z niekoľkých oblastí – napríklad
škola musí úspešne a aktívne zvládať komunikáciu v prípade už
vzniknutých alebo i potenciálne vznikajúcich výchovných problémov. Jej pomocníkom by v tejto chvíli mohol byť Systém včasnej intervencie (existuje už viac ako 10 rokov v rade obcí) a prirodzená by mala byť snaha komunikovať s ostatnými inštitúciami.

Realizácia vlastných preventívnych aktivít však vyžaduje patričnú
pripravenosť učiteľov. V Českej republike stále chýba profesionálny pracovník, ktorý by toto všetko mal v náplni práce. Potom sme
často svedkami toho, že škola je len používateľom preventívnych
programov, ktoré jej poskytuje niekto šikovný na zákazku, často aj
za zaujímavú odmenu.
Všetko sa stáva ešte problematickejším v súčasnej postmodernej, individualisticky ladenej spoločnosti, v ktorej sa len ťažko hľadajú akékoľvek pevné záchytné body, neschopnej sa zreteľne dohovoriť o tom, čo je spoločensky neprijateľné, čo vlastne pokladať
za deviácie (napríklad diskusie v parlamente pri tvorbe legislatívy
okolo zákazu fajčenia, prechovávania drog, prostitúcie), dokonca
v oblasti legislatívy sa zdá, že niekedy sa postupuje tak, aby nebolo možné nezvratne dokázať, že je napríklad počínanie niektorých
jedincov alebo skupín spoločensky neprijateľné či priamo trestné.
To, čo sa rozumne uvažujúcemu zdá sociálnopatologické, sa potom často vydáva za inakosť či alternatívu, asocialita sa zahaľuje
kulantnými pojmami typu asertivita či osobitosť a pod. Aby sme
mohli niečomu predchádzať, musíme presne vedieť, čomu chceme predchádzať (Večerka, 2010).
Veľmi ťažké je preventívne pôsobenie v atmosfére výrazných
sociálnych problémov (sociálna diferenciácia), v atmosfére výraznej korupcie, keď zločinci prenikajú i do finančných kruhov, keď sa
justičný systém javí nevýkonný, keď sa deformovali hodnoty, keď
dochádza k spochybňovaniu a často i zosmiešňovaniu autorít (polície, sudcov, učiteľov), keď médiá nabádajú na konzumný spôsob
života a niekedy i deviantné správanie (užívať si za každú cenu)
/podrobnejšie o tom pozri Cejp, 2010/. A tak sa nemôžeme čudovať, že výsledky akéhokoľvek úsilia sú doteraz skromné.
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ÚSTAV ZABEZPEČOVACEJ DETENCIE
AKO TOTÁLNA PREVENCIA
PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D., vedúci Katedry pedagogiky, Inštitút medziodborových štúdií, Brno

O zriadení detenčného ústavu sa v Československu začalo
špekulovať už na začiatku 70. rokov minulého storočia. Hlavným
dôvodom týchto úvah už vtedy bola vzrastajúca agresivita nebezpečných a duševne narušených páchateľov trestných činov, ktorí
sa opakovane dopúšťali závažnej trestnej činnosti. Preto vznikol
ústav zabezpečovacej detencie ako nové ochranné opatrenie, ktoré vzniklo zákonom č. 129/2008 Sb., o výkone zabezpečovacej de-
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tencie s účinnosťou od 1. januára 2009. Zabezpečovacia detencia
je zároveň využiteľná pre mladistvých (deti a deti do 18 rokov). Detenčný ústav bol nakoniec zverený do kompetencie ministerstva
spravodlivosti, ktoré ho spravuje a stráži prostredníctvom Väzenskej služby České republiky.
Česká republika sa tak pri tvorbe ústavu zabezpečovacej detencie našla v rakúskom a holandskom modeli. Slovenská republika

ide, naopak, britskou cestou, kde zabezpečovacie detencie patria do rezortu ministerstva zdravotníctva. Slováci si na tento účel
vytypovali Psychiatrickú nemocnicu v Hronovciach, okres Levice.
Pre istotu sa však táto nemocnica nachádza neďaleko Ústavu pre
výkon trestu v Želiezovciach.
V súčasnosti je vybudovaných 48 miest pre potreby detenčného ústavu, z toho 44 pre mužov a 4 pre ženy, zhruba so 40 za
mestnancami. Ide teda nielen o väzenských pracovníkov, ale
predovšetkým o odborníkov z radov lekárov a pedagógov. Po
prípadnom naplnení brnianskych kapacít sa ďalej pripravujú
priestory detenčného ústavu pri Väznici v Opave s kapacitou
150 miest (blízko je psychiatrická liečebňa) a vo finále sa uvažuje o sprevádzkovaní rozsiahleho objektu vo Vidnavě na severnej Morave. Dôvodom na uloženie zabezpečovacej detencie je
eliminácia nebezpečnosti páchateľa v budúcnosti. Spoločenská
požiadavka na ukladanie zabezpečovacej detencie dopadá predovšetkým na dve základné kategórie páchateľov: nebezpečných vrahov s predchádzajúcou násilnou trestnou činnosťou
a sexuálnych deviantov, u ktorých opakovane zlyháva ochranná
liečba.
Posudzovanie duševného stavu páchateľa vyžaduje zvýšené
nároky na znalecký posudok, na ktorého vytvorení sa podieľa
i znalec z odboru psychiatrie. Posudok musí obsahovať výrok
znalca o duševnej poruche a vyjadrenie o stupni nebezpečnosti pri posudzovaní medicínskeho i spoločenského hľadiska. Zabezpečovaciu detenciu možno uložiť samostatne pri upustení
od potrestania či popri výkone trestu odňatia slobody, a to len
vtedy, ak nie je možné očakávať, že by uložené ochranné liečenie plnilo svoj účel. Súd ukladá zabezpečovaciu detenciu obligatórne alebo fakultatívne za spáchané zločiny. Zabezpečovacia
detencia tak predstavuje krajné riešenie, keď iné opatrenia neprichádzajú do úvahy, a ochranu spoločnosti nie je možné zaistiť
inými prostriedkami. A zabezpečovacia detencia potrvá tak dlho,
dokiaľ to bude vyžadovať ochrana spoločnosti.
Z hľadiska adekvátneho zaobchádzania s chovancami ústavu
je dôležitá ich profilácia a vnútorná diferenciácia, pretože vyžadujú rôzne spôsoby odborného a medicínskeho zaobchádzania a uplatňovania rôzneho režimu a stupňa bezpečnostných
opatrení. Detenčný ústav je rozčlenený na nástupné oddelenie,
oddelenie pre psychotikov a stredne až ťažko mentálne retardovaných chovancov a oddelenie pre ženy vzájomne od seba
oddelené. Primár – psychiater ústavu – chovancov delí na ďalšie
skupiny: horizontálne (psychotici, mentálna retardácia, sexuálni devianti, ťažké poruchy osobnosti – psychopati, zneužívatelia
návykových látok – toxikomani, alkoholici) a vertikálne (uvedené poňatie zahrnuje fázu vývoja chovanca po pomyselnej škále
od začatia výkonu detencie až po jeho ukončenie. Chovanec je
motivovaný dostať sa až do predvýstupného oddelenia s možnosťou prestúpiť do ochrannej liečby.).
Príklady chovancov umiestených v Ústave zabezpečovacej
detencie v Brne
1. Míša (1982) – mentálne retardovaný, s ťažkým rozštepom podnebia – totálka (len jedna operácia). Jeho osobnosť je na úrovni malého dieťaťa. Matka s priateľom sú alkoholici. Míša bol
svojím spôsobom matkou terorizovaný, bolo mu odopierané

jedlo a pod. Preto ju raz napadol s kameňom v ruke a vážne ju
zranil. Stíhanie bolo zastavené pre nepríčetnosť v danej chvíli
a jeho mentálne postihnutie. Je zbavený právnej spôsobilosti
na právne úkony a poberá plný invalidný dôchodok. V ústave
je spokojný, dochádza k nemu špeciálna pedagogička, ktorá
ho učí aj rozprávať. Svojím spôsobom je pre neho detenčný
ústav vyslobodením, pretože má slušné zaobchádzanie, hygienu, stravu a odbornú starostlivosť. Ako jediný však nebol
schopný nakresliť svoj autoportrét, iba hlavonožca. Má šancu
prevedenia do ústavu sociálnej starostlivosti, je však otázne,
kde mu bude lepšie.
2. Péťa (1975) – síce jeden z najslušnejších, ale tiež po psychickej a psychiatrickej stránke najkomplikovanejší chovanec. Do
ústavu zabezpečovacej detencie bol preradený z ochrannej
liečby vykonávanej v Brne-Černoviciach a potom v Opave.
V oboch liečebných ústavoch uškrtil spolupacienta. Bol dlhodobo hospitalizovaný a liečený na farmakorezistentnú paranoidnú schizofréniu s pretrvávajúcimi paranoidnými halucinatórnymi snami. Je slobodný, bezdetný, dievča nemal, pretože na
pohlavný styk chodil na cintorín za „dušicemi“, s nimi súložil
a teraz sa mu zjavujú i v ústave. Vraždy spáchal z psychotickej
motivácie, mysliac si, že mu umožnia prechod do väzenia a po
odpykaní trestu bude prepustený na slobodu. Myslel si, že je
v ústave na pozorovaní.
3. Suk (1971) – brutálny vrah, z jeho pestrého trestného registra sú najotrasnejšie skutočnosti, že svoje ženské obete pod
vyhrážkou smrti znásilňoval a jednu zavraždil nelegálne držanou strelnou zbraňou. Kritickosť k jeho vlastnej osobe a psychosociálnej situácii celkom vymizla, terapeutické postupy sa
u neho dajú realizovať len v rámci výkonu ochranného psychiatricko-sexuologického liečenia ústavnou formou v detenčnom ústave.
Cieľom tohto príspevku nebolo opísať z medicínsko-psychiatrického, psychologického či špeciálnopedagogického hľadiska
všetkých chovancov ústavu zabezpečovacej detencie. Snahou
autora je skôr podať verejnosti odborné informácie, že v Českej
republike je uzákonený a rozbieha sa ústav zabezpečovacej
detencie, v súčasnosti dislokovaný pri väzenskej nemocnici vo
Väzobnej väznici v Brne – dnes (14. 9. 2011) v ňom prebýva už
13 chovancov, z toho 1 takmer slepá žena, čo je oproti minulému
roku navŕšenie o 6 klientov. Hlavným zmyslom ústavu je izolovať
zvlášť nebezpečných páchateľov od spoločnosti a zároveň ich
podrobovať účinnej liečbe. Chovanec preto nemá ani istotu, že
sa z ústavu raz dostane do civilného života. Naopak, spoločnosť
má zvýšenú istotu svojej relatívnej bezpečnosti do chvíle, než sa
vynorí ďalší krajne nebezpečný deviant.
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NÁVYKOVÉ RIZIKÁ A KRIMINALITA
MUDr. Karel NEŠPOR, CSc., primár, oddelenie liečby závislostí – muži, Psychiatrická liečebňa Bohnice, Praha

Trestná činnosť a zneužívanie návykových látok spolu úzko súvisia. S istou mierou zjednodušenia môžeme hovoriť o nasledujúcich kategóriách trestných činov:
1. Zaobstarávacia trestná činnosť. Jej cieľom je predovšetkým
zadovážiť si prostriedky na návykové látky alebo hazard.
2. Násilné a inak rizikové správanie počas intoxikácie. To býva
často iracionálne. Agresia je niekedy smerovaná voči osobám,
ktoré intoxikovaná osoba nepozná, prípadne ktorým by páchateľ
v triezvom stave neublížil, napríklad deťom.
3. Nedbalostná trestná činnosť pod vplyvom psychoaktívnych látok. Typickým príkladom je dopravná nehoda pod vplyvom alkoholu alebo porušenie základných pravidiel bezpečnosti
práce v zamestnaní pri intoxikácii marihuanou.
4. Násilná trestná činnosť voči osobám intoxikovaným alkoholom alebo drogou. Ľudia pod vplyvom návykových látok bývajú často neopatrní a agresiu nevedomky vyprovokujú. Navyše
ich páchatelia považujú za zraniteľnejších a predpokladá sa u nich
horšia schopnosť brániť sa.
5. Iná ekonomicky motivovaná trestná činnosť osôb, ktoré
netrpia návykovou chorobou. Typické prípady zahrnujú predaj
alkoholu alebo umožnenie hazardu osobám mladším než 18 rokov, výrobu a pašovanie drog, organizovanú kriminalitu atď.
Uvedené skupiny sa prekrývajú. Napríklad jeden mladík intoxikovaný pervitínom sa vlámal do cudzieho obydlia. Tam ho spiaceho našli prekvapení majitelia bytu. Mohlo ísť o zaobstarávaciu
trestnú činnosť i o nezmyselné správanie pod vplyvom drogy. Tak
či onak bol neskôr stíhaný pre lúpež.
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Skupiny návykových látok a trestná činnosť
Tab. 1. Typické riziká niektorých návykových látok a hazardné hry
a porušovanie zákona
Návykové Typické riziká vo vzťahu k trestnej činnosti
riziko
Alkohol

Výtržníctvo, násilná trestná činnosť vrátane vrážd,
pašovanie, nedovolená výroba, predaj alebo podávanie alkoholu neplnoletým. Časté býva ovplyvnenie alkoholom u obetí násilnej i majetkovej trestnej
činnosti.

Tabak

Daňové úniky, pašovanie, predaj tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 let. Nedbalostná
trestná činnosť, fajčenie tabaku napríklad odvádza
pozornosť od riadenia motorového vozidla alebo
zvyšuje riziko požiaru.

Konopa
Zaobstarávacia trestná činnosť, predávanie a pašo(hašiš, ma- vanie drog. Nedbalostné trestné činy, napríklad dorihuana)
pravné nehody u vodičov ovplyvnených konopou.
Ekonomicky motivovaná kriminalita.
Tlmivé
látky

Ilegálny obchod s liekmi na lekársky predpis. Pridávanie tlmivých liekov do alkoholických nápojov
a následné okrádanie intoxikovaných. Kombinácia
benzodiazepínov a alkoholu pôsobí obyčajne tlmivo (riziká ťažkých otráv), ale niekedy paradoxne
vyvoláva agresivitu.

Opiáty
(napríklad
heroín)

Zaobstarávacia trestná činnosť vrátane predávania
a pašovania drog. Ekonomicky motivovaná kriminalita. Menej často agresivita pri odvykacích stavoch.

Pervitín
a kokaín

Zaobstarávacia trestná činnosť, krádeže, lúpeže atď.
Agresívne alebo inak nebezpečné konanie osôb
ovplyvnených drogou. Násilná trestná činnosť voči
osobám pod vplyvom týchto drog je častá už preto, že sa správajú neopatrne a niekedy agresivitu
vyprovokujú. Ekonomicky motivovaná kriminalita,
výroba, predávanie a pašovanie drog.

Halucinogény (LSD,
MDMA
atď.)

Zaobstarávacia trestná činnosť, nebezpečné a nezmyselné správanie v súvislosti s aplikáciou drogy.
Predávanie a pašovanie drog, často dochádza k zamieňaniu rôznych látok, napríklad pervitín sa predáva ako MDMA. Ekonomicky motivovaná kriminalita.

Prchavé
látky

Nebezpečné a nezmyselné konanie v súvislosti
s aplikáciou drogy. Zaobstarávacia trestná činnosť
(typické krádeže doma).

Hazardné
hry (hazardné
automaty,
športové
stávky
atď.)

Krádeže, sprenevery, podvody, neplatenie výživného, menej často násilná trestná činnosť (napríklad
lúpeže). Násilná trestná činnosť voči zadlženým patologickým hráčom neschopným splácať dlhy. Častá býva nezákonná hazardná hra osôb vo veku pod
18 rokov a iná ekonomicky motivovaná kriminalita
vrátane organizovaného zločinu.

Diagnostika a čo z nej vyplýva
Môže ísť o prostú intoxikáciu, napríklad aj náhodnú. Tu má
zásadný význam včas urobené toxikologické vyšetrenie. O druhu
látky môže tiež veľa napovedať klinický obraz. Jeho posúdenie si
však vyžaduje určitú skúsenosť, pretože intoxikácia rôznymi látkami máva odlišný priebeh. V prípade jednoduchej intoxikácie je
podstatná náležitá pomoc pri jej liečbe. Následne by sa mal stav
posúdiť a podľa toho zvoliť ďalší postup.
Tab. 2. Preukázateľnosť niektorých návykových látok bežným toxikologickým vyšetrením
Látka

Preukázateľné po (dni)

Amfetamíny

1–2

Barbituráty dlhodobo pôsobiace

10 – 14

Barbituráty krátkodobo pôsobiace 3 – 5
Diazepam

2–4

Kokaín

0,2 – 0,5

Opiáty (morfín, kodeín)

1–2

Konopa (THC)

2 – 8 (nechronické užívanie)
14 – 42 (chronické užívanie)

Škodlivé užívanie: V dôsledku zneužívania drogy nastali škody
na telesnom alebo duševnom zdraví, ale závislosť sa nedá preukázať. Tu zvyčajne postačuje krátka intervencia.
Ak ide o závislosť, býva najvhodnejšia systematická a dlhodobá liečba. Definícia závislosti – pozri Medzinárodná klasifikácia chorôb. S veľkou mierou zjednodušenia sa dá povedať, že pre

závislosti je typické zhoršené sebaovládanie vo vzťahu k látke. To
sa prejavuje zneužívaním pri nevhodných príležitostiach alebo vo
väčšom množstve, než závislá osoba zamýšľala.
Prevencia kriminality súvisiacej s psychoaktívnymi látkami
u dospievajúcich detí
Zaobstarávacia trestná činnosť, násilné a inak rizikové správanie počas intoxikácie, nedbalostná trestná činnosť
Dôležité býva znižovanie dopytu i dostupnosti. Všeobecná prevencia zahrnuje napríklad interaktívne programy pracujúce s motiváciou a nácvikom zručností v školskom prostredí a prevenciou v rodine. Podstatná býva tiež krátka intervencia pre začínajúce problémy a liečba. Materiály opisujúce prevenciu a krátku intervenciu
v školskom prostredí i prevenciu v rodine sú zdarma na stiahnutie
z adresy www.drnespor.eu. Na rovnakej adrese sú voľne dostupné
svojpomocné príručky pre ľudí s návykovými chorobami.
V súvislosti so znižovaním dostupnosti je vhodné spomenúť
pojem „cena spojená so zaobstaraním“. Tá zahŕňa finančné výdavky plus náročnosť a čas, potrebný na získanie látky – napríklad
alkohol neplnoletému predajú až na štvrtý pokus, nie na prvý. Čím
vyššia cena je spojená so zaobstaraním, tým lepšie.
Násilná trestná činnosť voči osobám intoxikovaným alkoholom a ekonomicky motivovaná trestná činnosť osôb, ktoré
netrpia návykovou chorobou (napríklad predaj alkoholu
a drog neplnoletým)
Tvrdý a dôsledný postih, zodpovedajúci spoločenskej nebezpečnosti takého správania. Vysoké pokuty, ktoré odradia určitú
časť potenciálnych ekonomicky motivovaných páchateľov.
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SUBKULTÚRY MLÁDEŽE
A SOCIÁLNOPATOLOGICKÉ JAVY
PhDr. Josef Smolík, Ph.D., Masarykova univerzita, Brno, Oddelenie bezpečnostných a strategických štúdií, Katedra politológie, Fakulta sociálnych štúdií

S fenoménom subkultúr mládeže sa naša spoločnosť stretávala už pred rokom 1989. V priebehu 90. rokov sa na území Českej
a Slovenskej republiky etablovali skoro všetky subkultúry bežné
v zahraničí. Môžeme spomenúť napríklad subkultúru skinheads,
ktorá sa profilovala vo všetkých troch hlavných prúdoch (krajne
pravicový, apolitický a anarcho-ľavicový) a mnohých odnožiach
(SHARP, skinheads proti rasovým predsudkom atď.). Tiež sa etablovali subkultúry punk, hard core, graffiti, hip-hop, futbaloví chuligáni, metalová scéna, gothic rock a široko ponímaná tanečná scéna (vrátane techno scény či relatívne nového tzv. hardbass štýlu).
Tieto subkultúry mládeže sú v mnohých prípadoch spojené s hudobnou scénou, ktorá ich utvára i ovplyvňuje. Často sú práve tieto
subkultúry mládeže (niekedy i neprávom) spájané so sociálnopatologickými javmi, niektoré subkultúry sa stávajú synonymom pre
násilie, extravaganciu, užívanie drog, ale i usporadúvanie protestov, demonštrácií, happeningov či dobročinných koncertov. Tento text sa pokúsi stručne predstaviť typológiu subkultúr mládeže
a ich vzťah k sociálnopatologickým javom.
Subkultúry mládeže a ich typológia
Pojem subkultúra sa v spoločenských vedách bežne používal
v 40. rokoch 20. storočia, a to v niekoľkých významoch. Pojem sa
používal a používa jednak na označenie typologickej kategórie, t. j.
čiastkového variantu väčšieho kultúrneho celku, jednak ako kontrakultúra v protiklade k väčšiemu celku negujúcemu niektoré hodnoty dominantnej kultúry (porov. Geist, 1992, Hendl, 2005). Predpona
„sub“ naznačuje svojbytnosť a odlišnosť od dominantnej alebo
mainstreamovej spoločnosti (Barker, 2006). Subkultúru teda tvoria
skupiny ľudí, ktorí zdieľajú zvláštne hodnoty a normy, v ktorých sa
rozchádzajú s dominantnou alebo mainstreamovou spoločnosťou
a ktoré ponúkajú mapu významov, vďaka ktorým je svet pre členov subkultúry zrozumiteľný (Barker, 2006). Uviesť presnú definíciu
subkultúry či priamo subkultúry mládeže je z hľadiska množstva
jednotlivých definícií a prístupov k štúdiu subkultúr nemožné. Definície subkultúr sa zameriavajú na jednotlivé charakteristiky a znaky subkultúr. Len ťažko sa na základe definície dá opísať množstvo
najrôznejších subkultúr, ktoré sú často rozdielne.
V každej subkultúre mládeže je možné vysledovať niekoľko
typov priaznivcov („insiderov“). Okrem aktívnych priaznivcov
jednotlivých subkultúr mládeže, ktorí napríklad usporadúvajú
koncerty, protestné akcie, vydávajú magazíny či hudobné nosiče, existuje aj širšia časť pasívnych priaznivcov („konzumentov“),
ktorí sa na existencii subkultúry podieľajú minimálne, ale konkrétna subkultúra pre nich má veľký význam (Smolík, 2010). Tretím
typom člena môže byť jedinec mimo „scény“, sledujúci módne
trendy, nevnímajúci ideológiu (sústavu noriem) subkultúry a ani
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nevyjadrujúci postoje subkultúry. Autori v 70. rokoch 20. storočia
videli subkultúry ako symbolický dôsledok štrukturálnych problémov tried, ktoré sa snažia riešiť vytváraním kolektívnej a individuálnej identity. Subkultúra pri tom ponúka legitimizujúci alternatívny zážitok a súbory zmysluplných činností. Kreativita a kultúrny
ohlas subkultúr vyjadrujú spoločenské rozpory. Od 90. rokov sme
sa ocitli v tzv. postsubkultúrnom období (porov. Barker, 2006).
Od 90. rokov až dodnes, keď prevláda vplyv masových módnych trendov, sa jedinec nemusí považovať za člena alebo súčasť
subkultúry, a chápe sa len ako výraz módnych trendov.
Subkultúry mládeže, tak ako iné spoločenské fenomény, je
možné typologizovať na základe najrôznejších kritérií. Jedno
z najčastejšie uvádzaných kritérií je kritérium vzniku, ktoré subkultúry mládeže rozdelí na subkultúry mládeže prenesené a originálne (pôvodné). Ďalšími kritériami môžu byť:
– rozšírenosť subkultúry (existencia, resp. neexistencia v Českej republike či Slovenskej republike),
– jednotnosť subkultúry mládeže / nejednotnosť subkultúry mládeže (existencia niekoľkých prúdov v rámci jednej subkultúry,
typicky pre subkultúru skinheads či tanečnú scénu),
– z hľadiska politickej angažovanosti (politické subkultúry mládeže, subkultúry mládeže vnímané ako apolitické),
– miera spoločenskej prijateľnosti z hľadiska ústavného poriadku
(subkultúry vnímané ako „extrémistické“, subkultúry ne-extrémistické),
– vzťah k násiliu (násilné subkultúry – odmietajúce násilie, typicky
hippies),
– vzťah k užívaniu drog (subkultúry, kde je pre priaznivcov užívanie drog charakteristické – subkultúry, kde je pre priaznivcov užívanie drog výnimočné) /pozri Smolík, 2010/.

Subkultúry mládeže a sociálna patológia

Záver

Subkultúrne teórie, ktoré vznikli už v 50. a 60. rokoch 20. storočia,
chápu deviantné (delikventné) správanie jednotlivých členov subkultúr ako spôsob riešenia kultúrne podmienených adaptačných
problémov určitých jedincov a skupín. Ide o kolektívnu (v žiadnom
prípade nie individuálnu) adaptáciu na štrukturálnu záťaž: deviantné či delikventné subkultúry predstavujú protestné alebo obranné
reakcie proti dominantnej kultúre (pozri Smolík, 2010).
Niektoré subkultúry mládeže sa priamo programovo vymedzujú
oproti iným subkultúram. Taktiež aj životný štýl v rámci subkultúr
môže negatívne pôsobiť v dvoch rovinách. Prvou rovinou je samotné pôsobenie subkultúrnej partie vo vzťahu k majoritnej spoločnosti (objekt sociálnej deviácie). V subkultúrach mládeže pôsobia
vnútorné normy, ktoré sú v mnohých prípadoch v rozpore s normami konvenčnej spoločnosti, pričom tieto subkultúrne normy u jednotlivých členov priamo podporujú deviantné správanie.
Druhou rovinou je pôsobenie subkultúrnej partie (subjekt sociálnej deviácie) vo vzťahu k jedincovi (subjekt sociálnej deviácie),
ktorý je súčasťou tzv. scény či subkultúry. V dôsledku pôsobenia
subkultúrnej partie sa jedinec môže dopustiť deviantného správania, pretože mu subkultúra zabezpečuje 1. potrebné prostriedky
(napríklad ideologické zázemie), 2. zaisťuje organizáciu a koordináciu deviantných aktivít, 3. štruktúruje svojím spôsobom voľný čas,
4. štruktúruje deľbu práce, 5. stanovuje rolu v rámci subkultúrnej
partie a 6. chráni ho pred agentmi sociálnej kontroly (pred orgánmi
činnými v trestnom riadení, súdmi a pod.). Táto ochrana môže mať
formu právnej pomoci, finančnej pomoci, solidarity a pod.
Z ponuky sociálnych deviácií, ktoré sa často spájajú so subkultúrami mládeže, sú najvýznamnejšie zastúpené tieto: 1. kriminalita,
2. alkoholizmus, 3. narkománia, 4. promiskuitné sexuálne správanie
(v minulosti napríklad hippies), 5. politická ortodoxia (rasizmus, politický extrémizmus, antisemitizmus, politické násilie), 6. samovražednosť (najčastejšie spomínané pri emo štýle či gothic rocku), 7. vandalizmus, 8. agresivita, 9. sebapoškodzovanie (typické pre emo štýl) atď.

S fenoménom subkultúr mládeže sa často spájajú najrôznejšie
negatívne javy, napríklad alkoholizmus, vandalstvo, politický radikalizmus a ďalšie. Subkultúry mládeže pôsobia v dvoch základných
rovinách: 1) tlakom na jedinca, 2) tlakom na majoritnú spoločnosť.
V priebehu minulých desaťročí mali subkultúry mládeže ustálené znaky: skupinovú identitu, stále členstvo, dôraz na hodnoty,
ale i rovnaké vzorce sociálnopatologických javov. Od 90. rokov
20. storočia sa charakteristiky subkultúr zmenili. Je v nich zreteľná roztrieštenosť identity, nízky stupeň stotožnenia a fascinácia
štýlom a imidžom. Z toho je tiež zrejmé, že jednotlivé sociálnopatologické javy sú prítomné vo väčšine súčasných subkultúr. Vhodné je tiež zdôrazniť, že jednotlivých priaznivcov subkultúr mládeže
nemôžeme dopredu spájať so sociálnopatologickými javmi. I na
základe niektorých subkultúr mládeže vznikajú spoločensky prínosné projekty, nátlakové skupiny a kultúrne aktivity. Nemôžeme
teda „odpísať“ niekoho len na základe príslušnosti k určitej subkultúre mládeže.
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Tab. č. 1 Vybrané subkultúry mládeže a sociálnopatologické javy
(Smolík, 2008)
Subkultúra
mládeže

Počet/
rozšírenosť

Prejavy Politic- Užínásilia ká orto- vanie
doxia
drog

Vandalizmus

Neo
nacistickí
skinheads

veľká

veľké

veľká

malé

stredný

SHARP
skinheads

stredná

stredné

malá

malé

malý

RASH
skinheads

malá

veľké

veľká

stredné

malý

Punk

veľká

stredné

stredná

stredné

stredný

stredná

stredné

veľká

malé

malý

Hard core
Graffiti

veľká

malé

malá

stredné

veľký

Futbaloví
chuligáni

malá

veľké

stredná

malé

stredný

Techno,
tanečná
scéna

veľká

malé

malá

veľké

stredný
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PRÍKLAD PROBAČNEJ A MEDIAČNEJ
ČINNOSTI U DETÍ MLADŠÍCH
AKO PÄTNÁSŤ ROKOV
Mgr. Dušan Beyer, Probačná a mediačná služba Českej republiky, stredisko Opava

V systéme riešenia detskej kriminality v Českej republike, keď sa
i prípady trestne nezodpovedných detí mladších ako 15 rokov riešia
špecializovanými súdmi pre mládež, sa uplatňujú postupy mediácie
a probácie v zmysle restoratívnej (nápravnej) justície, ktorú presadzuje Probačná a mediačná služba Českej republiky. Priamou mediáciou
rozumieme mimosúdne sprostredkovanie riešenia konfliktu spôsobeného trestnou činnosťou, a to v procese, pri ktorého zavŕšení sa stretnú a komunikujú páchateľ s poškodeným za účasti probačného úradníka v úlohe mediátora. Mediačné stretnutie vo vhodných prípadoch
konfrontuje detského páchateľa (a zákonných zástupcov) s následkami jeho protiprávneho konania, pomáha vytvoriť priestor na ospravedlnenie, vyjadrenie ľútosti a na diskusiu o možnostiach nápravy
spôsobenej ujmy. Poškodený môže dieťa osobne zoznámiť s následkami skutku, opísať ujmu, ktorá mu bola spôsobená, a aktívne sa tak
podieľať na riešení celej veci, čo zvyšuje jeho šancu získať primerané
zadosťučinenie. Mediácia je pre obe strany dobrovoľná, nemusí viesť
vždy k dohode, ale asi najviac ilustruje snahy riešiť trestné konflikty
alternatívnym, menej formálnym, ale o to cielenejším spôsobom. Mediátor je povinný ctiť pravidlá objektivity, nestrannosti a vyváženosti
a poskytnúť stranám bezpečné prostredie, odbornú a informačnú
podporu, čo uľahčuje často tŕnisté snahy o riešenie následkov činu
inak trestného.
Probačné činnosti, teda u detských páchateľov najmä realizácia
probačného dohľadu nad dieťaťom, jeho pozitívne motivovanie, individuálna pomoc, kontrola stanovených obmedzení alebo povinností
a práca s jeho rodinným systémom, potom prichádzajú na rad v prípadoch, keď súd pre mládež uloží niektoré z opatrení. V odôvodnených
prípadoch nemusí súd uložiť žiadne opatrenie, čo pripadá do úvahy
najmä pri drobnej detskej kriminalite. Pokiaľ to korešponduje s funkčným rodinným zázemím, ide o ojedinelý exces alebo je zrejmé, že
následky prehrešku boli dostatočne napravené, môže súd rozhodnúť
tak, že postačí samotné prejednanie veci pred súdom pre mládež. Má
sa za to, že pri jednaní, na ktorom sa dieťa i jeho zákonní zástupcovia
zúčastnia, je možné zavŕšiť výchovné pôsobenie celého riadenia. Konkrétne opatrenie sa potom ukladá, keď je spáchaný skutok závažnejší
alebo je osobná situácia dieťaťa už problematickejšia a vyžaduje trvalejšiu, odbornú a cielenú reakciu, ktorá má dieťa odvrátiť od páchania
ďalšej trestnej činnosti a zaistiť vhodné výchovné pôsobenie. Medzi
opatrenia patria:
• dohľad probačného úradníka,
• zaradenie do terapeutického, psychologického alebo iného vhodného programu v stredisku výchovnej starostlivosti,
• ochranná výchova,
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• výchovná povinnosť,
• výchovné obmedzenie,
• napomenutie s výstrahou.
Opatrenia sa líšia formou, zameraním, intenzitou obsiahnutých
sankčných prvkov a spôsobom obmedzenia dieťaťa – je zrejmé, že
najprísnejšie je umiestnenie dieťaťa do ochrannej výchovy. V praxi sa
najviac ukladá dohľad probačného úradníka, opatrenia je však možné
kombinovať, čo ilustrujem na prípade z praxe.
Adam a Mirek, štrnásťroční kamaráti, sú v obci, kde bývajú, pri každej
„lotrovine“. Rodičia nemajú na ich výchovu veľa času, a vlastne ani chuť
a trpezlivosť. Chlapci sa často potulujú po okolí a hľadajú akúkoľvek
aktivitu, ktorá by ich zabavila. Jedného večera prišiel Mirek za Adamom
s tým, že doma našiel fľašu alkoholu a že by si teda mohli dať niečo
„ostrejšie“. Adama nebolo potrebné prehovárať, vždy to bolo tak, že sa
vzájomne chceli tromfnúť, kto viac vyvedie – vybral teda z pivnice dva
spreje a vytratili sa na kopček za dedinou. Po zdolaní fľaše rumu boli už
natoľko rozgurážení, že sa vrátili do dediny a pomocou sprejov vyjadrili,
aký majú názor na niektoré učiteľky a pána starostu, ktorí pre formy
ich zábavy nemali nikdy pochopenie. Keď spreje došli, prebytok energie
ventilovali ničením turistických značiek. Ráno vyvádzanie „vandalov“
vzbudilo v obci značnú nevôľu a tiež pozornosť polície, pre ktorú nebolo
ťažké vinníkov odhaliť a vyšetrovať pre poškodenie cudzej veci. O prípade
bol informovaný probačný úradník, ktorý sa s chlapcami skontaktoval
s ponukou pomoci pri riešení veci. Obaja v sprievode rodičov prejavili
záujem pokúsiť sa všetko nejako napraviť – probačný úradník zistil, že sa
zatiaľ len ospravedlnili svojim učiteľkám. Dohodol preto so starostom, že
za ním príde a spoločne sa s mladíkmi stretnú na obecnom úrade – na
následnom mediačnom stretnutí sa potom starostovi ospravedlnili za
nasprejované urážky a ponúkli, že nápisy z obecného majetku odstránia.
Starosta s návrhom súhlasil, a tak chlapci v priebehu ďalších dní svoje diela
premaľovávali a čistili. Probačný úradník pomohol rodičom chlapcov
dohovoriť dohodu o splácaní škody s vlastníkom rozbitých značiek.
V priebehu práce s deťmi sa ukázalo, že prehrešok je vyvrcholením ich
dlhodobého problémového správania – objavilo sa u nich aj záškoláctvo,
bitky v triede a fajčenie marihuany. Probačný úradník preto v záverečnej
správe súdu navrhol, aby chlapcom uložil dohľad, povinnosť chodiť do
školy bez neospravedlnených absencií a obmedzenie v podobe zákazu
užívania drog a alkoholu súčasne s povinnosťou podrobiť sa na výzvu
probačného úradníka kontrolnému drogovému nebo alkoholovému
testu – mladíci tak budú v rámci dohľadu v pravidelnom kontakte
s probačným úradníkom, ktorý ich bude navštevovať aj doma, bude mať
prehľad o ich školských i mimoškolských aktivitách a zaistí aj kontrolné
testovanie.

Teoreticko-informačné
Príhovory príspevky

NIEKTORÉ ASPEKTY PREVENCIE
SOCIÁLNOPATOLOGICKÝCH
JAVOV V KONTEXTE SOCIÁLNEJ
ZNEVÝHODNENOSTI
Doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD., Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky

Nedávno som dostal, v rámci sanácie rodín, ponuku pracovať
týždeň v letnom tábore pre deti staršieho školského veku s poruchami správania. Ponuku som prijal z troch dôvodov:
– tím ľudí, s ktorými som mal pracovať, sú moji priatelia a tešil som
sa na nich,
– cítim sa „doma“ najmä v problematike „inštitucionalizovaného“
dieťaťa s poruchami správania a „neinštitucionalizované“ deti
boli pre mňa predsa len trocha inou odbornou výzvou,
– dlhodobo v sebe riešim viacero teoretických i koncepčných dilem a letný tábor som vnímal ako šancu ich nielen jednoznačnejšie definovať, ale aj hľadať v praxi akési „umenie možného“.
V práci s deťmi sme s kolegami uplatňovali modifikovaný model terapeuticko-výchovnej komunity, s ktorou mám bohaté skúsenosti z diagnostického centra a ktorej súčasťou sú aj terapeutické skupiny. V porovnaní s prácou v diagnostickom centre tu boli
dve vážne komplikácie:
a) nemali sme vlastne žiaden reštriktívny regulatívny „výchovný“
nástroj,
b) n
 áš pobyt bol krátkodobý.
Na druhej strane tu bola jedna veľká výhoda – boli sme s deťmi prakticky stále. Aj vďaka tomu ponúkam niekoľko reflexií, nad
ktorými azda stojí za to uvažovať. Týkajú sa 4/5 zúčastnených detí.
– Sociálna znevýhodnenosť. Nie je to materiálny nedostatok.
Vnímam ju najmä ako priepastný rozdiel medzi nadštandardným
materiálnym vybavením (od oblečenia cez vreckové, mobil až po
zásobu drahých lahôdok) a ašpiráciou osobnostne rásť (vrátane
vzdelávania). Polovica účastníkov tábora chodila do špeciálnej
školy, hoci viacerí z nich mali evidentne dostatočné intelektové
predpoklady na bežné vzdelávanie. Ak v niečom nepochybne
zlyháva rodina týchto detí, je to práve ľahostajný, resp. negatívny
postoj k vzdelávaniu.
– Tu a teraz. Deti sa temer vôbec nezaoberajú svojou minulosťou (pokiaľ to nie je výrazná trauma), používajú ju spravidla len
ako „argument“ či „zdôvodnenie“ prijateľnosti porušovania noriem. Nezaoberajú sa ani svojou budúcnosťou. Ak sa aj vyjadrujú
o svojej budúcnosti, je to výsledok bez reálnej predstavy cesty

k nemu. (Na rozdiel od nich si „inštitucionalizované“ deti dokážu
počas pobytu v inštitúcii stavať blízke i vzdialenejšie ciele.) U pedagógov, ktorí sú zameraní na budúcnosť, to vyvoláva istú bezmocnosť. Ako motivovať deti na spoluprácu? Ako ich motivovať
na samoreguláciu?
– Vnímanie trestnej činnosti. Krádež či vandalizmus deti subjektívne často vyhodnocujú s vyústením, ktoré má pozitívny náboj. („Nechytili ma!“) V ich interpretácii to znamená: „Som šikovný“ či dokonca „som hrdina“. Krádež navyše relativizujú. „Každý
kradne!“, „To nikomu nebude chýbať!“ „To som si iba požičal!“
– Modely, vzory, idoly. U chlapcov sa medzi modelmi a vzormi
vyskytujú predovšetkým príbuzní, kamaráti či známi, ktorí ich
zaujali činmi porušujúcimi zákon. Ako povedal jeden otec z Plaveckého Štvrtka: „Chlap, čo nebol v base, nie je chlap!“ Chlapčenská skupina je silne viazaná na svojho vodcu. Ak získame ako pedagógovia vodcu, získali sme temer celú skupinu. Modely a vzory
dievčat sú skôr z oblasti mediálneho priemyslu. Bezprostredné
domáce vzory chlapcov i dievčat žijú nezriedka zo sociálnych dávok. Pre nich nie je norma pracovať (ak, tak načierno), ale „brať
sociálku“.
– Mravné hodnoty. Pre ich mravný vývin je charakteristické, že
sú na stupni predkonvenčnej morálky v etape vyhýbania trestu
(„zlé“ je to, za čo ma prenasledujú a trestajú) a etape recipročného hedonizmu (niečo za niečo). Počas pobytu v tábore boli
schopní ako na vrchnej úrovni fungovať v prvej fáze konvenčnej
morálky – fáze interpersonálneho súladu. Boli aktivity a pravidlá,
ktoré „robili a dodržiavali kvôli nám“.
– Záujmy. Cigarety, hudba, sex a vlastný vzhľad. Je fakt, že práve cez hranie a spievanie pri gitare (i keď našu ponuku prijímali
opatrne a postupne) sa podarilo budovať akési spoločenstvo
a pocity spolupatričnosti. Iné aktivity zvládali krátkodobo a bez
priamej účasti dospelého sa prakticky nerealizovali. Osobitne
zaujímavým „estetickým“ a hodnotovým fenoménom je nadštandardný záujem chlapcov o svoj vzhľad.
– Emócie. Na jednej strane je tu emocionálna plytkosť, na druhej
strane emocionálna labilita. Tá je spojená s afektívnymi prejavmi
a je z hľadiska frekvencie zastúpená vo zvýšenej miere u oboch
pohlaví. Zdá sa, že to začína byť súčasťou súčasnej kultúry. Na to,
aby boli emócie čitateľné, musia mať až dramatickú podobu.
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Uvažujem. V nedávnych nepokojoch vo Veľkej Británii neboli
hlavnými aktérmi tí najchudobnejší, ale mladí ľudia zo stredných
vrstiev. Výskum UNICEF (tiež vo Veľkej Británii) ukázal, že príčinou
toho, že deti v Spojenom kráľovstve sa v porovnaní s inými deťmi
zo západných vyspelých krajín cítia najnešťastnejšie, je konzumerizmus. Iné výskumy v západnej Európe ukázali, že deti s vysokým
mesačným vreckovým (100 EUR a viac) sa dopúšťajú častejšie
trestnej činnosti ako deti s nižším vreckovým. Zdá sa teda, že temer výlučné zdôrazňovanie chudoby ako determinanty porúch
správania je ideologizujúce a začína byť kontraproduktívne.
Som presvedčený, že u väčšiny detí s poruchami správania nie
je hlavným problémom ich chudoba ako sociálne znevýhodnenie.
Základným problémom je „výchovné zanedbanie“. Nemyslím teraz len na výchovné zanedbávanie zo strany rodičov. Nepochybne
aj to tu je. Mám na mysli výchovné zanedbávanie zo strany spo-

ločnosti. Hodnoty, ktoré vyznávajú deti, sú len reflexiou súčasnej
materializácie sveta. Spoločnosť dieťa navonok postavila na piedestál, nie však pre hodnotu dieťaťa samotného, ale preto, že cez
dieťa je najjednoduchšia cesta zapojiť rodičov do „systému konzumu“.
Spoločnosť do značnej miery rezignovala na výchovu mladých
ľudí. V duchu liberálnej nevyváženosti hodnôt ich nadmerne
ochraňuje a ospravedlňuje, a oni stratili rešpekt pred zákonom
(rodičom, učiteľom, policajtom) a získali moc, s ktorou nevedia
narábať.
Je čas urobiť krok späť. Bude krokom dopredu.
Literatúra
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RIZIKO SOCIÁLNOPATOLOGICKÝCH
JAVOV V RODINÁCH
ŽIADATEĽOV O AZYL
PaedDr. Milan Pukančík, PhD., Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Centrum pedagogického výskumu

Žiadatelia o azyl predstavujú novú klientelu sociálnych služieb
so špecifickými problémami a potrebami. Proces preverovania
žiadosti o azyl býva zdĺhavý a z hľadiska prežívania a psychickej
pohody žiadateľov veľmi problematický. Veľmi často sa nekončí
udelením, ale zamietnutím azylu, prípadne udelením doplnkovej
ochrany (Zákon o azyle 480/2002 Z. z.). Za ostatných 5 rokov sme
na Slovensku zaznamenali vyše 5 000 žiadostí o udelenie azylu,
z čoho bol azyl udelený v 74 prípadoch. Doplnkovú ochranu sme
od jej zavedenia v roku 2007 udelili v 353 prípadoch (podľa údajov
Migračného úradu MV SR, 2011).
Žiadatelia o azyl sú ubytovaní v záchytných a pobytových utečeneckých táboroch počas trvania celej azylovej procedúry. Utečenecký tábor je ubytovacie zariadenie, v ktorom žijú cudzinci z rôznych krajín s rozmanitými tradíciami, zvykmi, normami, spôsobmi
komunikácie a pod. K týmto kultúrnym atribútom však pridajme
generačnú odlišnosť, statusovú odlišnosť, ale aj ekonomickú odlišnosť. Závažným stresovým faktorom je tiež neistota získania azylu
a možnosti ostať v krajine. To všetko predstavuje špecifickú životnú situáciu s vysokou mierou frustrácie a emocionálneho vypätia.
V kombinácii s predlžovaním azylovej procedúry vzniká riziko sociálnopatologických javov a z toho rezultujúcich problémov v procese integrácie a sociálnej inklúzie.

služieb (materiálna podpora, ponuka voľnočasových a vzdelávacích aktivít) zameriava práve na ne. I tak však pobyt v utečeneckom tábore pre rodiny predstavuje mimoriadnu záťaž a je potrebné si uvedomiť niekoľko špecifických rizík.
Napätie v rodine. Nahromadená frustrácia nezriedka vyúsťuje
aj do rodinného napätia a konfliktov. Nedostatočné podmienky
bývania niekedy znásobujú nezhody medzi partnermi, rodičmi
a deťmi i medzi súrodencami navzájom. Konflikty sa ťažko riešia
pri nedostatku súkromia. Stále spomienky na minulosť a traumatické zážitky môžu znemožňovať prežívanie spoločnej pohody.

Špecifická situácia rodín žiadateľov o azyl

Zmena tradičných rolí. Mnohí produktívni muži sa stávajú nedobrovoľnými poberateľmi pomoci zo strany štátu a mimovládnych organizácií. Mužov často trápia výčitky svedomia a pocit
hanby za ich neschopnosť ochrániť a zabezpečiť rodinu.
Ženy pri dlhodobej odlúčenosti mužov od rodín na seba preberajú všetku zodpovednosť. Je to logické vyústenie situácie, v ktorej sa ocitli, a je obdivuhodné ako túto novú úlohu mnohé osamotené ženy dokážu zvládnuť. Avšak pre rodiny enkulturované
v tradičnom patriarchálnom prostredí to môže paradoxne vyvolať
ďalšie napätie, prameniace z rozpadu tradičných kultúrnych vzorcov. To je potrebné si uvedomiť a pracovať s týmto fenoménom
v procese kultúrnej integrácie.

Rodiny s deťmi tvoria špecifickú a možno povedať i zraniteľnú
skupinu žiadateľov o azyl. Celkom logicky sa najväčšia ponuka

Starostlivosť o deti. Na jednej strane prílišný ochranný až
izolacionistický postoj, najmä zo strany otca, manžela, najstaršieho
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syna, ktorý na seba preberá akoby rolu ochrancu ostatných členov.
Negatívom takéhoto postoja je riziko nedostatočnej komunikácie
s odborným personálom, resp. neodhalenie problémov a potrieb,
ktoré ostatní členovia rodiny majú. Opačný extrém je, z nášho
kultúrneho uhla pohľadu, nezáujem o deti. Je bežné, že i veľmi
malé deti sa hrajú v spoločných priestoroch táborov (chodby,
vonkajší areál) bez dozoru, bez kontroly, v chladnejšom počasí
i nedostatočne oblečené. Podľa rodičov detí je všetko v poriadku,
pretože deti sa majú naučiť samostatnosti, pre nás takýto prístup
hraničí so zanedbávaním dieťaťa.

Naučená bezmocnosť. Predlžujúci sa pobyt v utečeneckom tábore v kombinácii s absenciou pravidelných aktivít vedie u mnohých žiadateľov k silnej letargii až apatii. Predtým vitálni a aktívni
ľudia prežívajú zo dňa na deň, strácajú záujem o veci naokolo,
strácajú aj zvyšky svojho vnútorného aktivizačného potenciálu.
Úspešnosť integrácie závisí vždy najmä od individuálnych schopností zvládnuť každodenné úlohy a problémy bežného života.
Jednou z najväčších výziev, ktoré stoja pred odbornými pracovníkmi v kontakte so žiadateľmi o azyl, je rozpoznať príznaky vzniku
takejto bezmocnosti a predchádzať jej ďalšej eskalácii.

Školská dochádzka. Rodiny žiadateľov o azyl prichádzajú často
z krajín, kde povinná školská dochádzka neexistuje, nie sú na ňu
zvyknutí a rodičia detí ani nevnímajú potrebu jej dodržiavania.
Ďalšou príčinou absencií je pretrvávajúca neistota, týkajúca sa zotrvania v krajine. Rodičia tak bilancujú výhody školskej dochádzky
s nevýhodami opakovaných zmien (kolektívov, jazykov, typu škôl
a pod.), ktorým sú ich deti vystavované v prípadoch opakovaných
žiadostí o azyl vo viacerých krajinách.

Záver

Riziko vzniku závislosti. Z možných rizík, ktorým môže byť rodina
vystavená, musíme spomenúť i problém konzumácie návykových
látok a vznik závislosti. Prežité traumy, straty, opakovaná frustrácia
z neriešenia situácie a pocit bezmocnosti predstavujú dosť vysoké
riziko, pokiaľ ide o vznik tohto fenoménu.

Pobyt v utečeneckom tábore predstavuje pre žiadateľov o azyl
špecifickú záťažovú situáciu s vysokým rizikom ohrozenia sociálnopatologickými javmi. Rodiny s deťmi patria medzi najzraniteľnejšie skupiny, ktorým je potrebné venovať špecifickú pozornosť.
Uvedomením si rizík, ktorým sú žiadatelia o azyl vystavení v rámci
pobytu v utečeneckých táboroch, môžeme zvýšiť kvalitu ich života v čase azylovej procedúry a tiež predchádzať zlyhaniam v procese integrácie.
Literatúra
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EXTRÉMIZMUS V JEHO
RÔZNYCH PODOBÁCH
Mgr. Lucia Grešková, PhD., politologička, Ministerstvo kultúry SR, cirkevný odbor

Extrémizmus je globálny jav. Jeho rozhodujúcou črtou je
transnacionalita, pôsobnosť bez ohľadu na hranice. Odpor proti
súčasnému režimu medzinárodných vzťahov a kult násilia posilňuje globálnu solidaritu extrémistických organizácií a ich pragmatické aliancie s ďalšími teroristickými a kriminálnymi skupinami. Rozptyl extrémizmu do medzinárodného prostredia a oslabenie väzby na konkrétne teritórium spôsobili dva faktory – globalizácia a koniec studenej vojny. Podľa Rolanda Robertsona1 má
globalizácia charakter paradoxu, prináša zároveň absolutizáciu
aj relativizáciu. Ide o univerzalizáciu partikulárneho (globálne
rozšírenie západnej kultúry) a zároveň partikularizáciu univerzálneho (západná kultúra sa stretáva s ostatnými kultúrami). Tento
paradox sa premieta i do osudu kultúry: jej podoba a sociálne
úlohy sa prudko menia, niektoré formy slabnú, zatiaľ čo iné sa
prudko rozvíjajú. S globalizáciou kultúry rastie na jednej strane
snaha o medzikultúrny dialóg a na druhej strane sa aktivuje radikalizmus a extrémizmus. Dôsledkom multipolarity a globalizácie nie je bezpečnejší svet. Naopak, racionalitu jadrového stretu
medzi Moskvou a Washingtonom nahradila iracionalita fanatických zabijakov a radikálnych štátnikov, ktorých nemožno odstrašiť klasickými metódami. Extrémizmus expanduje a rastie jeho
komplexnosť.
Extrémizmus je komplexný problém: jeho pôvod býva rozmanitý, a tých, ktorí sú doňho zapojení, je ešte viac. Možno najčastejšou chybou pri jeho definovaní je neschopnosť rozlíšiť medzi
predpokladanými extrémistickými aktivitami a inými formami
nátlakových akcií. Druhým nedostatkom pri definovaní extrémizmu je, že sa často spája s jednou alebo druhou stranou v politickom boji.
Ako vidno, množstvo problémov spojených s definovaním
extrémizmu bráni našej snahe rozvinúť analyticky užitočnú definíciu, použiteľnú v našom kontexte. Nejasnosť medzi akciou,
aktérom a dôsledkom nám znemožňuje rozlišovať medzi terorizmom a vyššou formou násilného správania, ktorého súčasťou je
extrémizmus. Možnosť skúmania rôznych poddruhov extrémizmu zlyháva na vymedzení samotného pojmu extrémizmus.
Ak chceme oslobodiť koncept extrémizmu od polemík, musíme špecifikovať tie znaky, ktoré odlišujú extrémizmus od ostatných donucovacích taktík, používaných v rámci alebo mimo
politických spoločenstiev.
Pojmom extrémizmus sa vo všeobecnosti na Slovensku ozna
čujú vyhranené ideologické postoje, ktoré vybočujú z ústavných, zákonných noriem, vyznačujú sa prvkami netolerancie
a sú zamerané proti základným demokratickým ústavným princípom, ako sú definované v slovenskom ústavnom poriadku.
1

V slovenskom kontexte sa zaužívalo delenie extrémizmu na 3 základné „varianty“ či „smery“. A to pravicový extrémizmus, ľavicový extrémizmus a náboženský extrémizmus. Pravicový extrémizmus popiera fundamentálnu rovnosť ľudí, ponižuje skupiny
nejakým spôsobom cudzie. Namiesto princípu rovnakých politických práv pre všetkých by mal nastúpiť politický poriadok,
ktorý inštitucionalizuje fundamentálnu nerovnosť ľudí, zakladajúcu sa na pôvode, výkone, národnej, etnickej alebo rasovej prí
slušnosti. Pravicový extrémizmus je reprezentovaný neonacisticky, fašisticky a nacionalisticky orientovanými skupinami a zahŕňa
v sebe často aj náboženské prvky. Vyššie riziko pre spoločnosť
predstavujú skôr skupiny, ktoré ideovo vychádzajú z neofašistických a fašistických myšlienok a tradícií. Ľavicový extrémizmus
smeruje k tomu, že do popredia kladie princíp rovnosti a snaží
sa ho rozširovať na všetky oblasti života. Zatiaľ čo v komunizme
je zásadou rovnosti prekrytá idea individuálnej slobody, v anarchizme je považovaná každá forma štátnosti za represívnu. Na
zdôrazňovaní fundamentálnej ľudskej rovnosti sa síce ľavicové extrémistické doktríny zhodujú s demokratickým ústavným
štátom, avšak vyvodzujú z tohto etického základného princípu
dôsledky, ktoré je možné považovať za radikálne či extrémistické.
Všetky prejavy náboženského extrémizmu majú dve spoločné
črty: sú násilné až brutálne a sú motivované náboženstvom. Terče a ciele náboženských extrémistov sú vzdialené od cieľov politických, spoločenských alebo územných extrémistov. Náboženskí extrémisti často presadzujú zvláštnu kombináciu mystických,
transcendentných a „Bohom vnuknutých“ cieľov. Zatiaľ čo svetskí extrémisti vidia sami seba vo vnútri systému, ktorý sa snažia
zlepšiť, náboženskí extrémisti vnímajú sami seba mimo systému,
ktorý podľa nich nestojí za záchranu – preto sa usilujú o rozsiahle
a radikálne zmeny. Tento pocit odcudzenia systému umožňuje
náboženským extrémistom používať omnoho ničivejšie násilie
proti väčšiemu počtu ľudí. Náboženskí extrémisti považujú ľudí
mimo svojej komunity za podradných, celkom zámerne ich preto označujú dehumanizujúcimi pojmami, ako napríklad neveriaci
psi, diablove deti...
Všeobecne možno konštatovať, že základ extrémistickej scény aj naďalej tvoria skupiny, ktoré sú tzv. pobočkami organizácií
nadnárodného charakteru a majú dlhšiu tradíciu. Charakteristické je, že menšie skupiny, ktoré vznikli odtrhnutím od väčších zoskupení, po krátkom čase zanikli alebo ich členovia prešli k inej
názorovej vetve. Za najväčšiu hrozbu pre demokratický systém
sa považuje najmä pravicový extrémizmus, ktorý je i v Európe
dlhodobo na vzostupe a darí sa mu oslovovať čoraz viac mladých
ľudí prostredníctvom internetu, rockových skupín s rasistickým

Roland Robertson sa prvý venoval téme „náboženstvo a globalizácia“ in Globalization – Social Theory and Global Culture. Sage Publications Ltd., 1992, s. 224.
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repertoárom, organizovaním akcií, ktoré propagujú idey pravicového extrémizmu. So znepokojením sú vnímané najmä aktivity neonacistických skupín. Na Slovensku sú to predovšetkým
aktivity hnutí, namierené tradične proti „menejcenným“ rasám
– Rómom, Židom – a tiež proti maďarskej menšine.
Výpočet hnutí a skupín, ktoré pôsobia na extrémistickej scéne
v Slovenskej republike nie je konečný. Čoraz viac zaznamenávame snahy zahraničných extrémistických skupín presadiť sa i na
Slovensku. Slovenská republika dosiaľ „zaostáva“ za kriminálnymi trendmi európskych krajín, ale je len otázka času, najmä po
našom vstupe do Európskej únie, kedy sa aj u nás stretneme so
snahami nových neznámych skupín, hnutí a gangov zakladať
si „pobočky“, naberať nových členov a so snahou získať vplyv
a moc nad určitým teritóriom.
Riešenie konfliktov, terorizmu a extrémizmu v ľudskej spoločnosti je jedným z najdôležitejších a najzložitejších úloh me-

dzinárodného spoločenstva. Konflikty majú vlastnú vývojovú
dynamiku a prechádzajú rôznymi štádiami. Každý z konfliktov
je jedinečnou udalosťou, ktorá vyžaduje individuálny prístup.
V snahe obmedziť ľudské a materiálne straty sa mnohé štáty
a medzinárodné organizácie musia sústrediť hlavne na prevenciu vypuknutia násilia a na kultiváciu riešenia konfliktov.
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PRAVICOVÝ EXTRÉMIZMUS
– JEHO DEFINOVANIE A POVAHA
Doc. PhDr. Adriana Mikulčíková, PhD., Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

V ostatných rokoch a desaťročiach sa nielen na Slovensku, ale aj
v iných krajinách Európy a sveta problematika pravicového extrémizmu čoraz častejšie zvýznamňuje v spoločensko-politickom povedomí. Médiá takmer každodenne informujú o zhromaždeniach
a akciách pravicových extrémistov, o násilných činoch extrémistov
voči cudzincom a menšinám či o volebných úspechoch pravicovoextrémistických politických strán. Pravicový extrémizmus sa stáva
neoddeliteľnou súčasťou nášho života, ktorú nemožno podce
ňovať.
Napriek tomu, že pojem pravicový extrémizmus sa stal bežne
používaným pojmom, nepanuje jednota v tom, čo si máme pod
ním predstaviť. Táto skutočnosť je viditeľná v laických, publicistických, politických a, žiaľ, i vedeckých diskusiách, v ktorých sa pravicový extrémizmus bežne zamieňa s pojmami fašizmus, nacizmus,
pravicový radikalizmus, pravicový populizmus, pravicový fundamentalizmus, nová pravica, neonacizmus.1 Ťažkosti pri stanovení
presnej definície pravicového extrémizmu spôsobuje to, že ide
o zložitý a multidimenzionálny spoločensko-politický fenomén,
pre ktorý je charakteristická ideologická, svetonázorová, ale i organizačná rôznorodosť a ktorý sa prejavuje rozličnými formami aktivít
a činností.

Na pochopenie podstaty pravicového extrémizmu je potrebné
v prvom rade definovať pojem extrémizmus a následne ho vymedziť oproti ostatným formám extrémizmu.2 Pojem extrémizmus sa
zvyčajne chápe v troch významoch a označuje myšlienkové prúdy,
ktoré: a) sú vzdialené od politického stredu, b) sa vymedzujú vo
vzťahu k demokracii, c) sa vymedzujú vo vzťahu k existujúcemu politickému usporiadaniu. V našom prostredí sa pod ním najčastejšie
chápu snahy a tendencie zamerané na odstránenie (zničenie) demokratického politického systému a jeho základných princípov.3
Z tohto dôvodu aj pravicový extrémizmus môžeme vo všeobecnej rovine charakterizovať ako pojem, ktorý slúži na označenie protidemokratických postojov. Na stanovenie jeho špecifík
je však nutné odlíšiť ho od ostatných foriem extrémizmu.4 V tomto prípade je žiaduce vychádzať z ideológií5, na ktorých stavia,
a z konkrétnych cieľov, ktoré chce dosiahnuť.
Charakteristickou črtou pravicového extrémizmu je popieranie rovnosti ľudí ako jedného zo základných princípov demo
kracie. Prejavuje sa to vo vyzdvihovaní vlastného etnika, národa,
rasy a v znevažovaní tých, ktorí sú „druhovo“ iní alebo cudzí. Táto
skutočnosť sa potom premieta i v ideologickej báze pravicového
extrémizmu.

J esse, E.: Organisierter Rechtsextremismus in der Bundesrepublik Deutschland. In: Billing, W. a kol. (ed.): Rechtsextremismus in der Bundesrepublik Deutschland.
Baden-Baden, 1993, s. 27.
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Pfahl-Traughber, A.: Rechtsextremismus in der Bundesrepublik. C. H. Beck Verlag, München 2001, s. 11-12.
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K základným princípom demokracie patrí garantovanie ľudských a občianskych práv a suverenity ľudu, ochrany práv menšín, deľby moci, existencie nezávislého
súdnictva, viacstraníckeho princípu, možnosti pôsobenia opozície a i.
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Extrémizmus sa primárne delí na pravicový a ľavicový. Existujú však i ďalšie, sekundárne delenia: náboženský extrémizmus, ekologický extrémizmus, etnický extrémizmus.
5
Pravicový extrémizmus sa nevyznačuje žiadnou jednotnou ideológiou, skôr ide o heterogénnu zmes rozličných ideológií.
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Pravicový extrémizmus prioritne vychádza z konzervativizmu
a jeho princípy zneužíva vo svoj vlastný prospech. S pravicovým
extrémizmom sa spájajú také ideológie, teórie a kategórie, ku
ktorým možno zaradiť vyhrotený nacionalizmus, (neo)nacizmus,
(neo)fašizmus, antisemitizmus, rasizmus, etnocentrizmus, xenofóbiu, ale aj revanšizmus a revizionizmus. Pravicový extrémizmus
tak možno považovať za ich zastrešujúci pojem. V tomto zmysle
je každý nacista, fašista, antisemita či revanšista pravicový extrémista. Opačne to však neplatí. Nie každý pravicový extrémista je
zároveň napríklad antisemita či revanšista. Antisemitizmus či revanšizmus tvoria iba čiastkové súčasti pravicového extrémizmu,
ktoré treba rozlišovať.
Za jednu z najkomplexnejších definícií pravicového extrémizmu sa považuje definícia H.-G. Jaschkeho, ktorý pod pravicovým
extrémizmom rozumie „súhrn postojov, spôsobov správania a akcií, ktoré môžu, ale nemusia byť organizované, ktoré vychádzajú
z rasisticky alebo etnicky podmienenej sociálnej nerovnosti ľudí,
požadujú etnickú homogenitu národov, (...) zdôrazňujú prednosť
spoločenstva pred indivíduom, vychádzajú z podriadenia občana
štátu, odmietajú hodnotový pluralizmus liberálnej demokracie,
demokratizačné procesy chápu ako spiatočnícke a individualizmus chcú potlačiť v záujme kolektívnej, etnicky homogénnej spoločnosti, združenej do silného národného štátu“.6 Podľa tejto definície pravicový extrémizmus zahŕňa rôznorodé spoločenské javy,
ktoré sú nedemokratické a nehumánne.
Pravicový extrémizmus ako heterogénny spoločensko-politický fenomén zasahuje do všetkých oblastí života spoločnosti.
Okrem politickej dimenzie je potrebné vnímať ho i v širšom so
ciologickom rozmere, ktorý poukazuje na to, aké črty a snahy musia jednotlivci vykazovať, aby ich bolo možné zaradiť k pravicovým
extrémistom. Zložitosť a mnohotvárnosť pravicového extrémizmu
sa odzrkadľuje i v rôznorodých formách jeho prejavov. V zásade
rozoznávame pravicovoextrémistické postoje a pravicovoextrémistické konanie. Jednotlivci s pravicovoextrémistickými postojmi
sú zvyčajne prívržencami ideológie nerovnosti ľudí. Extrémistické
konanie sa prejavuje v akceptovaní násilia ako legitímnej formy
riešenia konfliktov a pripravenosťou páchať násilie na dosiahnutie
cieľa.7 O pravicovom extrémizme možno hovoriť vtedy, ak dôjde
k spojeniu oboch prvkov, pričom buď ideológia nerovnosti plní
legitímnu funkciu pri presadzovaní násilia, alebo násilie slúži na
presadzovanie ideológie nerovnosti.8
V prípade pravicovoextrémistického konania je potrebné rozlišovať medzi politickým pravicovým extrémizmom, ktorý sa viaže
na konkrétny program a sleduje konkrétny cieľ, a protestným správaním, ktorého prvoradou úlohou je provokovať alebo sa prejaviť

agresívnou formou. Pri presadzovaní konkrétnych pravicovoextrémistických cieľov je zas potrebné rozlišovať medzi organizovaným
pravicovým extrémizmom a slabo inštitucionalizovaným pravicovým extrémizmom, ktorý prezentujú rôzne spontánne skupiny.9
Obsahovo teda pod pravicovým extrémizmom rozumieme
spôsob myslenia a konania, ktorý sa negatívne stavia k rôznorodosti a pluralizmu, profiluje sa dogmaticky a autoritatívne, odmieta parlamentarizmus, formuluje tvrdú kritiku súčasnej spoločnosti, nacionalisticky (a zväčša aj rasisticky) sa stavia voči cudzincom.
Základná línia, ktorá oddeľuje pravicový extrémizmus od liberálnej demokracie, je odmietanie demokratických rozhodovacích
štruktúr (preferovanie autoritarizmu), odmietanie kompromisov
(vyznávanie dogmatizmu), odmietanie väčšinového princípu, ako
i ochrany menšín (preferovanie rasizmu a nacionalizmu), základných práv, predovšetkým slobody a rovnosti a deľby moci (vyznávanie vodcovského princípu). Pravicový extrémizmus je náchylný
páchať násilie a znevažuje všetkých, čo sa odkláňajú od noriem,
ktoré stanovili samotní extrémisti.
Napriek tomu, že pravicový extrémizmus vykazuje isté spoločné črty – nacionalizmus a posilnenie národnej identity, rasizmus
a nepriateľské postoje voči cudzincom a menšinám, autoritarizmus atď., v prostredí konkrétnych štátov sa vyznačuje vlastnými
vnútornými špecifikami. Tieto špecifiká na jednej strane odzrkadľujú historicko-politický vývoj v krajine, na druhej strane reflektujú aktuálne spoločensko-politické dianie. Z týchto dôvodov
sa charakter extrémnej pravice a jej pôsobenie v jednotlivých
štátoch líši. V akej forme a akou intenzitou sa v nich bude pravicový extrémizmus uplatňovať, závisí od politických, historických
tradícií a politickej kultúry, ako i aktuálnej sociálnej a ekonomickej
situácie či od ústavného a právneho systému, ktoré podmieňujú
mieru odolnosti proti protidemokratickým a protihumánnym tendenciám.
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Do organizovaného pravicového extrémizmu zaraďujeme predovšetkým politické strany, hnutia, ale aj rôzne zväzy, združenia a spolky. K veľmi voľne štruktúrovanému
až neorganizovanému sa zaraďujú predovšetkým subkultúrne skupiny, skinhedi a chuligáni, ale aj rôzne hudobné skupiny či kluby športových fanúšikov. Rozdiel medzi
týmito skupinami spočíva v tom, že neorganizovaný pravicový extrémizmus vo zvýšenej miere inklinuje k (násilným) trestným činom. Ani toto však neplatí stopercentne,
pretože aj medzi organizovaným extrémizmom (v niektorých pravicovoextrémistických politických stranách, ale hlavne v neonacistických organizáciách) je badateľná
pripravenosť podporiť či zúčastniť sa na násilných akciách.
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ANTICIGANIZMUS NA INTERNETE
– PRÍČINY, NÁSLEDKY, RIEŠENIA
Mgr. Irena Bihariová, právnička, riaditeľka občianskeho združenia Ľudia proti rasizmu

Občianske združenie Ľudia proti rasizmu sa problematike
krajne pravicových hnutí a právneho postavenia menšín venuje už
viac ako 10 rokov. V minulom roku sa bližšie zameralo na fenomén
šírenia antirómskeho sentimentu prostredníctvom Facebooku,
kde identifikovalo až 360 slovenských skupín deklarujúcich nenávistný postoj k rómskej menšine.
K takýmto skupinám sa prihlásilo dohromady takmer pol mi
lióna používateľov siete. V niektorých najviac diskutovaných skupinách sa zhodnocoval aj obsah príspevkov vo vzťahu k Trestnému zákonu: až 1 760 bolo takých, ktorými používatelia povolávali
ku genocíde či k deportáciám Rómov, odobrovali počínanie Tretej
ríše a vyjadrovali poľutovanie, že v koncentračných táboroch ne
skončili práve Rómovia.1
Nie som rasista, ale...
Anticiganizmus je v prevažnej miere živený neznalosťou všetkých relevantných aspektov takej komplikovanej problematiky,
akou je sociálne vylúčenie Rómov a zložitosť integračných procesov. Ľudia narážajú na problémy v spolužití s rómskymi osadami,
cítiac frustráciu z negatívnych následkov ich sociálneho vylúčenia,
zvlášť ak sú s týmito následkami dennodenne konfrontovaní. Vy
tvorili si tak – možno ľudsky pochopiteľnú – predstavu o tom, že
Rómovia na Slovensku sú v prvom rade príživníci, agresori a kriminálnici. Nanajvýš pripustia existenciu akejsi zanedbateľnej „svetlej
výnimky“, pričom aj tú si skôr asociujú so stereotypným hudobným nadaním. Profil rómskej menšiny samotnej sa teda oklieštil na
asociálny a parazitický kontext, abstrahujúc od faktu, že väčšina
Rómov žijúcich na Slovensku (60 %) žije integrovane.2
Príkladom neznalosti problematiky bývajú aj časté formulácie
„okamžitých a definitívnych návodov na riešenie“, vymykajúcich
sa právne plauzibilnej možnosti na realizáciu. Len málokto v sledovaných skupinách dokázal pristúpiť na myšlienku systematickej
prointegračnej politiky.
Neznalosť potvrdzovali aj rôzne stereotypy, ktorým výrazne
prospieva aj tendenčná bulvarizujúca žurnalistika či populizmus
niektorých politických reprezentantov. Najčastejšie ide o zavádzajúce tézy o nadštandardnom prístupe „osadníkov“ k dávkam štátnej sociálnej pomoci a o ich enormnej spotrebe daňových príjmov
štátu. V skutočnosti len málokto z diskutujúcej verejnosti dokáže
svoje tvrdenia oprieť o zákony upravujúce podmienky a prístup
k získaniu sociálnych benefitov alebo o štatistiky ozrejmujúce podiel veľkorodín na spotrebe dávok v hmotnej núdzi, ktoré, naopak,

skôr popierajú spomenuté klišé. Reprodukované dezinformácie sa
tak stávajú všeobecne akceptovanou pravdou bez potreby ďalšej
verifikácie.
Anticiganizmus ako oprávnený postoj
Neznalosť problematiky či tendencia zjednodušovať tému
umocňujú anticiganizmus vo všeobecnosti; internet vtedy funguje len ako priestor, v ktorom sa takáto rétorika zviditeľňuje. Existuje však rad ďalších faktorov, ktoré môžu o čosi jasnejšie naznačiť, prečo sa anticiganizmus stáva prevládajúcim postojom práve
v prostredí virtuálnych sociálnych sietí. Monitoring Facebooku
preukázal, že jedným z takýchto faktorov, ktoré katalyzujú „virtuálnu odvahu“ vyrukovať s postojmi ďaleko za hranicou Trestného
zákona, je názorová homogenita diskutujúcej väčšiny a absencia
oponenta. Inými slovami, ak osoba vidí, že jej postoj zdieľa ďalších 30 000 členov facebookovej skupiny, pričom proti nim nestojí
úderka argumentačných pendantov, veľmi rýchlo nadobudne istotu, že takýto postoj – nech je akokoľvek radikálny či dokonca
trestný – je z titulu svojej kvantity správny a legitímny.
Inou špecifickou príčinou je právny režim amerických serverov,
na ktorom je umiestnený aj Facebook. V duchu extenzívneho chápania slobody slova je v USA hanobenie menšín právne priechodné, a preto vynucovanie trestnej zodpovednosti implikuje rad
technických komplikácií.
Význam názorovej plurality
Väčšina zainteresovaných subjektov neašpiruje na to, aby sa
tento fenomén riešil nutne pod taktovkou represívnych orgánov.
Preferujú sa skôr aktivity v duchu známeho hesla „hatespeech –
more speech“, čiže čím viac nenávistnej rétoriky, tým viac jej treba
oponovať. Je teda doslova nevyhnutné, aby do diskusií vstupovali odborne kompetentní a rozhľadení ľudia, ktorí by homogenitu
nenávistných postojov, často stojacich na mýtoch a dezinterpretáciách, riedili faktmi a racionálnymi argumentmi. Do verejného diskurzu treba zapájať aj spoločenské autority, schopné modelovať
optiku verejnosti. Napokon, zodpovednosť za tón debaty nesú aj
politici zo štandardného politického spektra. Diskusii určite neprospieva, ak sa na vlne antirómskeho sentimentu naopak zvezú
aj oni so svojím populizmom.
Ak verejný diskurz ostane naďalej v réžii len tých, ktorí do neho
vnášajú povrchné a neverifikované pohľady, stáva sa poľahky

B ližšie výsledky monitoringu, ako aj ukážky najfrekventovanejších postojov zhrnulo združenie v publikácii Facebook 1939. Dostupné na: http://www.rasizmus.sk/
facebook1939.pdf.
2
Atlas rómskych komunít, dostupné na: http://www.romovia.vlada.gov.sk/3548/fakty-o-romoch.php.
1
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zneužiteľným legitimizačným nástrojom pre agendu krajne pravicových skupín. Netreba bagatelizovať fakt, že k decimovaniu židovskej menšiny v období fašistického režimu prichádzalo práve
v atmosfére, v ktorej odborná verejnosť, médiá či spoločenské autority väčšinou mlčali a v ktorej protižidovské vášne mainstreamovej spoločnosti prispievali k priechodnosti štátnej politiky. Nič na

tom nemení fakt, že vtedy sa nenávisť k Židom ospravedlňovala
celkom iným balíčkom výčitiek než je ten, ktorý si dnes nesú Rómovia; zmenil sa terč a obsah rétoriky, no jej nenávistný kontext,
živený pocitom „oprávneného hnevu“, je až príliš nápadne podobný tomu, ktorý rezonuje v súčasnom (nielen virtuálnom) diskurze
o Rómoch.

SOCIÁLNOPATOLOGICKÉ
JAVY A ICH PREVENCIA
PhDr. Ingrid Hupková, PhD., psychologička, psychoterapeutka, projektová manažérka projektu Sociálna prevencia, Národné osvetové centrum

Jedným z neželateľných javov súčasnej spoločnosti je aj prudký
nárast a rozšírenie spektra tzv. sociálnopatologických javov. Pod sociálnopatologickými javmi chápeme všeobecne choré, nežiaduce,
nenormálne javy v spoločnosti. Nežiaduci fenomén súčasnej spoločnosti, spojený s jej globálnou krízou, je aj rozvoj vysoko rizikových
oblastí správania človeka.
Českí odborníci S. Fišer a J. Škoda k najzávažnejším sociálnopatologickým javom v súčasnosti (S. Fišer, J. Škoda, 2010) zaraďujú tieto:
– agresivitu a násilie (napríklad vojny, medzietnické napätia, násilie v rodine, násilie na športoviskách, ale aj médiami prezentované
násilie – televízne násilie, násilie prezentované na internete, v počítačových hrách a iné);
– samovražednosť – suicidiálne správanie, a tzv. automutiláciu,
sebapoškodzovanie;
– zneužívanie psychoaktívnych látok – drog;
– návykové a impulzívne poruchy (tzv. závislostné správanie – závislosti nelátkovej povahy s veľmi širokým spektrom tzv. nelátkových návykových chorôb);
– sociálnopatologické javy spojené s prostredím rodiny – týranie,
zneužívanie a zanedbávanie detí – syndróm CAN (Child Abuse
and Neglect), a rodovo (gender) podmienené násilie;
– kriminalitu a delikvenciu.
Popredný slovenský odborník P. Ondrejkovič et al. (2009) k uvedeným sociálnopatologickým javom ešte dopĺňa ďalšie:
– špecifické formy násilia v škole a na pracovisku (školské šikanovanie – bullying, šikanovanie na pracovisku – mobbing, šikanovanie šéfom – bossing);
– prostitúciu a iné sexuálne deviácie – variácie;
– predsudky, xenofóbiu, rasizmus.
Medzi ďalšie nežiaduce fenomény, príznačné, žiaľ, aj pre súčasnú
spoločnosť, okrem uvedených patria:
– chudoba;
– nezamestnanosť;
– dopravná nehodovosť;
– bezdomovstvo;
– rôzne formy extrémizmu;
– patologické subkultúry mládeže;
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– rôzne formy sociálnych deviácií v školskom prostredí ako záškoláctvo, krádeže a pod.
Český odborník M. Miovský (2009, nepublik.) v tejto súvislosti hovorí o rizikovom správaní, kam okrem už uvedeného zaraďuje aj
– sexuálne rizikové správanie,
– niektoré, najmä adrenalínové športy.
Vzhľadom na šírku a rozsah načrtnutej problematiky sociálnopatologických javov sa v ďalšej časti príspevku zameriame výberovo
na oblasť závislostného správania – závislosti nelátkovej povahy, na
niektoré vybrané nelátkové návykové choroby.
Moderné, resp. znovuobjavené nelátkové návykové choroby
– tzv. nelátkové závislosti
Rizikové správanie so závislostným aspektom okrem závislosti
od psychoaktívnych látok (drog) zahŕňa aj široké spektrum závislostného správania človeka – závislosti nelátkovej povahy. Niektoré z nich sú staré ako ľudstvo samo, iné – napríklad závislosti spojené s modernými komunikačnými technológiami – nás z pohľadu
histórie ľudstva sprevádzajú veľmi krátko – „iba okamih“, ale zato
veľmi masívne a razantne.
Medzi „moderné“ a znovuobjavené tzv. nelátkové návykové
choroby patrí aj vorkoholizmus – závislosť od práce, súvisiaca
s konzumnou, na výkon orientovanou spoločnosťou, ale aj závislosti súvisiace s kultom tela, kde je módnym ideálom štíhla,
pestovaná a mladícky pôsobiaca postava. Žeby pomýlene platilo:
„Sme takí dobrí, akú mame štíhlu a mladícky pôsobiacu a či pestovanú postavu?“
Niektoré poruchy príjmu potravy
Aj z tohto dôvodu sme v súčasnosti svedkami nárastu výskytu
porúch príjmu potravy (ďalej len PPP) osobitne v ženskej populácii,
a to všetkých ich foriem:
• mentálna anorexia (MA) – charakterizovaná chorobnou podvýživou, vychudnutosťou, obmedzovaním a redukovaním príjmu potravy, a teda silnou sebadeštrukciou;

• bulímia (MB) – nevypudzovací a vypudzovací typ, charakterizovaný
chorobnou kontrolou váhy a jej redukovaním prostredníctvom vracania, ale aj zneužívaním laxatív, diuretík. Odborníci varujú, že MB
je väčší problém, ako sa zdá, pretože nie je na prvý pohľad zjavná;
• záchvatovité prejedanie (Binge Eating Disorder, BED) – aj špecifická
forma: nočné záchvatovité prejedanie;
• bigorexia – s frekventovanejším výskytom v mužskej populácii,
ide o poruchu vnímania vlastného tela a posadnutosť vlastným
vzhľadom, tzv. dysmorfofóbiu, nadmerné zaoberanie domnelým
defektom vzhľadu u bežne pôsobiacej osoby (Adonisov komplex).
Závislosť od posilňovania, zneužívanie podporných prostriedkov,
úprava stravy sú znaky sprevádzajúce bigorexiu. Je pre ňu charakteristické poškodzovanie pohybového aparátu, nevyvážená strava
a opäť, tak ako u každého závislostného správania, je prítomný prvok sebadeštrukcie;
• ortorexia – ako uvádza D. Kramulová (2008, s. 34), je patologická
posadnutosť zdravou výživou, postihnutý jedinec sa orientuje na
obchody so zdravou výživou, je preňho príznačný rastúci strach
z „nezdravého“ jedla, ubúdajú uňho položky, ktoré zaraďuje do kategórie „zdravé a bezpečné potraviny“. Dôsledkami sú potom najmä strata hmotnosti, chorobná posadnutosť jedlom – postihnutý
často na jedlo myslí, sprievodným javom sú aj úzkosti a depresie
a v konečnom dôsledku sociálna izolácia. Opäť je porucha častejšia
u žien s veľmi markantným prvkom sebadeštrukcie;
• drunkorexia – opakované znižovanie energetického príjmu z potravy, aby mohol dotyčný vypiť viac alkoholu a nepribrať. Alkohol,
najmä tvrdý, je veľmi kalorický. Cielene sa zvyšuje výdaj energie
na diskotéke či párty. Štatistiky v USA poukazujú na to, že až 30 %
dievčat vo veku 18 – 24 rokov vynecháva jedlo, len aby mohli viac
vypiť alkoholu – účinok je rýchlejší, silnejší a nebezpečnejší. Riskantné je miešanie alkoholu s energetickými drinkmi.
Niektoré komunikačné závislosti
Vznik problémov spojených s modernými komunikačnými závislosťami úzko súvisí s rozvojom moderných komunikačných technológií – internetu a sociálnych sietí, chatu, mobilných telefónov.
Patologický vzťah k internetu a počítačom má analógiu v 6 znakoch – diagnostických kritériách, vymedzujúcich akúkoľvek (látkovú i nelátkovú) závislosť. Sú to:
1) znak: silná túžba alebo nutkanie, tzv. baženie (angl. craving);
2) znak: ťažkosti so sebaovládaním;
3) znak: odvykací stav;
4) znak: vzrast tolerancie;
5) znak: postupné zanedbávanie iných potešení alebo záujmov
a koníčkov;
6) znak: pokračovanie aj napriek zjavným škodlivým následkom.
Ako môžeme vymedziť závislosť od internetu?
Odborníci ju definujú ako používanie internetu, ktoré so sebou
prináša do života jedinca psychologické, sociálne, pracovné alebo školské komplikácie.
Chat má vysoký potenciál rizika smerom k vzniku 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,
možnosť zámerne sa vyhnúť odpovedi a pod.;
• ľahké získanie novej identity podľa svojho želania je lákadlo, ktorému sa ťažko odoláva;
• poskytuje únik z reálneho sveta.
Youngová (1998, citované podľa P. Vondráčkovej a J. Vacka) rozdeľuje problémové používanie internetu na 5 základných kategórií:
1) závislosť od virtuálnej sexuality, ktorá sa prejavuje kompulzívnym používaním webových stránok s pornografickým obsahom;
2) závislosť od virtuálnych vzťahov – používateľ internetu sa nadmerne venuje on-line vzťahom;
3) internetové kompulzie, medzi ktoré napríklad patrí hranie PC
hier či internetové nakupovanie;
4) preťaženie informáciami, napríklad nadmerné surfovanie na internete alebo hľadanie v on-line databázach;
5) závislosť od počítača, ktorou označuje najčastejšie nadmerné
hranie počítačových hier.
Problémové používanie mobilného telefónu ako jedna z foriem tzv. komunikačných závislostí
Závislosť od mobilného telefónu zahŕňa nielen hovory, ale aj
textové SMS a obrazové MMS správy, a tiež nahratie videa na
mobil. E. Vaňkátová (In: Sociálna prevencia, 2010, s. 6-7) v tejto súvislosti uvádza, že v školskom prostredí sa často tento nežiaduci fenomén spája so cyberšikanovaním, cyberbullyingom.
Varovné signály problémového používania mobilu podľa Vondráčkovej (In: Sociálna prevencia, 2009, s. 6) sú:
– postihnutí nie sú schopní vzdialiť sa od svojho mobilu na dlhší čas
než pár minút;
– nevypínajú ho ani v noci a ani cez víkend;
– stále kontrolujú, či nemajú zmeškaný hovor alebo textovú správu;
– postupne sa komunikácia minimalizuje iba na styk prostredníctvom telefónu.
Oniománia – nutkavé nakupovanie, shopingholizmus
S konzumnou spoločnosťou však súvisia aj ďalšie nežiaduce
stránk y možného rizikového správania človeka so závislostným
aspektom, ako je patologické nakupovanie, známe pod názvom
oniománia, shopingholizmus. Žeby pomýlene platilo: „Sme takí
dobrí, koľko materiálneho si môžeme kúpiť?“
Niektoré typické rysy nutkavého nakupovania podľa K. Nešpora
(2010, nepublik.), ale aj Benkoviča (2008, s. 8-9) možno opísať pro
stredníctvom relatívne objektívnych a subjektívnych príznakov.
Relatívne objektívne príznaky shopingholizmu
Kupovanie nepotrebných vecí, najčastejšie ide o nakupovanie
oblečenia, obuvi, kozmetiky, kompaktných diskov, šperkov, domáceho vybavenia. U mužov k tomu navyše patrí elektronika, hardvér,
motoristické vybavenie a podobné predmety poskytujúce zdanie
mužnosti. Dôležitým znakom je, že nakupovanie sa deje nad rámec
finančných možností jedinca, s čím súvisia finančné a iné problémy. Nakupovaniu, vrátane nakupovaniu cez internet, venujú ne
úmerne veľa času. Často taja drahé nákupy pred príbuznými a širším
okolím, aby sa vyhli ich negatívnej reakcii. Nezdržanlivé nakupo-
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vanie často zapríčiní problémy vo vzťahoch alebo v zamestnaní.
Nezdržanlivé nakupovanie môže prebiehať kontinuálne alebo epizodicky, napríklad v súvislosti s vianočnými nákupmi, výpredajmi
atď. Typický je nutkavý charakter pri nakupovaní a pocit, že človek
musí to či ono získať za každú cenu. V procese nakupovania sa často
objavuje rozochvenie a niekedy až vzrušenie podobné sexuálnemu.
Po nákupe sa často dostavujú úzkostné alebo depresívne rozlady.
Časté sú i pocity viny pre nadmerné utrácanie peňazí, pretože ide
o virtuálny svet peňazí.
Záver a podnety pre prevenciu
V limitovanom rozsahu tohto príspevku nebolo možné venovať
sa celej šírke rizikového správania so závislostným aspektom nelátkovej povahy, preto sme sa výberovo zamerali iba na niektoré, ktoré
osobitne ohrozujú deti a mládež. Mladí ľudia tvoria cieľovú skupinu,
ktorej sa musí venovať zvláštna, osobitne významná a permanentná pozornosť v súvislosti s primárnou prevenciou nielen látkových
(drogových), ale aj nelátkových závislostí. Novodobý fenomén tzv.

komunikačných závislostí, virtuálneho sveta, kultu tela a konzumnej, na výkon orientovanej spoločnosti však číha na ľudí všetkých
vekových kategórií. Prevencia je naozaj každodennou záležitosťou
nás všetkých.
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DOMÁCE NÁSILIE
Mgr. Barbora Kuchárová, psychologička, psychoterapeutka, výkonná riaditeľka občianskeho združenia Prima

Dlhý čas bolo násilie v domácnosti ako jeden druh násilia tabu.
Domácnosť a rodina sa vnímali ako vysoko privátna sféra, do ktorej spoločnosť ani okolie rodiny nemajú právo nijako zasahovať.
Inštitucionálna pozornosť sa problémom domáceho násilia nevenovala a ani výskumne sa prípady nezachytávali. Až oveľa neskôr,
predovšetkým keď detskí lekári a sociálni pracovníci začali poukazovať na prípady niektorých poranení a chorôb u detí, ktoré bolo
ťažko vysvetliť z medicínskeho hľadiska, začali sa problémy násilia
voči deťom dostávať do povedomia niektorých úradov a inštitúcií.
Za prvý impulz možno považovať lekárske správy a informácie,
ktoré vyvolali potrebu venovať pozornosť otázkam násilia a týrania v rodinách (Bodnárová, Filadelfiová, 2002).
„Prítomnosť násilia v rodine ohrozuje jej optimálne fungovanie,
jej základnú charakteristiku, ktorou je funkčnosť a posúva ju od
normality k patológii“ (Fuchsová, 2009, s. 29). Násilie sa vyskytuje v mnohých domácnostiach kdekoľvek na svete, stredná Európa a Slovensko nie sú výnimkou. Prakticky nie je na svete miesto,
kde by sa nevyskytovalo. Obeťami domáceho násilia môžu byť tak
ženy, ako muži, mladí i starí, chudobní i bohatí. Domáce násilie sa
môže vyskytnúť v rodinách zo všetkých spoločenských vrstiev,
zasahuje všetky skupiny spoločnosti. Je všeobecne rozšírené, prekračuje všetky kultúrne, sociálne, ekonomické, triedne, náboženské a regionálne hranice. Domáce násilie sa objavuje vo všetkých
ekonomických a sociálnych štruktúrach a nerešpektuje žiadne
kultúrne bariéry. Nielenže je domáce násilie vážnym porušením
ľudských práv, ale taktiež zanecháva ťažké straty na fyzickom
a mentálnom zdraví obetí. Jeho následky bývajú často chronické
a dlhodobé (Bodnárová, Filadelfiová, 2002).
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Čírtková, Vitoušová et al. (2007, s. 108) definujú domáce násilie ako „fyzické, psychické alebo sexuálne týranie medzi blízkymi osobami, ku ktorému dochádza opakovane v súkromí, mimo
kontroly verejnosti. K domácemu násiliu dochádza najčastejšie

vo vzťahu manžel/manželka, druh/družka, medzi partnermi, rozvedenými manželmi, ale tiež v rámci vzťahov, napríklad vnuk/babička, deti/rodičia“.
Násilie vyskytujúce sa v rodine zahŕňa akýkoľvek čin spáchaný
v rámci rodiny niektorým z jej členov, ktorý podkopáva život, telesnú alebo duševnú integritu alebo slobodu iného člena tej istej
rodiny, alebo vážne poškodzuje jeho osobnosť. Dlho sa verilo, že
násilie v domácnosti sa spája s menej vzdelanými osobami, že sa
vyskytuje v chudobnejších rodinách, viac na vidieku ako v meste,
že sa vyskytuje len v niektorých spoločnostiach alebo špecifických rodinách. Pri súčasnom stave poznatkov o domácom násilí
je možné povedať, že je síce viazané na sociálno-kultúrne prostredie, ale nevyhýba sa žiadnej skupine či spoločnosti. Objavuje sa vo
všetkých spoločnostiach a je takým vážnym problémom, že sa mu
venuje veľká pozornosť aj na medzinárodnej úrovni. Zaoberajú sa
ním viaceré medzinárodné organizácie a inštitúcie, ktoré k tejto
téme vypracovali rad dokumentov.
Čírtková, Vitoušová et al. (2007) uvádzajú: „Násilie voči ženám
a hrozba násilia sú hlavné bariéry faktickej rovnosti príležitostí
žien a mužov v spoločnosti. Násilie voči deťom je bariérou zdravého rozvoja detí a redukuje príležitosti ich bezproblémového
zapojenia do spoločnosti. Násilie voči starším členom rodiny znemožňuje pokojnú starobu a zaslúžený odpočinok, dokonca môže
skrátiť obdobie života“ (Bodnárová, Filadelfiová, 2002, s. 16).
Z psychologického a ani z právneho hľadiska zatiaľ nebola ustanovená jednotná definícia pojmu domáce násilie, ktorá by sa používala vo výskume a v odborných publikáciách. Dá sa povedať že
domáce násilie zahŕňa všetky druhy násilia, a to fyzického, sexuálneho, psychického aj ekonomického.
Štúdium agresie umožnilo identifikovať spoločný základ vo
všetkých kombináciách účastníkov domáceho prostredia ako
rôznych podobách jedného problému. Ide o zneužívanie prevahy, sily a kompetencií zo strany páchateľa násilia. Spravidla tam,
kde bola zistená jedna forma zneužívania sily a násilia v rodine,
sa obyčajne vyskytujú aj ďalšie. Zneužívanie sily je pravdepodobne jednou z najvýznamnejších príčin násilia a agresie vôbec
(Lovaš, 2010).
„Domáce násilie je neakceptovateľné a nemôže byť tolerované
v žiadnej forme, v žiadnom rozsahu ani v žiadnej spoločnosti. Násilie v domácnosti znamená nielen porušenie základných ľudských
práv a slobôd, ale často poškodzuje fyzické či psychické zdravie
a vedie k rozkladu rodiny“ (Bodnárová, Filadelfiová, 2002, s. 11).
Bodnárová, Filadelfiová (2002) sa zaoberajú následkami domáceho násilia a rozdeľujú ich na tri skupiny: zdravotné následky, rodinné následky a spoločenské dôsledky.

Rodinné následky
Zdravotné následky vytvárajú reťazový efekt a zasahujú nielen
obete násilia, ale aj ich rodiny a deti a spoločnosť. Píše sa, že deti,
ktoré boli vystavené zanedbávaniu zo strany svojich rodičov, sú
v ohrození, že budú v dospelosti tiež násilníkmi. Ohrozené sú najmä emocionálnymi problémami a problémami v správaní.
Spoločenské dôsledky
Spolu so spoločenskými dôsledkami sa hovorí aj o ekonomických dôsledkoch, a to z toho dôvodu, že násilie zvyšuje zdravotné
náklady pri liečení telesných a duševných zdravotných dôsledkov.
Pracovný výkon a prínos je redukovaný častejšími absenciami
a znížením pracovných schopností. Násilie voči ženám sa považuje
za hlavnú prekážku sociálneho a ekonomického rozvoja žien a tak
isto aj ich rodín.
Fuchsová (2009) vo svojej publikácii uvádza: „Percento výskytu
jednotlivých typov zlého zaobchádzania s deťmi je problematicky zistiteľné aj preto, že je problematické vymedzenie hraníc, kedy už ide
o také správanie, ktoré je možné označiť ako týranie. Odhaduje sa,
že v európskych krajinách sú týraním postihnuté asi 2 % detskej populácie mladšej ako 15 rokov. V rámci kampane ‚Bez modrín‘, ktorá
prebiehala na Slovensku v novembri 2007 a ktorej cieľom bolo upozorniť verejnosť na problém týrania detí, boli prezentované zarážajúce štatistické údaje o 10 – 12 % týraných detí u nás. Ročne na následky
týrania podľa odborných odhadov zomrie asi 20 detí. Najčastejšími
obeťami sú deti vo veku 2 – 5 rokov“ (Fuchsová, 2009, s. 10).
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Zdravotné následky
Predpokladá sa, že každá forma násilia má dlhodobé následky,
no pri niektorých formách sú zvlášť pravdepodobné. Druhotnému zdravotnému ohrozeniu sú vystavované najmä ženy a deti.
Sexuálne zneužívanie počas detstva môže spôsobiť komplikácie počas neskoršieho tehotenstva. Násilie počas detstva alebo
adolescencie môže zvýšiť riziko samovraždy, depresií či iných
psychických porúch počas dospelosti. Pre veľa žien sú psychické následky domáceho násilia oveľa horšie ako fyzické zranenia
a ublíženie na zdraví. Ženám prináša utrpenie aj samotný vzťah
k násilníkovi.
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NÁSILIE NA ŠPORTOVISKÁCH
Mgr. Ján Čerňan, externý spolupracovník futbalového klubu MŠK Žilina, a. s.

Počiatky futbalového chuligánstva sa datujú niekde do 60. rokov
20. storočia, keď v Anglicku vznikla subkultúra mládeže nazývaná
skinheads. Najvýraznejšou vlastnosťou tejto partie chlapcov a mladých mužov bol lokálpatriotizmus, teda hrdosť na svoju ulicu, štvrť,
mesto. Druhou najvýraznejšou vlastnosťou bola láska k futbalu. Mladí muži sa identifikovali so svojím obľúbeným futbalovým klubom,
ktorému fandili. Stretávali sa vo svojich obľúbených krčmách, oslavovali úspechy svojho klubu a zapíjali žiaľ. Ich spoločným nepriateľom
boli fanúšikovia iného klubu, spoločenské zriadenie, normy, autority
a tiež bezpečnostné zložky, ktoré sa často snažili obnovovať verejný
poriadok fyzickým násilím...
Koncom 20. storočia prešiel svetový futbal modernizáciou, ktorá zaviedla do tohto populárneho športu nové pravidlá. V európskych národných ligách mohli začať hrávať cudzinci, čo malo za
následok vyššiu kvalitu jednotlivých súťaží. Atraktívni hráči zasa
prilákali do hľadísk viac divákov. Vo vyspelých futbalových krajinách je v hľadisku futbalových štadiónov bežne niekoľko desiatok
tisíc divákov. Takto sa vytvorilo prostredie zaujímavé pre reklamu
veľkých firiem a nadnárodných spoločností. Do klubov začali prúdiť veľké finančné prostriedky, mohli si za ne zrekonštruovať štadióny, nakúpiť nových a lepších hráčov s jediným cieľom – zvýšiť
zisk!
V prostredí ovládanom kapitálom už nie je miesto pre výtržnosti a násilie. Medzinárodná futbalová asociácia začala pôsobiť
na národné zväzy a kluby, aby na svojich štadiónoch potláčali
rasizmus, intoleranciu a násilie spojené s futbalom. Kluby začali
byť motivované, aby zlepšovali na štadiónoch bezpečnostné prehliadky, zavádzali kamerové systémy a ďalšie bezpečnostné prvky. Bezpečnostné opatrenia sa však stretli s odporom u tej časti
návštevníkov, ktorí na futbal nechodia pre športové vyžitie, ale
z iného dôvodu. Táto skupina návštevníkov je pravidelne terčom
záujmu novinárov a bezpečnostných zložiek. Najmä bezpečnostní
pracovníci sa snažia rozdeliť návštevníkov športových podujatí na
kategórie podľa výšky rizika, ktoré predstavujú pre bezpečnosť
štadiónov a verejného poriadku. Niektorí autori rozdeľujú športových priaznivcov na nasledujúce skupiny:
1. futbaloví diváci,
2. futbaloví fanúšikovia (ultras),
3. futbaloví chuligáni (hooligans, rowdies).
Futbaloví diváci sú charakterizovaní ako pasívni pozorovatelia hry, ktorí nie sú ovplyvnení rivalitou obidvoch tímov. Sú to
tzv. diváci úspechu. Prichádzajú na štadióny v čase, keď sa klubu darí, v dobrom počasí, za ideálnych podmienok. Na štadióne
sa správajú neutrálne, sú ochotní priznať kvality súpera a výkon
svojho mužstva hodnotia objektívne a často aj kriticky. Z pohľadu bezpečnosti nepredstavujú takmer žiadne riziko. Futbaloví
fanúšikovia (ultras) sa, naopak, identifikujú so „svojím“ športovým klubom. Veľmi intenzívne prežívajú dianie na ihrisku. Najmä
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výkony hráčov, objektivitu rozhodcov a ďalšie okolnosti spojené
s dianím na ihrisku. Charakteristické je pre nich veľmi intenzívne
prežívanie emócií. Na zápasy svojho mužstva sa obliekajú do klubových farieb, spievajú piesne a rôzne refrény, ktoré oslavujú ich
mužstvo, alebo sa vysmievajú z priaznivcov súpera. Na štadiónoch
používajú pyrotechniku, najmä svetlice a dymovnice s úmyslom
dekoratívne doplniť či zvýrazniť farebnú choreografiu. Ultras na
rozdiel od klasických divákov chodia aj na tzv. výjazdy, teda na zápasy organizované súperovým klubom. Do vzájomných šarvátok
sa nezapájajú, pokiaľ sami nie sú napadnutí. Z hľadiska bezpečnosti predstavujú stredné riziko najmä pre svoju angažovanosť
a lojalitu k svojmu klubu. Ako príklad môžem uviesť incident, ktorý
sa stal počas zápasu medzi MŠK Žilina a Slovanom Bratislava, keď
dovtedy bezproblémový a dlhoročný fanúšik domácich sa nechal
uniesť nepresnými verdiktmi asistenta rozhodcu, preskočil oplotenie a fyzicky ho napadol. Po incidente sa síce verejne ospravedlnil
rozhodcovi aj predstaviteľom MŠK Žilina, avšak svojmu klubu spôsobil značnú finančnú a morálnu ujmu. Tieto dve skupiny návštevníkov sú pre kluby a samotný futbal prínosom a kluby by ich vo
vlastnom záujme mali prilákať na štadióny čo najviac.
Najväčšie riziko pre bezpečnosť na štadiónoch a pre verejný
poriadok predstavujú futbaloví chuligáni označovaní aj hooligans, rowdies (v Anglicku). V Taliansku sú označovaní aj ultras. Sú
to spravidla mladí muži vo veku od 15 do 35 rokov. Dlho sa predpokladalo, že títo ľudia pochádzajú zo sociálne slabších vrstiev.
Dnes už vieme, že medzi chuligánmi sú osoby z rôznych sociálnych vrstiev. Nájdu sa medzi nimi aj deti z dobre situovaných rodín, pre ktoré je chuligánstvo len druhom adrenalínového športu.
U väčšiny chuligánov môžeme vidieť drahé značkové oblečenie
odevných firiem ako Umbro, Eighty eight, Thor Steinar a pod. Chuligáni sa združujú do menších skupín, sú militantne orientovaní,
so silnými vnútornými väzbami. Ich cieľom je vyvolať konflikt s fanúšikmi súpera, poraziť ich a ukoristiť trofeje (vlajky, dresy, čiapky
a iné predmety) v duchu hesiel: „My sme tu doma“, „Budete sa nás
báť“ alebo „K nám sa na výjazdy nechodí“. V niektorých prípadoch
vyvolávajú konflikty aj s policajnými jednotkami. Aby zakryli svoju
identitu, obliekajú sa do čiernych odevov a zakrývajú si tvár šálmi,
prípadne kuklami. Na štadióne ich spoznáme tak, že sú oblečení
v tmavých (čiernych) odevoch bez klubovej príslušnosti. Ak používajú znaky, tak len označenie príslušnosti k svojej skupine. Niektoré skupiny sú veľmi dobre organizované, majú nacvičený systém
útoku a v prípade ohrozenia aj spôsob úniku pred bezpečnostnými zložkami. V prípade potreby sa chuligáni spájajú do väčších
celkov, aby zastrašili fanúšikov hosťujúceho klubu. Časté sú medzinárodné spojenectvá. Napríklad medzi Bratislavou a Brnom,
medzi Žilinou a Goralom Zyviec a pod. Veľmi často sa stáva, že si
jednotlivé skupiny chuligánov dohodnú vzájomnú bitku, pričom
si vopred dohodnú počet „bojovníkov“ na každej strane a pravidlá
boja. Jedno z pravidiel hovorí, že ten, kto spadne na zem, nebude
ďalej napádaný. Toto pravidlo sa však vždy nedodržiava. Porazená

skupina potom svoju vlajku vyvesí na štadióne dolu hlavou a prizná svoju porážku. Celospoločenským problémom sa chuligáni
stali vtedy, keď prestali dodržiavať svoje pravidlá a násilie preniesli do ulíc miest, kde ničili majetok a napádali nezainteresovaných obyvateľov. Známe sú aj prípady rabovania na benzínových
čerpadlách a odpočívadlách počas presunu fanúšikov na futbal.
Naposledy bola zverejnená správa, že počas presunu priaznivcov
Slovana Bratislava do Talianska zablokovali rakúski policajti vjazdy
na všetky odpočívadlá, čím zabránili rabovaniu a poškodzovaniu
majetku. Na talianskom území už bezpečnostné opatrenia neboli
dostatočné a fanúšikovia sa dopustili drobných krádeží, pri ktorých boli zadržaní. Niektoré „hrdinské činy“ si ultras a hooligans
zaznamenávajú na kamery a umiestňujú na internetové stránky,
aby tým propagovali svoju odvahu a silu. Najsilnejšie chuligánske
skupiny na Slovensku sú pri kluboch ŠK Slovan Bratislava a Spartak
Trnava. Známe sú ich pokriky: „To my sme Slovan!“ Chuligáni často
kritizujú ultras, že spolupracujú s klubmi za výhody, ktoré im kluby poskytujú. Chuligáni chcú byť nezávislí po všetkých stránkach.
V niektorých krajinách, najmä na Balkáne, dokonca vyvíjajú nátlak
na vedenia klubov a presadzujú svoje požiadavky násilím.
Z hľadiska politickej orientácie môžeme konštatovať, že chuligánske skupiny sú buď bez politickej orientácie, alebo sú ultrapravicovo orientované. Jednou z výnimiek sú podľa internetu ultras
z Trenčína, ktorých ostatní považujú za ľavicovo orientovaných.
Najmä tejto kategórii návštevníkov nevyhovujú nové pravidlá futbalu, čo dávajú najavo nápismi „Against modern futbal“.
V roku 2008 bol prijatý nový zákon č. 478 o organizovaní športových podujatí, ktorý priniesol do organizácie corgoňligových
zápasov viaceré zmeny. Každý klub musel spracovať vlastný návštevný poriadok, plán bezpečnostných opatrení a evakuačný plán.
Nový zákon stanovil pojmy ako organizátor a usporiadateľ a vymedzil povinnosti týchto osôb. Jeho nedostatkom je, že týmto

osobám nevymedzil oprávnenia. Tak sa stalo, že usporiadateľ má
síce povinnosť nevpustiť, prípadne vyviesť podnapitú osobu zo
štadióna, ale nemá oprávnenie použiť hmaty a chvaty sebaobrany.
Preto je toto oprávnenie v praxi nevykonateľné. Zákon sa odvoláva aj na iné zákony, ktoré si však pojem usporiadateľ zamieňajú
s pojmom organizátor a pod. Po uvedení zákona do praxe polícia
odišla zo štadiónov a športové kluby nechala v boji s chuligánmi
osamotené. Nepomohlo ani zriadenie tzv. mobilných súdov na
štadiónoch, pretože obvinená osoba má právo vybrať si svojho
advokáta, či preto, že väčšina obvinených je v čase spáchania skutku pod vplyvom alkoholu a takúto osobu nie je možné súdiť, lebo
nie je schopná vnímať konanie pred súdom.
Východiskom je aktívna účasť všetkých zainteresovaných na
riešení tohto spoločenského problému, akým športové násilie je.
Od výchovy v rodinách cez vzdelávanie v školách až po preventívne a represívne pôsobenie všetkých zložiek Policajného zboru
SR na úseku služby poriadkovej a kriminálnej polície. Na zamedzenie trestnej činnosti musí mať Policajný zbor SR nové oprávnenia,
ktoré by mu umožňovali účinnú kontrolu rizikových osôb v mieste
bydliska alebo na najbližšom útvare PZ. V súčasnosti Policajný zbor
SR nasadzuje proti výtržníkom niekoľko stoviek policajtov, pričom
rizikových osôb je v dave iba niekoľko desiatok. Je potrebné tieto osoby poznať a eliminovať ich nepriaznivý vplyv na iné osoby
a to by malo byť úlohou kriminálnej polície. Konanie pred súdmi je
potrebné zjednodušiť a skrátiť, aby po spáchaní trestného činu na
sledoval trest čo najrýchlejšie. Tým sa dosiahne výchovný účinok
trestu. Vzhľadom na nízky vek páchateľov je pri ukladaní trestu
potrebné využívať alternatívne druhy trestov, prípadne využívať
služby mediačných a probačných úradníkov pri okresných súdoch.
Zodpovední štátni úradníci by mali začať riešiť problémy čím skôr
a nečakať, ako je to na Slovensku zvykom, kým sa stane tragédia.

PRÍČINY UMIESTŇOVANIA DETÍ
DO DIAGNOSTICKÝCH CENTIER
PhDr. Pavel Bryndzák, PhD. – PhDr. Jana Poláchová, Diagnostické centrum, Bratislava-Záhorská Bystrica

Dnes sú rôzne zariadenia, ktoré sa zaoberajú poruchami
správania detí umiestnených v náhradnej inštitucionálnej starostlivosti. To nás nabáda zamyslieť sa nad otázkou, kto sú naši
klienti v diagnostických centrách (ďalej DC). Ak chceme hovoriť
o úspešnosti resocializácie dieťaťa, je potrebné poznať samotné
dieťa, jeho potreby, to, ako sa samo vníma, ale aj jeho zlyhania,
pravdivé príčiny umiestnenia do DC.
A aké sú rodiny, z ktorých prichádzajú klienti do DC? V zhode
s teóriou prof. Dunovského (Ondrejkovič, 2001) poznáme rodiny,
ktoré sa nemôžu, nechcú alebo nevedia postarať o deti, my však
tvrdíme, že sú aj rodiny, ktoré potrebujú oddych, chvíľkové odlúčenie od svojich detí, vidíme tam komunikačný problém medzi

dieťaťom a rodičmi, nevyriešené spory v partnerstve rodičov, ako
sú rozvodovosť, nesúlad vo výchove rodiny, nový partner, noví
rodinní príslušníci. Podľa nášho názoru v čase odlúčenia dieťaťa
od rodiny pri umiestnení do DC dochádza k vzájomnému odpúšťaniu, rodina vníma nové ciele, rodičia dospejú k uvedomeniu si
aj svojich chýb.
Do DC sú umiestňované deti na základe rozhodnutia súdu alebo na základe žiadosti zákonných zástupcov spravidla na obdobie 3 až 6 mesiacov. V roku 2011 sme realizovali prieskum v 5 DC
(na 222 klientoch v týchto zariadeniach) Bratislava-Trnávka, Ružomberok, Košice, Žilina-Lietavská Lúčka, Bratislava-Záhorská
Bystrica.
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Graf č. 1 Detské domovy, predbežné a výchovné opatrenia 2009,
2010
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Ako ukazujú výsledky v grafe 1, v DeD a PO a VO je pri porovnaní rokov mierny nárast detí umiestnených v dôsledku záškoláctva,
útekov z DeD, užívania marihuany, a problémov v dôsledku zmeny
zariadenia. Podľa nášho názoru je to dané tým, že deti prichádzajú
do DeD už staršie, s inou životnou skúsenosťou, vo výchove absentujú režimové prvky. Pri udaní dôvodov pri umiestnení detí do
DC sme si všimli nárast psychiatrických pacientov, sú to deti, ktoré
sú hospitalizované na psychiatrických oddeleniach krátkodobo
alebo dlhodobo. Podľa nášho názoru tento problém by mali riešiť
rezort sociálnych vecí a rezort zdravotníctva v koordinácii, a nie rezort školstva, ako je to doteraz a často.
Čo sa týka problému užívania marihuany, tu musíme konštatovať, že vychovávatelia v DeD, ale ani mnohí rodičia pri umiestnení

dieťaťa netušia, že ich dieťa je konzumentom marihuany. Pri vstupe do DC sa robí zdravotná prehliadka, ktorej súčasťou je aj test na
zisťovanie prítomnosti drog v moči. O výsledkoch testu sú informovaní aj rodičia.
Ak diagnostikujeme spektrum problémov, na základe ktorých
sú umiestňované deti do DC, je logické, že následne pracujeme
na zmene postojov k doterajšiemu spôsobu správania, komunikácie, využívania voľného času, režimu. Jednou úlohou je práca
s umiestneným klientom, pre nás je však rovnako dôležitá práca
s rodinou dieťaťa umiestneného v DC
Na záver konštatujeme, že problematika práce v DC je veľmi
rozsiahla, viacdimenzionálna a pestrá. V príspevku bolo našou úlohou načrtnúť niekoľko problémových okruhov na hlbšiu diskusiu,
o ktorých pri práci s našimi klientmi rozmýšľame a snažíme sa ich
zároveň v spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami riešiť. Výsledok našej práce totiž priamoúmerne závisí od spolupráce
nielen s klientom, ale aj jeho rodičom, vychovávateľom a rovnako
aj sociálnym pracovníkom a učiteľom.
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Príklady dobrej praxe

PROJEKTY DOBREJ PRAXE A EUCPN
Ing. Daniela Stábová, národná zástupkyňa SR pre EUCPN, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Jednou z úloh EUCPN (European Crime Prevention Network –
Európska sieť pre prevenciu kriminality) je tvorba databázy projektov dobrej praxe, ktoré sa osvedčili v niektorých členských štátoch EÚ a sú aplikovateľné aj pre iné členské štáty. Stručný opis
projektov (vyše 100) a kontakty na ich autorov uvádza webová
stránka EUCPN www.eucpn.org. Projekty boli väčšinou prezentované na konferenciách EUCPN, ktoré sa konajú pri príležitosti udeľovania Európskej ceny za prevenciu kriminality ECPA – European
Crime Prevention Award.
V rámci EUCPN sa prezentovalo aj Slovensko. V roku 2007 v Lisabone, kde bola ústredná téma konferencie Domáce násilie, sme
predstavili projekt Mestskej polície v Pezinku Poznaním k hodnotnému životu. O rok neskôr v Paríži, kde dominovala téma
Bezpečnosť verejných priestorov, sa Slovensko prezentovalo projektom Spolu pre bezpečnejšie bývanie. V roku 2009 v Štokholme sme predstavili v rámci súťažnej témy Prevencia kriminality a viktimizácie medzi deťmi a mládežou našu aktivitu s názvom
Zodpovedne.sk. Išlo o projekt v rámci prevencie viktimizácie
detí vo virtuálnom priestore. Vlani v Bruseli bola téma konferencie
Bezpečné bývanie v bezpečnej komunite prostredníctvom prevencie,
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polície a restoratívnych programov a Slovenská republika sa predstavila projektom Bezpečné bývanie RYS – Drogy von, ktorý
rieši bezpečnosť v obytných domoch v spolupráci s obyvateľmi,
mestskou políciou a mimovládnymi organizáciami.
Na uvedenej stránke sú projekty dobrej praxe rozdelené podľa
druhu trestnej činnosti a podľa štátov. V sekcii intervenčné programy – podľa rôznej problematiky: napríklad Holandsko uvádza
projekt Za bezpečnejšiu školu. Dánsko predstavuje projekt Mediácia pre mládež na elimináciu konfliktov. Na zlepšenie pocitu bezpečia prináša Poľsko projekt Senior v bezpečí v bezpečnom domove.
V sekciách ako krádeže motorových vozidiel, korupcia, obchodovanie s ľuďmi, drogy, kriminalita v podnikaní – obchod, násilná kriminalita (zbrane, nože atď.), lúpeže, násilie v školách,
recidíva, kriminalita mládeže a kriminalita v uliciach sa tak isto
prezentujú mnohé inšpiratívne projekty.
Ako vzor úspešnej realizácie prenosu dobrej praxe z jednej
krajiny do druhej môžeme uviesť prenos víťazného dánskeho
projektu v ECPA 2006 Všetci to robia! na Slovensko. Projekt sa
realizoval v rámci pracovného programu EUCPN. Spolupracovali
na ňom viaceré organizácie: dánska Rada pre prevenciu krimina-

lity a Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality,
MV SR, MŠVVaŠ SR a hlavný koordinátor prenosu projektu – Štátny
pedagogický ústav. Výstupom projektu sú dve publikácie Všetci to
robia a K prevencii v škole, na základe ktorých sa projekt môže im-

plementovať na Slovensku. Detailné informácie o projekte sú na
webovej stránke www.statpedu.sk.

NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA
CENTRUM SLNIEČKO
V SYSTÉME POMOCI DEŤOM
SO SYNDRÓMOM CAN
Mgr. Mariana Kováčová, Centrum Slniečko, n. o., na pomoc týraným, zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia, Nitra

Problematika týraných, zneužívaných, zanedbávaných detí
patrí k citlivým celospoločenským témam. Súvisí s veľmi náročnou
a zodpovednou úlohou, kladenou na odbornosť v oblasti poskytovania krízovej intervencie, diagnostiky, poradenstva a terapie.
Na Slovensku sa tejto problematike začali venovať intenzívnejšie
mimovládne organizácie v 90. rokoch 20. storočia. Jednou z nich
je aj nezisková organizácia Centrum Slniečko.
Poslaním Centra Slniečko, n. o., je predovšetkým zastaviť násilie páchané na dieťati, jeho ochrana, liečba následkov spôsobených dlhodobým násilím a návrat dieťaťa do sanovaného prostredia alebo do náhradného rodinného prostredia v prípade, ak sa
pôvodná rodina nemôže alebo nevie o dieťa postarať. Na pomoc
týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, deťom v krízových životných situáciách v zmysle zákona 305/2005 Z. z. a akreditácie vydanej MPSVR SR prevádzkuje: detskú linku záchrany
na telefónnom čísle 0800 121 212 a Krízové stredisko Slniečko,
kde je deťom poskytovaná odborná pomoc a starostlivosť formou
krízovej intervencie a taktiež sociálne, psychologické, výchovné
a špeciálnopedagogické poradenstvo a terapia.
Príbeh malej Sandry
V neskorých popoludňajších hodinách sa pred bránou Krízového strediska Slniečko zjavilo 13-ročné dievča menom Sandra. Prvé
momenty stále opakovalo, že sa nemôže a nechce vrátiť, lebo otec
jej ubližuje. Sandra bola veľmi inteligentné dieťa, navštevovala
4. ročník osemročného gymnázia. Najskôr volala na detskú linku
záchrany, kde s ňou pracovníci hovorili o tom, ako a kto by jej mohol pomôcť. Keď už nevedela situáciu zvládnuť s podporou svojej
staršej nevlastnej sestry, ktorá odišla z domu pár mesiacov predtým, utiekla z domu. Sandra žila po smrti matky, ktorá zomrela
na rakovinu, so svojím otcom a nevlastnou sestrou v staršom,
ešte nie úplne dokončenom rodinnom dome. Otec, ktorý podnikal doma, ju stále kontroloval, nikam nesmela chodiť, zatváral
ju doma, limitoval jej príchody a odchody, dokonca i z obchodu

musela prísť do 10 minút, ak to nestihla, nasledovala bitka, výčitky,
ponižovanie, zatváranie v jej izbe, v ktorej otec zamuroval okná.
V dome nebola hotová kúpeľňa, umývať sa mohla len v plastovej nádobe v otvorenej miestnosti, kam často prichádzal otec.
Dospievajúcej Sandre boli pohľady a dotyky otca na intímnych
miestach nepríjemné. Povedala mu to, jej slová však nebral vážne.
Bolo to vraj z lásky... Nevlastná sestra (21-ročná) situáciu doma nevedela riešiť inak ako odchodom k tete, ktorá bývala v zahraničí.
Často so Sandrou potajomky telefonovala a zisťovala, kto a ako by
jej mohol pomôcť. Poradila jej, že v Slniečku jej pomôžu. Preto sa
Sandra rozhodla utiecť. Sandrina sestra sa zapojila do programu
krízového strediska a bola s ňou až do ukončenia prípadu súdnou
cestou. Sandra sa lepšie a rýchlejšie zadaptovala, nabrala sebadôveru, prestala sa obviňovať za to, že jej otec ubližoval. Dosahovala
veľmi dobré výsledky v škole, začala navštevovať záujmové krúžky
a našla si veľa priateľov. Mohla sa plnohodnotne rozvíjať v bezpečí,
bez strachu. Obidve dievčatá prešli dlhú cestu, v rámci ktorej sa
museli vyrovnať s traumou z úmrtia matky, s následkami týrania,
sexuálneho obťažovania, z obvinení otca, že to bola ich vina. Odborné poradenstvo, terapia, podpora a ochrana, ktorú im poskytli
pracovníci krízového strediska, im pomohli prekonať túto ťažkú
situáciu.
Po 6 rokoch: Sandra je spokojná mladá žena, navštevuje vysokú
školu, žije u tety v zahraničí aj so svojou sestrou. Začala nový život
s podporou najbližších a je im za to vďačná...
Kde môžu deti nájsť pomoc?
Detská linka záchrany: 0800 121 212 v pracovných dňoch 15:00
– 20:00 h
Linka detskej istoty: 116 111 – nonstop
Linka detskej dôvery: 0800 117 878 v pracovných dňoch 13:00
– 21:00 h
Viac info: www.centrumslniecko.sk
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PRÁCA V OBLASTI
PREVENCIE KRIMINALITY
Ing. Rebecca Deák Justh, podpredsedníčka občianskeho združenia Erudio

Náš realizačný tím, pracujúci ako dobrovoľníci občianskeho združenia ERUDIO v Bratislave, zložený z odborníkov rôzneho zamerania,
sa už dlhodobo zaoberá prevenciou kriminality mládeže na Slovenku. Naším nosným programom je boj proti drogám a prevencia v tejto oblasti. Snažíme sa ukázať hlavne stredoškolskej mládeži drogy
v ich reálnej hrozbe, aby mládež spoznala negatívne účinky drog
a aby pochopila, že aj za distribúciu drog hrozí reálne „tvrdé“ väzenie.
Jeden z našich najucelenejších a najefektívnejších projektov je
projekt s názvom ABUZER, ktorý predstavuje tvorba hraného dokumentárneho filmu Deti a drogy s podtitulom Zablúdení a jeho
následná prezentácia v stredných školách na Slovensku. Prezentácia
pozostávala z premietania filmu, odborných prednášok pre mládež
a z distribúcie filmu mládeži zdarma. Takáto forma prevencie proti
drogám sa nám veľmi osvedčila a potvrdila sa nám jej účinnosť. Pria-

my kontakt s mládežou, ako aj reálny film, ktorý ukázal kruté následky užívania drog – to sú a stále zostávajú tie najefektívnejšie formy
a spôsoby práce v protidrogovej oblasti. Dôkazom boli vyjadrenia
mládeže i učiteľov.
Na priamy podnet mládeže sme napokon v roku 2010 vytvorili
pokračovanie dokumentu Deti a drogy 2 s podtitulom Krutá realita pod názvom droga. V tomto dokumente sme zachytili reálne výpovede drogovo závislých mladých žien, ktoré si zarábajú na drogy
prostitúciou, mladých mužov, zarábajúcich si na drogy kriminálnou
činnosťou, ale aj výpovede mladých mužov v súčasnosti vo výkone
trestu, odsúdených za výrobu a distribúciu drog. Už dnes vieme, že
film má úspech medzi mládežou, ale aj medzi dospelými, preto by
sme radi pokračovali v projekte ABUZER z roku 2009, a to návštevou
stredných škôl na Slovensku.

PREVENCIA OD TÝCH NAJMENŠÍCH
AŽ PO TÝCH NAJSTARŠÍCH
PhDr. Peter Pleva, hovorca MsP, Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy

K základným úlohám, ktoré plní mestská polícia v zmysle zákona
o obecnej polícii, je aj pôsobenie tohto poriadkového útvaru mesta
a obce, kde je mestská, prípadne obecná polícia zriadená, na úseku
prevencie. Týka sa to, samozrejme, aj najväčšej mestskej polície na
Slovensku – Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy.
Samotná prevencia sa realizuje vo viacerých oblastiach a je zameraná na všetky vekové skupiny obyvateľstva – od tých najmenších až po rodičov ich rodičov, teda seniorov. Pravda, každej vekovej
skupine sú prispôsobené aj okruhy tém a problémov, ktoré sú s cieľovou skupinou preberané v teoretickej rovine, ale aj s praktickými
ukážkami, a to s jedným jediným cieľom: predchádzať kriminalite.
Je smutné, že pod spáchané trestné činy sa čoraz častejšie podpisujú aj mladí ľudia. Majú na svedomí vreckové krádeže, krádeže
vecí z motorových vozidiel, lúpežné prepadnutia, vykrádania bytov a pod. Motívy, pohnútky a príčiny, ktoré ich vedú k týmto prejavom a k páchaniu protispoločenskej činnosti, sú rôznorodé. Môžeme ich hľadať v zvláštnostiach mladých ľudí a detí, v prostredí,
kde vyrastajú a v ktorom žijú. Najzávažnejšou príčinou, ktorá deti
a mládež vedie k porušovaniu zákonov, je však nedostatočný alebo
nevhodný vplyv rodiny. Vina, keď sa dieťa ocitne na šikmej ploche,
je jednoznačne na strane rodičov maloletého, prípadne mladistvého páchateľa, ktorí jeho výchovu z akýchkoľvek príčin nezvládli.
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Na úsilí predchádzať týmto negatívnym javom participuje aj
mestská polícia. Už niekoľko rokov realizuje v základných i stredných školách viaceré preventívno-výchovné akcie, zamerané na
mládež. Najznámejšia z nich je projekt Správaj sa normálne. Príslušník mestskej polície ako prednášajúci pravidelne navštevuje
základnú školu vo svojom okrsku a so žiakmi, pre ktorých sa stáva zároveň aj školským policajtom, preberá témy a úskalia, ktoré
striehnu na dieťa na každom kroku. Či už to je násilie, vandalizmus,
drogy, diskriminácia a rasizmus, alebo správanie na cestách, ale aj
alkoholizmus. Práve alkoholizmus v poslednom čase naberá medzi bratislavskými deťmi a mládežou nebezpečné obrátky, čo dokazujú aj pravidelné kontroly zo strany mestskej polície, zamerané
na miesta, kde sa mládež vo večerných hodinách zdržiava a dokazuje svoju dospelosť čo najväčším množstvom skonzumovaného
alkoholu. Mladé, ani nie 14-ročné dievča v bratislavskej Petržalke,
potužené vyše 2,8 promile alkoholu v dychu, je evidentným prí
kladom. V jeho prípade jednoznačne zlyhali rodičia – teda matka,
ktorá sa o dcéru vôbec nestarala. Otca radšej ani nespomíname.
Ten do jej výchovy nemá ako zasiahnuť. Na okolitý svet sa totiž
pozerá spoza zamrežovaného okienka niektorého z nápravno-výchovných zariadení.

DETI A MLÁDEŽ A PROCES RESOCIALIZÁCIE DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ
PhDr., Mgr. Zuzana Miková, MPH, členka Správnej rady neziskovej organizácie Čistý deň

V Slovenskej republike bol prvýkrát zákonný rámec postliečebnej starostlivosti o závislé osoby položený zákonom č. 195/1998 Z. z.
o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. Zákon definoval
resocializačné stredisko. Resocializáciu ponímal ako jednu z foriem
sociálnej prevencie, zameranú na zmiernenie, prekonanie a zabránenie opakovaniu dlhodobo pretrvávajúcej hmotnej alebo sociálnej
núdze s cieľom zapojiť občana do života v prirodzenom prostredí.
V zákone č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo ponímanie resocializácie v podstate prevzaté. Resocializačné stredisko
podľa § 63 zákona sa zriaďuje na aktivizovanie vnútorných schopností detí a plnoletých fyzických osôb na prekonanie psychických,
fyzických a sociálnych dôsledkov drogových alebo iných závislostí.
Starostlivosť sa v ňom poskytuje len na základe odporúčania
adiktológa alebo psychiatra tak plnoletej fyzickej osobe, ako aj dieťaťu, a to bez určenia dolnej vekovej hranice.
Vstup do programu môže byť dobrovoľný alebo v prípade maloletých nariadený súdom. Ak rozhoduje o pobyte súd, vykonáva sa
v stredisku rozhodnutie o výchovnom opatrení alebo rozhodnutie
o predbežnom opatrení.

Je potrebné uviesť, že počas krátkeho trvania praxe nariaďovania
týchto pobytov sa jednoznačne preukázala opodstatnenosť takejto
formy starostlivosti o deti s poruchami správania, spojenými s užívaním návykových látok. Dieťa sa do starostlivosti dostáva iba vtedy, ak jeho nežiaduce správanie vykazuje takú intenzitu, ktorú nie
je schopná rodina zvládať. A to ani za pomoci autority sociálnych
kurátorov, ktorí sa snažia rodine a dieťaťu pomáhať individuálnymi
intervenciami, ako aj prípadnými ambulantnými prevýchovnými
programami a poradenstvom.
I keď by mohlo na prvý pohľad vyňatie mladistvého z rodiny evokovať emocionálne tvrdý zásah, je potrebné uviesť, že takýto zásah
sa používa iba ako „ultima ratio“ – keď uvedené intervencie neboli
účinné. Včasné vyňatie dieťaťa z rodiny, ktorá nezvláda jeho výchovu, a zároveň vyňatie z prostredia vrstovníkov, kde dieťa podlieha
negatívnemu vplyvu, je pre neho veľmi účinnou prevenciou pred
páchaním trestnej činnosti a tým následnej stigmatizácie dieťaťa
v jeho ďalšom sociálnom začleňovaní.
Nazdávame sa, že je potrebné, aby o tejto možnosti vedeli všetci
profesionálni pracovníci vo výchove a taktiež rodičia.

Sebaskúsenostné príspevky
Reedukačný domov pre deti a mládež v Sološnici
MÔJ „FUTBALOVÝ“ ZÁŽITOK
Lukáš C.
Jedného letného dňa som sa vybral na futbalový zápas. Bolo to dávno ohlásené derby Spartak Trnava verzus ŠK Slovan Bratislava. Sú to dva
tímy s veľkými fanklubami na oboch stranách, majú výborných hráčov.
Na štadióne bolo veľa policajtov, ako to obvykle býva, pri tradičných
dueloch týchto dvoch súperov, taktiež tam bolo veľa ťažkoodencov.
Už na hlavnej stanici nás čakali policajti a rozdeľovali fanúšikov od seba
a potom do sektorov priamo na štadióne. Spartak mal prednosť a fanúšikovia Trnavy vstúpili na štadión ako prví, ale ešte dlho sme museli
čakať na začiatok, pretože usporiadatelia sa snažili, aby sa na štadión
dostalo čo najmenej nepovolených vecí (nože, sklenené fľaše, zábavná
pyrotechnika a pod.).
Po dlhom čakaní som sa dostal na štadión aj ja. Tam nás už čakal chorál, pripravený organizátormi. Potom sa na štadión vyrútili fanúšikovia
Slovana Bratislava. A zápas sa začal.
Ako na každom zápase, aj tu začali trnavskí „fan“ spievať klubovú
hymnu. Spieval s nami skoro celý štadión, okrem sektora pre hostí.
Hráči vyšli na trávnik, odznel prvý hvizd rozhodcu a futbalový sviatok
sa mohol začať. Zo začiatku vládol na štadióne pokoj, Trnava hlasite
povzbudzovala svojich a Slovan zase svojich hráčov. Prvý gól padol na

konci prvého polčasu do siete Spartaka Trnava. To už boli „slovanisti“
opití a začali skandovať, mávať zástavami a zapaľovať svetlice. To by ešte
nebolo to najhoršie, ale keď „slovanisti“ podpálili zástavu Spartaka a hodili ju na sedačku našich, bol čas na odvetu. Zapálená zástava horela na
lavičkách a silný vietor začal plamene rozširovať ďalej. Keď organizátori
uvideli oheň, poslali políciu, aby vyviedla von najväčších výtržníkov. Ale
kým sa polícia zorganizovala, vbehla na tribúny, tak zatiaľ sa slovanisti
rozpŕchli po celom štadióne. Hneď po polícii prišli hasiči a začali hasiť
požiar. Zápas bol prerušený a futbalisti boli nahnevaní. Ja som sa pozeral v nemom úžase, ako polícia vyvádza vandalov von zo štadióna. Keď
sa „divadlo“ utíšilo, zápas mohol pokračovať, ale už to nemalo správnu športovú atmosféru. Ľudia sa medzi sebou viac bavili, ako pozerali
na trávnik. Myslím, že ani futbalistom to nepridalo na nadšení, pretože
Spartak prehral 0:3. A my sme sa smutní vrátili domov a ja som sa rozhodol, že nikdy viac na futbal nepôjdem.
MOJE PRVÉ STRETNUTIE S VANDALIZMOM
Lukáš P.
Pochádzam s malého mestečka na juhu Slovenska. Som už druhý
rok v reedukačnom centre na Záhorí, pretože mi zomrela matka a otec
nemá na mňa čas, pretože jazdí na kamióne po celej Európe.
Mám ešte jednu sestru, ktorá je tiež v podobnom zariadení, kde si
robí výučný list v odbore krajčírka, na východe Slovenska.
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Z reedukačného centra som párkrát utiekol a počas jedného z týchto útekov som s kamarátmi chcel zažiť adrenalínový zážitok bez alkoholu či drog.
V blízkej dedine sme cez deň prišli do poľnohospodárskeho družstva
a tam sme našli opustený strážny dom, vstúpili sme dovnútra a poobzerali sme sa, či je niekto dnu.
Rozbili sme najprv jedno okno tyčou, potom druhé okno som rozbil
ja päsťou a niekto nás začul a prišiel tam.
Našťastie sme si všimli, ako ide k nám a začali sme utekať.
Utekal za nami, ale nedobehol nás. Došli sme ku kamošovi a tam
sme sa skryli.
Na druhý deň sme sa vrátili naspäť a všetko, čo sme nestihli rozbiť
v predchádzajúci deň, sme zničili, rozbili a rozkopali, ale mali sme smolu,
prišli tam policajti.
Zobrali nás do cely, tzv. cely predbežného zadržania. Zistili odkiaľ
sme, vypočuli nás a nahlásili pánovi riaditeľovi.
Druhýkrát to už skúšať nebudem.
MOJE DETSTVO S EXTRÉMISTOM
Michal G.
Keď som mal asi deväť rokov, zdalo sa mi divné, že bratranec má
skoro stále to isté oblečenie: holá hlava, kanady na nohách, obtiahnuté
nohavice a bomber alebo kabát. Uvedomil som si, že vyrastám s extrémistom a že je členom istej strany. Občas, keď sme sa stretli, som si všimol, že má nejaké modriny, odreniny a občas niečo zlomené. Raz som
sa ho na to opýtal a on mi to vysvetlil, že sú národniari a bojujú proti
prisťahovalcom a Rómom. Ich vodca skupiny robil rôzne nehlásené
(trestné) prejavy po viacerých mestách v Česku a na Slovensku, bol som
ešte malý, tak som sa nechal nahovoriť, že budem občas chodiť s nimi,
aj keď to bolo povolené od pätnásť rokov, bol som v Snine aj v Hnúšti
a nedialo sa tam nič výnimočné, postavilo sa pódium, zapojili reproduktory a mikrofón a vodca vravel prejav, pričom príslušníci držali vlajky
a propagačný materiál, niektorí okoloidúci sa zastavili, neskôr prišlo veľa
policajtov a dohliadali na poriadok, po skončení prejavu policajti rozohnali ľudí a príslušníkov strany a tých, čo odporovali, spacifikovali. Vodca strany dostal zopárkrát za to basu aj podmienku, ale stále sa z toho
vykrútil a tak sa to ťahá stále. Už som mal 11 rokov a povedal som si, že
už s tým prestanem, že je to nezmysel a nechcem mať s tým nič spoločné, ale bratranec ma presvedčil, že mám ešte raz ísť, že je to v našom
rodnom meste, v Banskej Bystrici, tak som išiel. Začalo to prejavom na
námestí a pokračovalo pochodom až k pamätníku SNP, kde čakalo veľa
policajtov a kukláčov. Niektorí sa rozutekali a iní ostali a mne bratranec
povedal, že mám ostať, že je to v pohode, tak som ostal, ale netušil som,
čo sa stane ďalej. Policajti sa po všetkých, čo ostali na pochode, rozbehli
a začali ich biť obuškami. Niektorí utiekli, niektorí nie. Ja s bratrancom
som našťastie utiekol a navždy som s tým skončil. Bratranec je stále v tej
strane, ale nezúčastňuje sa pochodov ani prejavov.
MÔJ PRVÝ VANDALSKÝ ČIN
Milan K.
Minulý rok som bol ešte v detskom domove a počas vianočných
sviatkov sme boli asi šiesti kamaráti na vychádzke v meste. Na uliciach
vládol pokoj, ticho a jazdilo málo áut. Proste, všetci si užívali vianočnej
atmosféry, pohody, dobrého jedla, návštev a darčekov, ale naša partia
chodila bezcieľne po meste. Rozprávali sme sa o tom, čo budeme robiť,
nudili sme sa a podpichovali jeden druhého. Tak nás napadlo „skrášliť“
naše mesto. Išli sme ku kamarátovi zohnať farebné spreje na steny. Po-
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vedali sme mu, že ideme na záťah do mesta, že všade je pokoj, tak išiel aj
on s nami. Rozdelili sme si spreje a na námestí pri krčme sme začali naše
„dielo“. Nastriekali sme svoje podpisy na steny (tegá). Pochodili sme so
sprejmi po meste a pokiaľ sa nám darilo, tak sme označovali všetky steny a fasády domov. Zrazu nás niekto uvidel a zavolal na nás mestskú
políciu. Všetci sme sa rozutekali, ale jedného z nás chytili. Vedeli sme, že
nás nezradí, verili sme mu, ale stal sa opak. Všetkých nás prezradil. Keď
som sa vrátil do detského domova, tak som čakal, že príchod bude bez
problémov, ale na moje prekvapenie ma čakali strážnici mestskej polície. Pýtali sa ma na všetko. Čo som robil, kde som bol počas vychádzky,
s kým som bol, kto nám dal spreje a podobne. Stále som im klamal, ale
bolo to zbytočné, už vedeli všetko. Neverili mi nič a povedali, že mi to
neprejde tak ľahko. Výsledok môjho „writovania“ je ten, že som sa dostal do reedukačného centra.
NADROGOVANÝ KAMARÁT
Tomáš P.
Cez letné prázdniny som bol u matky 2 mesiace. Žijem na juhu
Slovenska v malom meste, kde mám veľa kamarátov. Zo začiatku boli
prázdniny super, chodili sme s bratrancom a kamarátmi von, do baru,
na plaváreň a kúpaliská. Uprostred augusta som zažil veľký šok! Išli sme
partia kamarátov von a zrazu jeden z kamarátov začal omdlievať a bolo
mu veľmi zle.
Moja reakcia bola, že som mu chcel pomôcť, a utekal som do najbližšieho obchodu po vodu.
Keď nepomohla ani voda, rozhodli sme sa s kamarátkou, že zavoláme záchranku.
No Martin omdlel, než prišla pomoc. Záchranka ho zobrala do našej
nemocnice a medzitým sme zavolali Martinovmu otcovi, ktorý okamžite prišiel za nami a v záchranke odišiel aj s Martinom. Na druhý deň
sme ho išli pozrieť do nemocnice, bol v strašnej depresii a neustále nás
prosil, aby sme mu odpustili, no ani zďaleka sme netušili, o čom stále
dookola hovorí.
Čakali sme na vysvetlenie, ale nevedel nám odpovedať. Až nakoniec
večer, keď prišiel za ním aj otec, tak ten nám vysvetlil situáciu a povedal,
čo sa Martinovi stalo.
Jeho otec nám prezradil, že Maťo už dlhší čas berie pervitín. Ostali
sme s kamošmi v úplnom šoku a zhrození! Nevedeli sme, ako máme na
to reagovať. Maťa mali na tretí deň prepustiť z nemocnice, no ja som
povedal, že je to hlúposť, ak ho tak skoro prepustia domov, lebo som vedel, že môže zasa začať s drogami. No keď ho predsa len pustili domov,
stretli sme sa a on nám porozprával o svojom stave. Bol pri tom aj jeho
otec. Povedal nám, že to nemáme riešiť, že to máme nechať tak, ako
to je. No my sme to nechceli nechať bez povšimnutia. Predsa sme partia a kamoši. Dôvod, pre ktorý sa Martin predávkoval, bol jednoduchý
– Martin bol zúfalý. Vedel som, že bol nešťastný zo smrti svojej matky
a riešenie videl v droge. Bolo mi ho veľmi ľúto, lebo mi je ako brat. Išli
sme na druhý deň s ním do pizzérie, snažili sme sa mu trocha pomôcť
v jeho situácii. Mnohí z nás to poznajú, lebo sme buď polosiroty, alebo žijeme len so starými rodičmi. Keď sme boli v družnej debate, zrazu
Maťo povedal: „Dosť, prestaňte!“ A začal rozprávať, ako mu je to ľúto, čo
sa stalo, a sľúbil, že už nikdy nesiahne po drogách. Všetci sme ho objali
a sľúbili, že budeme vždy kamaráti. Odvtedy sa Martin zmenil, prestal
s drogami a chodí do školy, je z neho iný človek.
V záujme zachovania autenticity výpovedí sebaskúsenostné príspevky neprešli jazykovou úpravou.
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Z recenzného posudku
Prvé tohtoročné číslo Sociálnej prevencie s podtitulom Prevencia kriminality, ktoré na vydanie pripravilo občianske združenie Prečo
som na svete rád/rada, ponúka čitateľovi prehľad najrôznejších foriem a prejavov násilia. Príspevky renomovaných autorov sa zaoberajú
tak nami očakávanými prejavmi a formami, ako aj tými, ktoré ostávajú v našej spoločnosti tabuizované. Informácie poskytujú taký
široký pohľad na kriminalitu a delikvenciu, že umožňujú čitateľovi ucelený obraz o danej problematike. Z hľadiska tém je publikácia
najcelistvejšou, aká sa mi dostala do rúk na slovenskom knižnom trhu. Okrem teoretického základu a špecifických foriem toho javu
napríklad z hľadiska sociálnej úrovne, subkultúr či fenoménu migrácie osôb, zostavovatelia poskytujú náhľad i na možnosti riešenia násilia
či kriminality. Články z oblasti prevencie veľmi inšpiratívne prezentujú možnosti riešenia sociálnopatologických javov z hľadiska reálnej
praxe. Oceňujem aj integráciu tém venujúcich sa extrémizmu z rôznych uhľov pohľadu – bez nich by informačno-vzdelávací bulletin
rezortu kultúry nebol modernou publikáciou, ktorá sa stavia do reálnej konkurencie s porovnateľnými európskymi publikáciami.
Cenná je i prezentácia stále málo uplatňovaných foriem intervencií, akými sú mediácia a probácia.
Výber atraktívnych a kvalifikovaných prispievateľov už dlhodobo radí publikácie Národného osvetového centra medzi žiadané i mimo
rezortu kultúry. Samotné obsahové spracovanie témy, ako i zostavenie a následnosť príspevkov sú vysoko profesionálne. Cenné je
i prizvanie českých autorov, ktorí sú prínosom a obohatením tejto publikácie.
Na záver by som chcela poďakovať šéfredaktorke PhDr. Ingrid Hupkovej, PhD., za ďalší skvelý zostavovateľský počin.

Resumé
The first issue of the informative and educative bulletin Social prevention in 2011 concentrates on Criminality prevention.
Sustainability of this project − issuing of ours specialised bulletin − is one of the important criteria, typical for effective projects.
Another positive moment of its quality is also the interest of the target group, declared by the interest in older but also new issues of the
bulletin. In 2011 Social prevention is issued by the National cultural centre and Civic association Why I’m happy in the world as follows:
Nr. 1/2011 − Criminality prevention in web as well as print versions. The issues 2/2011, 3/2011 and 4/2011 are to be issued only on
internet − compiled from older, already published material. Social prevention bulletin − Criminality prevention Nr. 1/2011 traditionally
contains material such as: speeches, material from abroad, theoretical and informative pieces, cases of good practice, self-experience
contributions and a chosen research. In this bulleting we are publishing contributions in subjects that have been absent in the older
issues. Subjects such as racism, extremism, pathological subcultures of the youth, right-wing extremism, home violence, violence and
sports, problems of migrants and refugees, addictive behaviour, home violence and drug abuse and mediation and probation service
with regards to youth etc. Renowned experts − authors of the contributions, as well as very catching graphic visual of the bulletin,
quality of publishing, ISSN number, the English resumé or review of the whole bulletin and its targeted distribution make the bulletin
really unique. We would like to keep this attributes in 2012 when entering into the 7th issue of Social prevention.
Special thanks goes to the Council of the government of the Slovak republic for criminality prevention and the District bureau in Trnava
for the financial support.
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