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0 ÚVOD 
 

 

Silnejúci trend otvorených prejavov nepriateľstva voči odlišnosti 

a nárast extrémizmu pohlcuje čoraz mladšie ročníky. Štandardné preventívne 

kampane v podobe letákov, billboardov či hromadných prednášok na školách 

majú obmedzený vplyv. Legislatívne opatrenia nedokážu zmeniť motivácie 

mladých, ktorí sa k týmto tendenciám pridávajú. V súčasnej dobe tak začína byť 

zrejmé, že musíme nájsť nový a efektívnejší spôsob prístupu k tomuto 

problému. Potrebujeme sa dostať bližšie k tým, ktorí stoja na tzv. pochodoch či 

prejavujú sympatie prostriedkom potláčajúcim ľudské práva a slobody. Priblížiť 

sa k tým z nich, ktorí majú ešte svoj život pred sebou, sú „-násťroční“ a ich 

identita sa stále len tvorí. Potrebujeme im ponúknuť alternatívu. Dá sa to? 

Ak áno, ako? 
 

V septembri 2014 začalo naše občianske združenie Mládež ulice 

realizovať jednoročný projekt s názvom Most má vždy dva konce, financovaný 

z Fondu pre mimovládne organizácie, v rámci Finančného mechanizmu EHP 

2009-2014, spravovaným Nadáciou otvorenej spoločnosti – Open Society 

Foundation. 
 

Realizáciou projektu sme sa snažili ponúknuť aspoň čiastočné 

odpovede na otázky, položené vyššie v texte. Náš projekt bol zameraný 

na terénnu prácu s mladými ľuďmi, u ktorých silnie trend otvorených prejavov 

nepriateľstva voči odlišnosti a objavuje sa nárast extrémizmu. Snažili sme sa 

dostať bližšie k tým mladým ľuďom, ktorí stoja na tzv. pochodoch či prejavujú 

sympatie prostriedkom potláčajúcim ľudské práva a slobody. 
 

Za týmto účelom sme boli 12 mesiacov v „priamom kontakte s ich 

životom“ v tomto prostredí. Naši pracovníci boli prítomní na športových 

podujatiach, zúčastnili sa pochodov a ďalších akcií, kde sa s cieľovými skupinami 

stretávali. Zrealizovali sme tiež diskusie s odborníkmi zo štátneho, neziskového 

i akademického prostredia o možnostiach priamej práce s touto cieľovou 

skupinou, uverejnili sme odborné články k danej téme. 
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V spolupráci s nemeckým a rakúskym partnerom – GANGWAY E.V. 

a pro supporters - Koordination Fanarbeit Österreich (organizácie 

so skúsenosťami v práci s vybranými cieľovými skupinami), sa naši pracovníci 

obohatili o poznatky a skúsenosti z tejto oblasti, ktoré následne overovali 

v praxi. 
 

Hlavným výstupom projektu je aj táto spracovaná metodológia, ktorá 

má predpoklady stať sa základným kameňom pre ďalšiu systematickú prácu 

s danou cieľovou skupinou a môže slúžiť ako pomôcka pre sociálnych 

pracovníkov a organizácie pracujúce s mládežou v ohrození začlenenia sa 

do extrémistických skupín. 
 

Našou snahou bolo ísť za hranicu toho, čo je doposiaľ odskúšané 

a navrhnúť inovatívny a najmä spájajúci prístup. 
 

Či sa nám to podarilo, to už posúďte sami. 
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1 ČO SA PATRÍ A ČO NIE 
 

Skôr ako si zadefinujeme problematiku prejavov extrémizmu 

a radikalizácie mládeže, zamyslime sa nad tým, podľa čoho môžeme posudzovať 

správanie človeka alebo skupiny, prípadne aj javy v spoločnosti za „normálne“, 

alebo naopak „nenormálne“. 
 

1.1 Koncepcia normality 
 

Spoločenský život človeka sa riadi určitými normami a pravidlami, 

na základe ktorých sa určité spôsoby správania v danom kontexte považujú 

za primerané a iné ako neprijateľné. 

Ak správanie daného človeka výrazne prekročí hranice normálu 

a predstavuje už problém pre neho samotného a/alebo pre spoločnosť, 

môžeme ho charakterizovať ako sociálno-patologické. Rovnováha medzi 

očakávaním jedinca a jeho sociálneho okolia je výrazne narušená. 

Ide o také odchýlky od očakávania (normy), ktoré prekračujú určité formálne 

stanovené alebo neformálne zdieľané hranice, za ktorými sú už odchýlky 

vnímané ako ohrozujúce, poburujúce, neúnosné a nemôžu byť tolerované. 

Normy sa dajú rešpektovať na základe vlastného presvedčenia o ich 

správnosti, ale mnoho ľudí ich dodržiava preto, že s ich porušením je spätá 

nejaká sankcie. Sankcie, ktoré sociálne normy sprevádzajú, slúžia ako ochrana 

proti nekonformite. Sú reakciou na správanie jednotlivca alebo skupiny, ktorá 

má zabezpečiť, aby správanie bolo v súlade s danou normou. Pritom môžeme 

rozlišovať sankcie pozitívne, negatívne, formálne a neformálne (Mühlpachr, 

2001). 

Je pravdou, že obdobie adolescencie je veľmi citlivé na rozvoj 

tzv. rizikového a problémového správania. U sociálneho pracovníka s mládežou 

sa preto vyžadujú potrebné znalosti a schopnosti, aby rozpoznal a dokázal 

pochopiť špecifické sociálno-patologické javy, ktoré túto cieľovú skupinu 

ohrozujú a bol schopný v prípade potreby pomôcť. 
 

Pri skúmaní toho, čo je „nenormálne“, by sme si mali určiť, čo je to 

„norma“, čo je „normálne“. 
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Vo všeobecnosti za normu považujeme pravidlo, či zásadu, ktorá je 

v spoločnosti prijímaná, očakávaná, pretože je v globále považovaná za správnu. 

Mlčky sa pritom predpokladá, že definícia normálneho a patologického je viac-

menej stabilná. 

Otázka normality však nie je vôbec takto jednoduchá a odpovede na ňu 

nie sú vôbec jednoznačné. Existuje celý rad pohľadov na to, čo je normálne, 

a naopak čo je nenormálne, abnormálne, patologické, deviantné atď. 

 

Vágnerová (2008) hovorí o tom, že hranice medzi normalitou 

a patologickým správaním nie sú striktné, sú pohyblivé a môžu byť posudzované 

podľa viacerých rôznych kritérií. Následne rozlišuje: 

a) štatistické poňatie normality, závislé od početnosti alebo intenzity 

posudzovaných prejavov. Za normálne sa považuje to, čo je najviac časté, 

čo je priemerné. Javy nad a pod priemerom sú považované za nenormálne, 

patologické. 

Štatistická koncepcia normality vychádza z teórie Gaussovej krivky, ktorá hovorí 
o normálnom rozpoložení javu v spoločnosti. Vzhľadom na teóriu Gaussovej 
krivky to znamená, že extrémne prejavy správania (pozitívne i negatívne) sú 
výrazne menej frekventované ako normálne správanie. Táto koncepcia berie 
do úvahy kvantitatívne správanie, narába s priemermi a odchýlkami. Jej 
prednosťou je jej rýchla aplikácia (rýchle zaradenie človeka do normality alebo 
abnormality). Ďalšou prednosťou je relatívna objektívnosť a exaktnosť. 
Nevýhodou je, že neberie do úvahy odlišnosť správania jednotlivých ľudí 
na základe ich vlastností, jedinečnosti, temperamentu a pod. Táto koncepcia má 
svoje opodstatnenie, ale aj svoje úskalia. Zoberme si príklad zdravia. Normálne 
je, že je človek zdravý, pretože zdraví ľudia spravidla prevládajú. Avšak 
v priebehu chrípkovej epidémie je prevažná väčšina ľudí chorá. To však 
neznamená, že chrípkové ochorenie je normálne len preto, že sa v určitom 
období vyskytuje štatisticky častejšie. A takto by sme mohli pokračovať ďalej. 
 

b) sociokultúrne poňatie normality, ktoré je spoločensko–historicky 

podmienené, pretože sa sociálne normy spoločnosti menia s vývinom 

spoločnosti (zvýšením poznania, zmenou hodnôt a pod.). Správanie, 

považované za primerané v jednej kultúre, nemusí byť považované 

za patričné v inej kultúre. Každá spoločnosť si tvorí vlastné normy 

správania i sankcie za ich nedodržiavanie. 
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Aj keď sa rôzne kultúry vo svojom ponímaní normálneho a nenormálneho 
výrazne líšia, spravidla žiadna z nich nebýva ochotná tolerovať výraznejšie 
odchýlky od svojho vlastného štandardu. Tieto rozdiely sa môžu premietnuť aj 
na relatívne malom území v rámci spoločnosti – napr. dedina v oravskom 
regióne verzus Bratislava, praktikujúci kresťania verzus ateisti – každý z nich má 
pravdepodobne inú predstavu o normách pitia alkoholu, domáceho násilia, 
sexuálneho života a pod. Posudzovanie primeranosti správania závisí tiež 
od roly, ktorú má jedinec v danej spoločnosti. 
 

c) poňatie normality ako optimálneho stavu, opierajúce sa o vlastnosti, 

ktoré sú pripisované ideálu určitej doby. V rámci toho sa vytvára model, 

či dokonca prototyp, ktorého kritériom je dokonalosť, ideál alebo 

optimálny stav. Hlavnou rozporuplnosťou tejto koncepcie je to, 

že z hľadiska ideálu by nebol žiadny človek úplne normálny. 

Táto predstava je svojou statickosťou ideálu v rozpore s procesom vývoja 
každého jedinca a dynamickým charakterom utvárania ľudskej osobnosti. 
Predstava absolútne správne reagujúceho človeka, flexibilného, ktorý sa vie 
prispôsobiť a všetky situácie zvláda s prehľadom a bez stavov úzkosti, vždy volí 
tú optimálnu stratégiu, bez toho, aby pritom upadal do pochybností 
a vnútorných konfliktov, ktorý vždy a všade (i v tých najťažších situáciách) 
funguje bezchybne... je predstavou akejsi neľudskej, abnormálnej normality. 
Zároveň treba podotknúť, že aj každá doba má svoj ideál, ktorý je tak historicky 
i spoločensky podmienený a teda veľmi premenlivý. 
 

d) funkčné poňatie normality, spočívajúce v tom, že určitý systém plní 

správne svoju funkciu. Normalita sa posudzuje na základe porovnania 

s funkčným modelom. 

Ako príklad môžeme uviesť normálne fungovanie obličky. Ak zistí lekár dlhodobo 
zníženú vylučovaciu činnosť obličiek, označí činnosť tohto orgánu za patologickú. 
Nie však z dôvodu, že znížená činnosť obličky je menej častá, ale preto, že pozná 
správny chod obličky, jej funkcie, jej účel a poslanie. 
 

e) individuálne, subjektívne poňatie normy, ktoré každý jedinec používa pri 

hodnotení svojej vlastnej osobnosti, ako aj pri hodnotení druhých.  

Ako príklad môžeme uviesť subjektívne ponímanie krásy, sympatickosti druhej 
osoby, vlastnej spravodlivosti a pod. 
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f) normatívne ponímanie normality, ktoré je založené na vopred danej či 

dohodnutej norme. V tomto ponímaní často hovoríme o pracovnej, 

estetickej alebo mravnej norme. 

Ako príklad môžeme uviesť majstra, ktorý považuje výkon robotníka 
za „nenormálny“, či nedostačujúci preto, že hlboko nesplnil plán. Normalita 
v tomto prípade nesúvisí s frekvenciou výskytu daného javu, ani so správnou 
funkciou systému, ale s odchýlkou od vopred danej či dohodnutej normy. 

 

Syřišťová (1972) hovorí o problematike normality z pohľadu osobnosti 

a opisuje tri hlavné koncepcie normality osobnosti súčasnej psychológie 

a psychopatológie: 

1. poňatie normality ako duševného zdravia (normalita = neprítomnosť alebo 

protiklad choroby) 

2. poňatie normality ako „optimálneho stavu“ 

3. poňatie normality ako nekonečného procesu k sebarealizácii. 

Syřišťová ďalej hodnotí ponímanie „normality ako neprítomnosti 

choroby“ za príliš úzke, súvisiace predovšetkým so záporným vymedzením, 

ktoré svoju pozornosť sústreďuje predovšetkým na patológiu. Záporné 

vymedzenie normality má svoje opodstatnenie v rôznych oblastiach, v rámci 

pomáhajúcich profesií však nie je dostačujúce. Pre potreby pomáhajúcich 

profesií je kľúčové popri zápornom vymedzení skúmať zároveň príčiny daných 

problémov a tiež vymedziť pozitívne poňatie normality daného javu. Pozitívne 

vymedzenie normality daného javu sa tak môže stať vodítkom v oblasti 

prevencie, ako aj pri utváraní podmienok, ktoré umožnia optimalizáciu 

životných podmienok klienta v jeho spoločenskom prostredí. 

Ako sme už spomínali vyššie, ponímanie normality ako „optimálneho 

stavu“ naráža na nejednotnosť a nejasnosť v názoroch na ľudské životné 

optimum a je tiež v priamom rozpore nielen s dynamikou vývoja, ale 

predovšetkým s povahou ľudskej existencie, ktorou je schopnosť tvorivej 

aktivity a slobodného rozhodovania. 

Podľa Syřišťovej, najprijateľnejším z hľadiska biologického, 

psychologického, sociálneho i filozofického sa zdá byť poňatie ľudskej normality 

ako nekonečného procesu sebarealizácie jedinca v jeho spoločenských 

a prírodných podmienkach. 
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Toto poňatie zahŕňa zároveň špecifickú možnosť slobodnej voľby jedinca 

vo vzťahu k aktívnemu seba utváraniu a pretváraniu životného prostredia. Je 

teda paradoxom, že optimálna normalita jedinca nie je hotový stav, ale 

nekonečný proces, v ktorom človek tvorí samého seba a pretvára realitu, 

v ktorej žije. Je to proces, ktorého hlavným motorom je slobodná a tvorivá 

interakcia človeka s jeho prostredím. 

 

V našej publikácii sa opierame prevažne o sociálno-normatívnu 

koncepciu normality. Táto koncepcia berie do úvahy existenciu a rešpektovanie 

spoločenských noriem. Normálne je to, čo je v danej spoločnosti a kultúre 

považované za obvyklé, očakávané. Toto poňatie vyjadruje viazanosť normy na 

hodnoty a postoje danej doby, miesta a skupiny. Normou je teda to, čo 

spoločenské kritériá ako normálne vymedzujú, vo vzťahu k tradícii. 

V takomto prípade zohrávajú veľkú úlohu aj médiá – tzv. mediálna 

norma – vzor toho, čo je opakovane a atraktívnym spôsobom prezentované ako 

žiaduce a štandardné. 

Zároveň sa vo svojom pomáhajúcom prístupe k mladým ľuďom 

snažíme podporovať proces ich sebarealizácie v daných spoločenských 

a prírodných podmienkach. Samotný mladý človek je špecialistom na svoju 

životnú situáciu, my mu môžeme iba pomáhať v riešení problémov, ktoré sa on 

sám rozhodne riešiť. Samozrejme, môžeme klienta konfrontovať, ak sa nám zdá 

nejaká oblasť jeho životnej situácie problematická a vhodná na riešenie, ale 

rozhodnutie je vždy na klientovi. Samostatné rozhodnutie mladého človeka 

riešiť svoje problémy zvyšuje jeho motiváciu na zmenu a my získame legitimitu 

pre poskytovanie pomoci. 
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1.2 Sociálna patológia a deviácia 
 

Sociálna patológia je súhrnné označenie nezdravých, abnormálnych 

a všeobecne nežiaducich javov. Môžeme ju definovať ako neprispôsobenie sa 

danej norme, ktorá je veľkým množstvom ľudí akceptovaná v určitej spoločnosti 

(Koťa in Jedlička, 2001) Radíme tu správanie, ktoré prekračuje spoločenské 

očakávania a vyvoláva sociálny nesúhlas. Sociálno-patologické konanie je preto 

zlyhanie v oblasti sociálneho fungovania. Spoločnosť na nás kladie svoje 

očakávania (normy) a podľa toho, ako ich napĺňame, posudzuje našu normalitu. 

Často sa môžeme stretať aj s ďalším pojmom – sociálne deviácie. Tento 

pojem je však širší ako sociálne patológie. Zahŕňa v sebe každé správanie 

vybočujúce zo sociálnych noriem – či už právnych (občianskoprávnych, 

trestnoprávnych....), mravných, politických, náboženských, estetických a iných 

sociálnych noriem správania, ako sú napr. obyčaje, tradície a pod. Tento pojem 

je na rozdiel od patológie hodnotovo a emocionálne neutrálny, aj keď v praxi sa 

často používa v negatívnom zmysle. Ide o prekročenie normy v oboch smeroch, 

môže to byť preháňanie, extrémne postoje alebo spôsoby správania. Napríklad 

v prípade postoja k alkoholu môžeme za deviantný považovať nielen 

alkoholizmus, ale aj prohibíciu (Fisher, Škoda, 2009). 

Sociálna patológia aj deviácia sú relatívne pojmy. Je prirodzené, že nie 

všetky spoločenské normy sa striktne dodržujú. Každý človek je jedinečný 

a nedodržuje všetky normy presne predpísaným spôsobom. Preto existuje tzv. 

tolerančný limit, meniaci sa v rôznych spoločenských situáciách a čase, podľa 

ktorého spoločnosť toleruje isté odchýlky od stanovených noriem správania. 

V praktickom živote sa niektoré normy nepovažujú za veľmi dôležité 

a nekonvenčné správanie voči nim sa ľahšie toleruje alebo sa proste ignoruje 

(neskoré príchody, nekultivované stolovanie, zvláštne oblečenie, povesť 

„sukničkára“ a pod.). V iných oblastiach však môže byť tolerančný limit užší. 

Vo vzťahu k sociálnym normám možno sociálne správanie podľa 

Ondrejkoviča (2001) členiť takto: 

 normokonformné (konformné) sociálne správanie, ktoré je v súlade 

s normami spoločnosti 
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 nonkonformné, nápadné, provokujúce sociálne správanie, ktoré je ešte 

v rámci tolerančného limitu 

 deviantné 

- disociálne 

- asociálne a antisociálne 

- delikventné a kriminálne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 1: Schematické znázornenie „normality“ správania podľa Ondrejkoviča (2001) 

 

Podľa tohto delenia, každé správanie, ktoré nespadá pod sociálne 

normy, môžeme označiť ako deviantné. Deviantné správanie je vnímané ako 

problém pre spoločnosť a je vo všeobecnosti nežiaduce. Podľa jeho závažnosti 

sa delí do troch skupín. 

Najmenej závažné konanie ako neposlušnosť, klamstvo, priestupky 

v správaní sa nazýva disociálne. Podľa Popelovej (1998) je to také neprimerané 

správanie, ktoré sa dá zvládnuť bežnými pedagogickými postupmi a súvisí 

predovšetkým s vývojovým obdobím alebo s psychickými problémami. 

Za asociálne je označované také konanie, ktoré je v rozpore 

so spoločenskou morálkou. Jedinec porušuje spoločenské, nie však ešte právne 

normy. Príkladom môžu byť úteky z domu, záškoláctvo, sebapoškodzovanie, 

alkoholizmus, fajčenie, atď. 
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Správanie, ktoré zahŕňa porušovanie zákonov, radíme medzi 

delikventné (občianskoprávne, správne právne delikty – napr. malé krádeže, 

vandalizmus, grafity na súkromnom majetku druhých a pod.). Kriminálne 

správanie je najťažšou formou deviantného správania a je sankcionované 

trestným zákonom (krádeže, lúpeže, ublíženie na zdraví atď.). 

V poslednom období sa pojmy deviantné, prípadne sociálno-

patologické správanie prestávajú používať a sú nahradzované pojmami ako 

problémové, či rizikové správanie. Táto nová terminológia sa týka hlavne 

obdobia adolescencie. 
 

Rizikové, či sociálno-patologické správanie adolescentov má dvojitý 

charakter: 

- poškodzovanie zdravia adolescentov (fyzického či duševného) 

- ohrozenie spoločnosti, t. j. negatívny vplyv a poškodenie druhých ľudí. 

Medzi najčastejšie rizikové správanie dnešných adolescentov viacerí 

autori zaraďujú: 

- delikventné správanie a páchanie trestnej činnosti 

- agresivita, násilie, šikanovanie a týranie (vrátane rasovej neznášanlivosti 

a diskriminácie niektorých skupín) 

- závislosti (od drog, alkoholu, automatov) 

- rizikové sexuálne správanie (vrátane predčasného tehotenstva 

a rodičovstva) 

- poruchy príjmu potravy 

- samovražednosť (dokonalé a nedokonalé pokusy) 

- nebezpečné riadenie motorových vozidiel 

- rizikové športové aktivity. 

Všetky tieto patologické a nežiaduce javy sú veľmi prepojené a často 

jeden pôsobí na vznik iného – napr. závislosti → páchanie trestnej činnosti → 

samovraždy. 

Môžeme sa tiež stretnúť s termínom „syndróm problémového 

správania“ podľa ktorého je pravdepodobné, že adolescent, ktorý sa správa 

rizikovo v jednej či viacerých oblastiach života, bude mať tendenciu repertoár 

rizikového správania ďalej rozširovať (Širůček, Širůčková, Macek, 2007). 
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1.3 Vznik sociálno-patologických javov 
 

Znalosť etiológie sociálno-patologických javov je nevyhnutným 

predpokladom pre ich účinné riešenie a úzko sa dotýka výberu metód 

a postupov pre prácu s nositeľmi sociálno-patologických vzorcov správania. 

Každý z vyššie uvedených okruhov rizikového správania má svoju 

špecifickú genézu a je podmienený viacerými rôznymi faktormi (kultúrnymi, 

historickými, ekonomickými, sociálnymi, politickými, biologickými, 

psychologickými). V priebehu histórie sa vytvoril veľký počet teórií sociálnych 

deviácií, ktoré zdôrazňovali iné aspekty vplývajúce na vznik deviácie. Keďže táto 

publikácia je písaná v duchu sociálno-ekologickej perspektívy (z hľadiska 

interakcie jednotlivca a prostredia), pozrieme sa aj na dôvody vzniku 

deviantného správania optikou sociálno-ekologických teórií. 

V rámci nich Fraser (in Šišláková, 2006) definuje tri systémové úrovne 

faktorov pôsobiacich na konanie jedinca. Ide o mikroúroveň, mezoúroveň 

a makroúroveň. Tohto delenia sa budeme ďalej pridržiavať. Na základe 

posúdenia faktorov v tomto systéme, by sme mali byť schopní posúdiť možné 

tendencie k rizikovému správaniu adolescentov a následne tieto poznatky 

využívať pri práci s mladými ľuďmi. 

 

1.3.1 Mikroúroveň 

Na tejto úrovni sa zaoberáme samotným jedincom ako hlavným 

faktorom, ktorý vplýva na vznik sociálno-patologických javov. Na jeho správanie 

majú vplyv dedičné faktory (napr. temperament, inteligencia, talent či 

frustračná tolerancia), pohlavie, osobnostné rysy, zdravotný stav atď. Napríklad 

výbušný temperament, nízka inteligencia či frustračná tolerancia môžu byť 

rizikovými faktormi vo vzťahu k deviantnému správaniu. Podstatnú rolu zohráva 

zdravotný stav, a to tak duševný, ako aj fyzický. Depresie, neurózy či psychózy 

môžu byť tiež príčinou rôzneho disociálneho správania. 

Dôležitými osobnostnými rysmi je vzťah k sebe samému a pocit 

zmysluplnosti života. Nízke sebahodnotenie môže mať rôzne následky – 

od ohrozovania vlastného života až po násilnícke činy, ktorými si chce jedinec 

získať obdiv ostatných, či zlepšiť sebaponímanie. 
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Ak sa adolescent necíti dostatočne ocenený v bežných skupinách 

(rodina, školská trieda, skupina kamarátov), môže jeho potrebu sociálnej 

hodnoty saturovať napríklad skupina delikventov, či náboženská sekta. 

Medzi ďalšie rizikové faktory jedincov v adolescentnom období patrí 

zvýšená túžba objavovať a experimentovať, resp. často hľadať pozitívne prvky 

v spoločensky, či zdravotne nebezpečnom správaní. Hľadanie vlastných hodnôt 

a životného štýlu môže adolescentov vystavovať nebezpečným vplyvom. 

Napríklad konzumácia drog môže byť v ich svetle interpretovaná ako cesta 

ku kreativite, extrémne chudnutie ako schopnosť sebaovládania a pod. 

Problémy s nezvládaním fyzických zmien, budovaním identity a určitej 

emočnej lability môžu vytvárať veľmi stresujúce a náročné situácie. 

Dospievajúci môžu v rôznych záťažových situáciách ľahko zlyhať a správať sa 

deviantne. Podľa Labátha (2001) spoločnosť často zle a nedostatočne dešifruje 

niektoré druhy správania dospievajúceho. To, čo sa javí ako delikt, môže byť 

skôr než kriminálny čin neprimeraným riešením záťažovej situácie. Preto Kučera 

(in Labáth, 2001) závažné disociálne správanie, ktoré sa objavuje iba v období 

dospievania, označuje za tzv. vývojovú delikvenciu. 

 

1.3.2 Mezoúroveň 

Vedľa týchto faktorov, ktoré vychádzajú z osoby jedinca, pôsobí 

na mladého človeka aj jeho najbližšie sociálne okolie. Do tejto úrovne môžeme 

zaradiť rodinu, školu, vrstovnícke skupiny a podporné organizácie, susedstvá 

(komunita). 
 

Rodina 

Rodinné prostredie je najvýznamnejším činiteľom ovplyvňujúcim 

psychický a sociálny (avšak i ten disociálny) vývoj dieťaťa a neskôr 

dospievajúceho. Sociálno-patologický proces sa vyvíja hlavne tam, kde chýbajú 

hodnoty späté s intímnymi primárnymi sociálnymi väzbami, vznikajúcimi 

v rodine počas prvých rokov života. Behom tejto doby dieťa získava základný 

pocit dôvery, hodnoty a zmysel života, čo ho neskôr ochraňuje pred sociálno-

patologickými javmi. Pokiaľ dieťa nepociťuje lásku a prítomnosť blízkej osoby, 

spravidla ho to poznamená na celý život. 
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Pre riadny vývoj dieťaťa je zároveň potrebné, aby vzťahy medzi rodičmi 

a vzťahy rodičov k deťom boli harmonické. Viaceré výskumy ukázali, že časté 

konflikty medzi rodičmi a tiež spory medzi súrodencami majú u detí vplyv 

na vznik delikventného správania (Matoušek, Kroftová, 2003). 

Vplyv rodiny je veľký i na utváranie sebaponímania, sebahodnotenia 

a obrazu vlastného „ja“ u dieťaťa. Dieťa sa z reakcií rodičov dozvedá, aké vlastne 

je – sabeponímanie dieťaťa je zo začiatku zásadne formované sociálne 

sprostredkovanými reakciami z jeho okolia – primárne rodiny. 

Rodina je hlavným socializačným činiteľom u detí – hlavne pri tvorbe 

hodnôt a osvojovaní noriem. Z rodiny si dieťa odnáša základné vzorce správania, 

ktoré potom uplatňuje v spoločnosti. Na rozvoj rizikového správania pôsobí 

hlavne dlhodobá rodinná klíma, názory, presvedčenia a postoje obidvoch 

rodičov, prípadne ich náboženská orientácia. Zvláštny význam má rodičovská 

tolerancia k deviantnému správaniu a vplyv rodičov (hlavne matkin) 

na správanie dieťaťa. Rodičia fungujú ako modely správania, preto ak sa rodičia 

sami správajú rizikovo (sociálne deviantne), výrazne sa tým zvyšuje 

pravdepodobnosť, že deti sa tiež budú správať podobne. 

Okrem pozitívnych príkladov rodičov je dôležitým aspektom aj 

výchovný štýl praktikovaný rodičmi. Labáth (2001) uvádza niekoľko výchovných 

štýlov, ktoré sú pre zdravý vývoj dospievajúceho ohrozujúce. Ide napríklad 

o príliš ochranársku výchovu, príliš trestajúcu výchovu, nejednotnú 

a ambivalentnú výchovu, prílišný perfekcionizmus či paternalizmus. So zlyhaním 

dieťaťa sa tak najčastejšie stretávame v rodine s autoritatívnou výchovou, keď 

sa dieťa obáva potrestania alebo u ambicióznych rodičov, keď sa dieťa obáva, 

že sklame ich očakávania. Dôvodom je teda strach, obava z poníženia a z útokov 

na sebadôveru dieťaťa. S prvou krádežou sa najčastejšie naopak stretávame 

v rodine s prehnanou výchovou, kde je nedostatočné vedenie dieťaťa 

k samostatnosti a kde chýba rodičovská dôvera. Dôvodom tak môže byť neistota 

a citová nenaplnenosť dieťaťa. K prvým podvodom sa uchyľuje najčastejšie 

dieťa, ktoré v rodine nenachádza pochopenie, či je podceňované, resp. mu nie 

je venovaný dostatok záujmu. Dôvodom jeho vnútorného problému 

a patologického správania tak býva zmes strachu a neistoty (Labáth, 2001). 
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Pri rozvoji disociálneho správania zohráva určitú rolu aj sociálny 

a ekonomický status rodiny. Delikventi pochádzali najčastejšie 

z najchudobnejších vrstiev, ale v poslednom období sa zvyšuje kriminalita aj 

u iných vrstiev (Matoušek, Kroftová, 2003). Rozhodujúca je skôr patológia 

rodiny, kriminalita rodičov a príslušnosť rodiny k subkultúre chudoby či 

delikventnej subkultúre. Určitý význam má aj vzdelanie rodičov, zamestnanie 

obidvoch rodičov a začlenenie do ďalších sociálnych štruktúr (napr. náboženské 

spoločnosti). 

Jedným z rizikových faktorov je aj neúplnosť rodiny. Pre zdravý vývoj 

jedinca je dôležité fungovanie obidvoch rodičov. Otec je totiž hlavne pre chlapca 

identifikačným vzorom, pôsobí ako ochranca a nositeľ noriem. Viac delikventov 

pochádza z rodín rozvrátených, nefunkčných, neúplných rodín ako aj z rodín, 

kde niekto z rodičov zomrel (Labáth, 2001). 

Extrémnym príkladom nefunkčnej rodiny je rodina týrajúca, 

zneužívajúca a zanedbávajúca dieťa. V súčasnej dobe je týranie, zneužívanie 

a zanedbávanie detí označované skratkou CAN (Child Abuse and Neglect). Život 

dieťaťa v takejto rodine výrazne poškodzuje jeho psychický a sociálny vývoj 

a vytvára tým základy jeho budúceho delikventného správania. 

Okrem vplyvu zle fungujúcich, prípadne nefungujúcich rodín, by sme sa 

radi zmienili o problémoch a vyššej náchylnosti k delikventnému správaniu 

u detí, ktoré boli vychovávané mimo rodiny – v kolektívnych zariadeniach. 

V takýchto zariadeniach pripadá na personál často veľké množstvo detí a nie je 

v ich silách uspokojovať dostatočne základné psychické potreby, predovšetkým 

potrebu stimulácie a emočnej väzby, v dôsledku čoho vzniká u detí psychická 

deprivácia. Zverenci detských domovov nevedia skoro nič o realite za dverami 

detského domova, ťažko nadväzujú vzťahy a nenachádzajú v nich uspokojenie. 

Preto niektorí autori označujú ich delikventné správanie počas dospievania 

a skorej dospelosti vo viacerých prípadoch skôr za prejav naivity 

a „vrstovníckeho“ videnia sveta, ktoré nemali možnosť korigovať v dlhodobom 

vzťahu k rešpektovanému dospelému a tiež vo vzťahu k mimoústavným 

inštitúciám (Macek, 1999). 
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Škola 

Je zaujímavým zistením, že podľa niektorých výskumov, škola nemá 

výrazný vplyv na vznik rizikového správania adolescentov. Škola – ako výchovno-

vzdelávacia inštitúcia podľa nich málo formuje a ovplyvňuje osobnosť dieťaťa 

počas jeho psychického a sociálneho vývoja. Má skôr význam ako priestor 

pre stretávanie sa s vrstovníkmi a sprostredkovávanie záujmových aktivít 

(Macek, 1999). Tým však nechceme podceniť vplyv konkrétnych učiteľov ako 

osobností a autorít pri socializácii adolescentov. 

Odlišnosť od rodinnej socializácie je predovšetkým v tom, že zatiaľ čo 

rodina ovplyvňuje vytváranie základov osobnosti dieťaťa, škola ho začleňuje 

do širšieho sociálneho rámca ako príslušníka spoločnosti. V škole sa dieťa 

po prvý raz dostáva mimo rodinného prostredia. Vstupuje do sveta, kde je 

posudzované podľa svojej práce, svojich výkonov, schopností a nie je prijímané 

bezpodmienečne. V škole dieťa po prvý raz dostáva príležitosť získať pozitívne 

hodnotenie vlastným úsilím. Tým je významne formované sebahodnotenie 

a sebaponímanie dieťaťa. Zároveň je potrebné poznamenať, že prenos 

spôsobov správania sa v rodine a skúseností dieťaťa z rodiny do školy, môže 

tento proces veľmi skomplikovať. Je nutné si uvedomiť, že dieťa prichádza 

do školy už s určitou predstavou o sebe samom, ktorú v ňom rodina vytvorila 

a na základe tejto predstavy sa správa, očakáva určité reakcie z okolia, prípadne 

si reakcie okolia interpretuje podľa predchádzajúcich skúseností. 

Tak dieťa, ktoré je z rodiny presvedčené o svojej neschopnosti, len 

ťažko dosiahne taký výkon v škole, aby získalo pozitívne hodnotenie od učiteľa. 

Dieťa, ktoré je presvedčované vlastnými rodičmi, že nie je možné ho milovať, 

nebude schopné v správaní ostatných rozpoznať kladný vzťah k sebe. Naopak je 

pravdepodobné, že anticipačným obranným správaním bude provokovať skôr 

správanie negatívne. Tým sa mu potvrdí pôvodná predstava o sebe samom 

a problémy sa ešte prehĺbia. Teoreticky je teda možné, aby škola, ako nové, 

odlišné prostredie, prispela k prelomeniu kruhu problémov, v ktorých dieťa žije, 

ale vyžaduje si to mimoriadne úsilie a pochopenie zo strany dospelých i detí, 

čo sa dá bez potrebnej podpory v bežnej škole len veľmi ťažko očakávať. 
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Je pochopiteľné, že z tohto hľadiska je škola náročnejším a viac 

stresujúcim prostredím. Menej prihliada k individuálnej jedinečnosti každého 

dieťaťa a viac sa zameriava na vytváranie všeobecnejších noriem, postojov 

a hodnôt. Dieťa sa v škole učí prijímať autoritu, ktorá je založená na vonkajších 

štruktúrach, nie na prirodzenom vzťahu ako v prípade rodičov. Škola je pre dieťa 

tiež príležitosťou k získavaniu skúseností v konkurenčnom kontakte 

s vrstovníkmi, dieťa sa učí vytvárať si vzťahy k ostatným, zvládať konflikty, 

podriaďovať sa spoločným záujmom, odsúvať okamžité uspokojenie vlastných 

potrieb. V neposlednom rade sa aj v školskom prostredí internalizujú sociálne 

normy do osobnosti dieťaťa. 

Spočiatku je pre dieťa v škole najdôležitejšou osobou učiteľ, neskôr sa 

dieťa orientuje viac na vrstovníkov. Najskôr dieťa odvodzuje vlastnú hodnotu 

od toho, ako učiteľ hodnotí jeho správanie a výkony, ale časom mu čoraz viac 

záleží na tom, ako ho vidia a čo si o ňom myslia spolužiaci. Následne, ako uvádza 

Matoušek a Kroftová (2003), deti si veľmi skoro začínajú v triede vytvárať svoju 

vlastnú „subkultúru“ vyznačujúcu sa zvláštnym jazykom, zvyklosťami a rituálmi. 

V rámci tejto školskej subkultúry vznikajú medzi deťmi so spoločnými 

záujmami ešte menšie skupinky, ktoré môžu byť v niektorých prípadoch 

počiatky asociálnych partií. K ich vzniku môže svojím správaním prispieť i sám 

učiteľ, napríklad tým, že výrazne preferuje niektoré deti a iné naopak 

znevýhodňuje. Ako podporujúce sa naopak javí otvorené triedne prostredie 

(s určitou sociálnou kontrolou) a s vybudovanou vzájomnou dôverou. 

Školám patrí významná úloha pri odhaľovaní a riešení rizikového 

správania žiakov a pri preventívnom pôsobení. Dôležitým prvkom v prevencii 

rizikového správania je spolupráca školy a rodiny, ktorá však nie je v našich 

pomeroch príliš rozvinutá. Rodičia sa väčšinou zaujímajú len o to, aké majú deti 

známky a nie sú príliš ochotní sa zapájať do rodičovských iniciatív. Od školy sa 

tiež mnohokrát nereálne očakáva, že bude nahrádzať socializačné pôsobenie 

rodiny. 
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Vrstovnícke skupiny 

V živote človeka je najsilnejší vplyv vrstovníkov a subkultúr mládeže 

práve v období dospievania. Príslušnosť ku skupine vrstovníkov je dôležitou 

skutočnosťou pre úspešný priebeh dospievania, na základe ktorej sa mladí ľudia 

snažia nájsť vlastnú sociálnu identitu, vyskúšať rôzne role, osamostatniť sa 

z vplyvu rodiny a získať určitý sociálny status. 

Vrstovnícka skupina pre každé dieťa predstavuje značnú záťaž 

z hľadiska boja o sociálnu pozíciu v skupine a schopnosti obstáť (Vykopalová, 

2002). Vo všeobecnosti však môžeme povedať, že byť obľúbený v skupine, je 

pre adolescentov nesmierne dôležité. Je to potvrdením ich sebahodnotenia. 

Spolupatričnosť k skupine však nie je zárukou bezproblémového zázemia 

a istoty. Pre každého adolescenta ide skôr o viac či menej stresujúci nárok 

obstáť v očiach členov skupiny (Matoušek, Kroftová, 2003). 

Partia zvyčajne kladie na svojich členov vysoké požiadavky týkajúce sa 

vzťahu k rodine, škole, práci, k fajčeniu, alkoholu, sexu, drogám, peniazom a tiež 

požiadavky zahrňujúce štýl obliekania alebo preferovaný štýl hudby a pod. 

Adolescenti sa vo vrstovníckych skupinách totiž snažia správať konformne, tzn. 

že svoje správanie, hodnoty a názory prispôsobujú názorom a správaniu 

ostatných členov vrstovníckej skupiny. 

Podľa viacerých autorov (Vágnerová, 2005; Matoušek, Kroftová, 2003) 

je však vplyv vrstovníckych skupín na správanie dospievajúcich väčšinou 

preceňovaný. Pre väčšinu dospievajúcich zostávajú najdôležitejšími vzormi ich 

rodičia, len pre tých dospievajúcich, ktorým vzťah k rodičom neprináša 

dostatočnú oporu, majú vrstovníci a normy skupiny najvyššiu dôležitosť. Preto 

je markantný vplyv vrstovníckych skupín na deti pochádzajúce z dysfunkčných 

rodín, ktoré v partiách hľadajú oporu, zázemie, prípadne „novú“ rodinu. 

Podľa Matouška a Kroftovej (2003) problémom a zlým prediktorom 

voči rizikovému správaniu adolescentov je príslušnosť k nasledujúcim typom 

vrstovníckych skupín: 

1. stabilné a nestabilné kriminálne skupiny – V západných krajinách tvorí 

delikventné partie často mládež žijúca v jednej štvrti, oproti tomu v našich 

pomeroch vznikajú z menších skupín detí, ktoré sa poznajú z jednej inštitúcie, 

najčastejšie školy. 
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Asi najčastejším typom delikventných skupín u nás sú partie, ktoré si drobnými 

i organizovanými krádežami „zarábajú“ na diskotéky, hracie automaty, prípadne 

alkohol a psychotropné látky. Podľa miery organizovanosti delikventných skupín 

mládeže rozlišujeme dva typy týchto skupín. Stabilné a integrované skupiny 

vznikajú v prostredí, v ktorom sú delikventné normy akceptované i dospelými, 

dospelí v ňom do istej miery slúžia ako učitelia mládeže (napr. to môžu byť gangy 

rómskych kapsárov). Neintegrované a nestabilné skupiny sú obvykle vysoko 

násilnícke, vznikajú v nestabilnom prostredí, v ktorom chce mládež ukázať svoju 

silu, opozičnosť a nebojácnosť. Bývajú označované za skupiny, pre ktoré je 

typická subkultúra násilia (napr. gangy). Sú typické hlavne pre veľkomestá, u nás 

sa v porovnaní so západnými krajinami ešte veľmi nerozvinuli. 
 

2. drogová subkultúra – Do tejto skupiny patria adolescenti, ktorí nevyhoveli ani 

požiadavkám väčšinovej spoločnosti, ani sa nedostali do stálych delikventných 

zoskupení. Dvojitý neúspech z nich vytvoril outsiderov, ale tým, že sa spájajú 

do skupiny, sa navzájom posilňujú. Je pre nich typický abúzus alkoholu, drog 

a sexuálna promiskuita. Prostriedky získavajú žobraním, pôžičkami, drobnými 

krádežami, predajom drog a pod. Užívanie drog s kriminalitou ide u tejto 

skupiny ruka v ruke (nielen v rámci prechovávania a nedovoleného 

obchodovania s drogami, ale aj v rámci spôsobu, ako na drogy „zarábajú“ a čo 

páchajú pod ich vplyvom). 
 

3. rasistická subkultúra – Veľmi blízko k subkultúre násilia má subkultúra 

rasistická, ktorá má však vlastnú históriu a prepracovanú ideológiu. 

Najznámejším predstaviteľom je hnutie skinheads, ktoré v 60. rokoch vzniklo 

v Anglicku ako reakcia na prisťahovalectvo a na hnutie hippies. Hlavné hodnoty 

spočiatku predstavoval patriotizmus, odpor k drogám, drsné športy a rodina. 

Ku krajnej pravici sa hnutie priklonilo vplyvom punkerského hnutia 

a hospodárskej recesie. Skupiny tejto subkultúry sa vyznačujú pevnou 

hierarchiou až vojenskou štruktúrou (s výrazne inteligentnými vodcami), 

vlastným kódexom správneho správania sa, vlastným systémom spravodlivosti 

a plánovania. U nás majú na svedomí už niekoľko rasisticky orientovaných 

útokov na príslušníkov etnických menšín, pričom niektoré skončili aj vraždou. 
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Elitné skupiny skinheads opovrhujú pouličnými „boneheads“, ktorí sa ich snažia 

správaním a oblečením napodobňovať, ale sú iba voľnými nekoordinovanými 

partiami. Na rozdiel od iných druhov trestnej činnosti chýba pri kriminálnych 

akciách skinheads motív majetkového zisku, či odvety za to, čo obeť urobila. 

Obeť býva útočníkom neznáma, provokuje ich len farba jej pleti (často si 

zamenia napr. Pakistánca s Rómom, Číňana s Vietnamcom a pod.), prípadne ich 

provokuje jej suverénne správanie. 
 

4. subkultúra pseudonáboženská – tzv. satanský kult – Spoločnosťou sú satanisti 

spravidla považovaní za náboženskú sektu, ale tou nie sú. Nespĺňajú základnú 

charakteristiku: ich učenie nie je systematické a nevzniklo revíziou niektorého 

z tradičných náboženstiev. Praktikujú rôzne paródie cirkevných obradov 

na cintorínoch a v kostoloch, kde praktikujú skupinové súlože, obetujú zvieratá, 

pojedajú moč a výkaly. V iných krajinách preukázateľne používali aj ľudské 

obete. 

 

Susedstvo (komunita) 

Povaha širšieho prostredia, v ktorom jedinec vyrastá, môže byť 

rovnako zdrojom ochrany, ako i rizika. Pozitívne môže mládež ovplyvňovať 

prostredie s nízkou mierou kriminality, kde nie je rozšírené zneužívanie drog 

alebo kde existuje istá miera neformálnej sociálnej kontroly. Na druhej strane 

rizikové sú susedstvá sociálne dezorganizované a ekonomicky znevýhodnené. 

Práca s komunitou je ďalšia veľká oblasť sociálnej práce, ktorá sa 

postupne etabluje aj na Slovensku. Je dobré vytvoriť si kontakty na pomáhajúce 

organizácie a odborníkov v rámci miestnej komunity, s ktorými pracovníci 

s mládežou môžu pri svojej práci spolupracovať. 

 

Voľný čas 

Dospievajúci majú v poslednom období veľké množstvo voľného času, 

ktorý často nevedia primerane využiť – nedokážu sa zorientovať v ponuke, 

vybrať si vhodnú aktivitu a následne sa jej i skutočne zúčastniť. To spolu 

s neatraktívnou ponukou voľnočasových aktivít môžeme považovať za hlavné 

príčiny nudy – pocitu neuspokojenia z prežívania voľného času. S nudou úzko 

súvisí nedostatok zmyslu existencie nazývaný existenciálna frustrácia. 
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U pracujúcich je možné hovoriť o tzv. nedeľnej neuróze, ktorá sa dostavuje 

v období, keď jedinec nepracuje a nemá nič na práci. Z dôvodu, že nemá 

rozvinuté záujmy, ktorým by sa mohol venovať a ktoré by ho uspokojovali, sa 

pre neho stáva doba voľna dobou prázdnoty a často i znekľudňujúcich úvah 

o svojej existencii. 

Z dlhodobého hľadiska je životný štýl, v ktorom je vzťah k voľnému času 

nejakým spôsobom narušený, rizikový zo stránky fyzickej, psychickej i sociálnej. 

Človek sa pripravuje o psychohygienické a rekreačné účinky voľného času 

a absencia zmysluplnej náplne voľného času môže viesť k rizikovému správaniu. 

 

1.3.3 Makroúroveň 

Na jedinca pôsobí i širšie spoločenské prostredie, hodnoty, normy atď. 

Medzi hlavné faktory, ktoré vytvárajú tendencie k rizikovému správaniu 

adolescentov na makroúrovni patria: 

- Spoločenský kontext – Anómia (sociálny stav rozkladu noriem sociálneho 

konania v spoločnosti, ľudovo anarchia) či naopak pevný sociálny poriadok 

s veľkou sociálnou kontrolou, môžu podstatne vplývať na mieru sociálnej 

patológie. Dôležitým faktorom sú aj hodnoty, ktoré spoločnosť 

vo všeobecnosti zastáva. 

- Politika – Politika ovplyvňuje celý spoločenský život, hlavne tvorbu 

a realizáciu práva a právnych noriem, ekonomické podmienky života 

spoločnosti i výchovný systém. Negatívne pôsobenie politiky môže 

vyvolávať nárast kriminality, ale aj viesť k protiústavnej činnosti, rasizmu, 

násilnej a majetkovej trestnej činnosti, najmä pri sociálnych konfliktoch. 

- Právny poriadok – Je veľmi dôležité, aby bol právny poriadok prehľadný, 

nemenil sa často a nevytváral tak v ľuďoch pocit právnej neistoty. 

Problémy v legislatíve veľmi negatívne pôsobia na ľudí a môžu 

v spoločnosti vyvolať dešpekt voči právu a zákonom. 

- Diskriminácia a segregácia – Podľa výskumov je značne rizikovým 

faktorom i diskriminácia jedinca. Ďalším negatívnym faktorom je 

vyčlenenie, a to predovšetkým priestorové. Jeho dôsledky sú horšie ako 

napr. samotná chudoba jedinca, respektíve rodiny. 
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- Médiá – Vplyv médií (predovšetkým televízie a internetu) na proces 

socializácie súčasných detí a mládeže je nespochybniteľný. Venujú im 

omnoho viac času ako iným voľnočasovým aktivitám. Problémom 

vzhľadom na patologické správanie sú trendy, ktoré v médiách prevládajú 

– miznutie žánrových predelov medzi zábavou a spravodajstvom, časté 

zobrazovanie násilia a rôznych deviácii ako zaujímavé kuriozity. Podľa 

Matouška a Kroftovej (2003), násilie v médiách oslabuje citlivosť 

na skutočné násilie a postupne môže viesť až k neschopnosti odlíšiť realitu 

od fikcie (reálna bolesť a možnosť zranenia). Škodlivé účinky pre mládež 

môže mať tak násilie fiktívne, ako aj skutočné, naturalisticky opisované 

násilie, prípadne nejasná hranica medzi tým, čo sa skutočne stalo a čo 

nadsadili pre väčšiu účinnosť a sledovanosť autori programu. Okrem 

zobrazovania násilia býva často problémom presadzovanie životného 

štýlu, ktorý si časť spoločnosti nemôže dovoliť obvyklou cestou (čo môže 

vyprovokovať ku krádežiam či agresii), ako aj mediálne nastavenie ideálu 

krásy, ktorý môže spôsobovať u mladých ľudí problémy s príjmom potravy. 

 

 

1.4 Prevencia sociálno-patologických javov 

 

Najefektívnejším spôsobom boja proti sociálno-patologickým javom je 

prevencia. Náplňou sociálnej práce by mala byť nielen pomoc v oblastiach, 

v ktorých jedinec zlyháva, ale aj podpora v zatiaľ neproblémových oblastiach 

života. 

Sociálnu prevenciu Matoušek a Kroftová (2003) definujú ako ucelený 

systém opatrení, ktorých cieľom je predísť, prípadne minimalizovať sociálne 

zlyhanie, a to hlavne také, ktoré je v rozpore so základnými spoločenskými 

hodnotami (ako je kriminalita, toxikománia, rasizmus, násilie...). Tak prevencia 

slúži na ochranu spoločnosti, ale aj samotného jedinca. 

Prevencia sa zvykne deliť (s odkazom na Svetovú zdravotnícku 

organizáciu /WHO/) na primárnu, sekundárnu a terciárnu prevenciu. V ďalšom 

texte si jednotlivé druhy prevencie rozoberieme, nakoľko sú dôležitou súčasťou 

sociálnej práce s mládežou. 
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1.4.1 Primárna prevencia 

Primárna prevencia sa zameriava predovšetkým na zdravé fungovanie 

spoločnosti. Orientuje sa na populáciu ešte nezasiahnutú sociálnym problémom 

(patologickým javom), na ktorý sa zameriava. Hlavným cieľom primárnej 

prevencie je zamedziť prvému kontaktu s patologickým javom, prípadne ho 

aspoň maximálne oddialiť. V rámci nej sa snažíme odstraňovať faktory, ktoré sa 

podieľajú na vzniku individuálnej a sociálnej patológie. Pokúšame sa 

predchádzať jej vzniku, potlačiť ju v jej zárodku, nedať jej príležitosť. 

Primárnu prevenciu delíme na: 

 nešpecifickú – ktorá sa zameriava na posilňovanie osobnosti, rozvoj 

sociálnych zručností a podporu zdravého životného štýlu. Funkciu 

nešpecifickej primárnej prevencie spĺňa v podstate celá osobnostná 

a sociálna výchova; 

 špecifickú – ktorá sa zameriava priamo na danú problémovú sociálno-

patologickú oblasť 

Prevenciu z pohľadu zamerania sa na cieľovú skupinu ďalej môžeme deliť na: 

- všeobecnú – zameriava sa na väčšinu adolescentov bez zvláštneho delenia 

podľa rizikovosti (tzv. programy pre všetkých, prípadne tých, ktorí sa chcú 

zúčastniť) 

- selektívnu – zacielená na určitú špecifickú (ohrozenú) skupinu populácie, 

kde sú vo zvýšenej miere zastúpené rizikové faktory (napr. problémové 

triedy, športové družstvá a pod.) 

- indikovanú – zameraná priamo na jedincov, u ktorých sme vyhodnotili, 

že majú väčšie predispozície k rizikovému správaniu (ak máme priestor, 

snažíme sa posudzovať riziko sociálno-patologických javov v rámci 

všetkých troch ekosystémových úrovní). V zásade zodpovedá „včasnej“ 

intervencii, nachádza sa už na hranici sekundárnej prevencie. 

Preventívne stratégie sa odzrkadľujú v preventívnych programoch. V rámci 

preventívnych programov sú podstatné: 

1. cieľová skupina a charakter sociálno-patologického javu 

2. druh prevencie vzhľadom na cieľovú skupinu 

3. základná štruktúra preventívneho programu, stratégie 

4. formy a metódy práce, ktoré preventívny program bude využívať. 
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Pri každom programe, ktorý ako sociálni pracovníci v rámci prevencie 

vykonávame, je potrebné mať na zreteli, aký cieľ sledujeme a podľa toho 

zameriavame našu činnosť. Zo skúseností s rôznymi preventívnymi kampaňami 

vyplýva, že efektívnosť intervencií závisí v prvom rade od ich zacielenosti 

(musíme vybrať taký preventívny program, ktorý je adekvátny veku, pohlaviu 

a celkovému zloženiu a charakteru našej cieľovej skupiny). Musíme si byť 

vedomí vlastných kompetencií a nepúšťať sa do takých programov, na ktoré 

nemáme vzdelanostné a osobné kapacity, či dostatočné skúsenosti. 

Podľa výskumov v rámci primárnej prevencie sú najefektívnejšími 

spôsobmi (Kolařík, 2007): 

- dlhodobá a kontinuálna práca s deťmi a mládežou (budovanie dôvery, 

zapojenie rodičov, pedagógov a sociálnych sietí); 

- práca v malých skupinkách (maximálne 30 účastníkov, kruhové 

usporiadanie, interakcie, dialógy); 

- aktívna účasť cieľovej skupiny (dôraz na zážitkové učenie, rozbor, spätná 

väzba); 

- praktická a teoretická vybavenosť realizačného tímu (vzdelanie, 

absolvované a odskúšané výcviky na sebe, doba praxe, aktualizované 

informácie); 

- reakcie na aktuálne potreby cieľovej populácie (sledovať nové trendy, 

nadväzovať na už poskytované programy); 

- jasný a dobre štruktúrovaný program (dopredu jasná metodika, časové 

ohraničenie, vymedzené témy a zhrňujúci záver); 

- ponuka pozitívnych alternatív (zdravý spôsob života, atraktívna ponuka 

voľnoasových programov, rozvoj komunikácie, posilňovanie sebavedomia, 

nácvik riešenia problémov, vedenie k zodpovednosti); 

- dôraz na kontext programu (rešpektovanie špecifík danej lokality, výskytu 

„rizikového správania“, spolupráca s rodičmi a inštitúciami zapojenými 

do programov prevencie). 
 

Uveďme si tiež, čo naopak nefunguje (Kolařík, 2007): 

 programy založené iba na predávaní informácií o rizikovom správaní 

(o kriminalite, rasizme, drogách, rizikovom sexe a pod.); 
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 varovné slogany a odstrašujúce príbehy (nemajú vplyv na zmenu 

správania, iba podporujú postoj typu: „To sa predsa mne stať nemôže.“); 

 jednorazové programy (napr. jednorazové besedy a prednášky 

bez nadväznosti); 

 krátkodobé a málo intenzívne programy (nepravidelné aktivity, 

bez ucelenej koncepcie a rámca); 

 programy bez interaktívnych prvkov (založené na pasívnom vstrebávaní 

informácií, nerozvíjanie schopností, bez spätnej väzby); 

 programy, ktoré nezodpovedajú potrebám cieľovej skupiny (príliš 

všeobecné, prichádzajúce buď v príliš skorom veku, alebo už neskoro, 

proklamujúce nereálne ciele); 

 poskytovanie osobami bez dostatočných skúseností (prípadne osobami, 

ktoré nemajú dostatočný rešpekt a uznanie, a to ako u dospelých, tak aj 

u adolescentov); 

 kampane v médiách (nemajú vplyv na zmenu správania u adolescentov, 

v ideálnych prípadoch sa iba zvýši informovanosť); 

 spoliehanie sa na jeden typ programu (bez zapojenia ďalších komunitných 

aktivít a rodičov); 

 zotrvačnosť (program ostáva stále rovnaký aj napriek tomu, že sa už 

ukazuje ako neatraktívny). 

 

1.4.2 Sekundárna prevencia 

Hlavným cieľom sekundárnej prevencie je zamedziť rozvoju 

patologických javov, ktoré sa už vyskytli. Niekedy sa obsahovo môže prekrývať 

s krízovou intervenciou. Sekundárna prevencia sa najčastejšie zameriava 

na prácu s ohrozenými cieľovými skupinami v ich prostredí. Orientuje sa 

na pomoc jedincom a skupinám (mládež s problémovým správaním, mladí 

experimentujúci s drogami, ľudia bez prístrešia a pod.), ktoré sú ohrozené 

sociálno-patologickými javmi. 

Sociálny pracovník aktívne vyhľadáva klientov v teréne, motivuje ich 

k návšteve špecialistov, minimalizuje ich ohrozenie. Tento druh prevencie však 

nemá väčšie úspechy, pokiaľ „klienti“ nezačnú vnímať svoju situáciu ako 

„problémovú“. 
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Sekundárna prevencia využíva rozličné liečebné aktivity, psychoterapiu 

a najrôznejšie poradenské služby. V rámci nej sa prevádzkujú rôzne liečebné 

a poradenské centrá, realizujú programy harm reduction a pod. 

 

1.4.3 Terciárna prevencia 

Terciárna prevencia sa aplikuje, keď už určitý patologický jav nastal. Jej 

cieľom je predchádzať zhoršovaniu, prehlbovaniu a opakovaniu patologických 

foriem správania jednotlivcov a skupín (drogovo závislí, páchatelia trestnej 

činnosti, osobitne recidivisti, suicidálni klienti, deti s poruchami správania 

závažného charakteru a pod.). Snaží sa znižovať riziká, ktoré plynú zo sociálno-

patologických javov a zlepšovať kvalitu života klientov (znížiť sociálne, zdravotné 

a osobnostné dôsledky pôsobenia sociálno-patologických javov). 

Nadväzuje na iné formy pomoci sociálnym klientom. Svoje uplatnenie 

má najčastejšie v oblasti podpory a pomoci pri resocializácii sociálneho klienta 

či „sociálnej rehabilitácie“ (návrat do spoločnosti), aby sa minimalizovala 

možnosť recidívy a u klienta sa fixovali nové návyky, postoje a životné scenáre. 

 

 

1.5 Koncept resiliencie 
 

Na vznik sociálno-patologických javov sa môžeme pozerať aj 

s obrátenou optikou. Nielen skúmať prečo sa u jedinca deviantné správanie 

objaví, ale môžeme sa zamerať pozitívne na faktory, vďaka ktorým ku takémuto 

deviantnému správaniu nedôjde. Práve resiliencia je podľa Šišlákovovej (2008, 

s.54) „koncept označujúci dynamické vývojové procesy, vďaka ktorým sa 

jedinec (či iné systémy, ako napr. rodina, komunita) adaptuje a dobre funguje 

v rámci kontextu vystavenia signifikantným tlakom (nepriazniam, rizikom, 

stresorom) či už v ňom samom, alebo v jeho prostredí“. 

Koncept resiliencie sa nesnaží odpovedať na otázku, prečo mladí ľudia 

nezvládajú náročné situácie v ich živote, naopak, pokúša sa odpovedať 

na otázku, prečo niektorí tieto náročné situácie zvládajú (Wernerová 

in Křivohlavý, 2001). 
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To, nakoľko bude jedinec odolný voči negatívnym vplyvom, je 

výsledkom kombinácií podporných a rizikových faktorov, ktoré na neho 

pôsobia. Rizikové faktory pôsobia na jedinca negatívne a zvyšujú mieru 

pravdepodobnosti sociálneho zlyhania. Naopak, protektívne faktory posilňujú 

odolnosť (resilienciu) jedinca. Až na základe ich spolupôsobenia sa následne 

vytvára správanie jedinca. 

V predchádzajúcom texte sme si vymenovali potenciálne príčiny 

sociálno-patologického správania. Neznamená to však, že prítomnosť 

uvedených faktorov má vždy za následok deviantné správanie. Navyše všetky 

faktory spomenuté ako rizikové, môžu mať pre jedinca aj protektívny charakter. 

Napríklad rodina síce môže byť sociálne slabá, ale protektívne na jedinca môžu 

pôsobiť dobré vzťahy v rámci nej, alebo zlé výsledky v škole môžu byť 

kompenzované úspechmi v športe či v inej záujmovej oblasti v rámci školy, či 

voľnočasových aktivitách. 

Ak by sme sa pokúsili vymenovať protektívne faktory, bol by ich 

zoznam rovnaký ako pri tých rizikových, len by sa v rámci nich hovorilo o takých 

faktoroch ako napr. kladné osobnostné rysy, zdravie, dobré rodinné vzťahy, 

školský úspech, kvalitne trávený voľný čas či pôsobenie podporných organizácií. 

Na resilienciu zameraný prístup sa orientuje hlavne na budovanie 

podporných sociálnych sietí, čím sa rozumie odhaľovanie a posilňovanie 

potenciálnych oblastí sily a podpory – zameriavame sa menej na patologické 

prejavy správania a viac na silné stránky osobnosti jedinca, ktoré treba 

rozpoznať a na nich začať stavať (napr. zdravé rodinné prostredie, vzdelanie, 

priateľstvá, talent a záujmy, pozitívne hodnoty jedinca, primerané sociálne 

kompetencie ai.). 

Koncept resiliencie nás zároveň vyzýva, aby sme sa pri posudzovaní 

sociálneho fungovania rizikového adolescenta pozerali na všetky z troch 

ekosystémových úrovní (mikro, mezo a makroúroveň). Nazeráme na jedinca 

nielen ako na človeka samého o sebe, ale vo vzťahu k svojmu sociálnemu 

prostrediu. 

Resiliencia, čiže odolnosť jedinca, je podporovaná predovšetkým 

zdravým rodinným prostredím, vzdelaním, priateľstvami, talentom a záujmami, 

pozitívnymi hodnotami jedinca a primeranými sociálnymi kompetenciami. 
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Koncept resiliencie navrhuje stratégie, ktoré môžu byť využité jednak 

pre prevenciu rizikovosti, jednak pri redukcii účinkov rizikových faktorov, ktoré 

sa už prejavili. 

Pri práci s mládežou je tiež dobré myslieť na to, že aj rizikové správanie 

je súčasťou normálneho vývoja osobnosti človeka a môže mať aj pozitívne 

dôsledky (Rutter a Smith in Sharland, 2006). Keby sme sa snažili mládež stále 

ochraňovať, mohlo by sa stať, že budú ochudobnení o prirodzenú fázu vývoja, 

keď sa učia zo svojich vlastných chýb (De Winter a Noom in Sharland, 2006). 

V práci s mládežou je preto dôležitejšie zamerať sa na podporu silných 

(resilienčných) stránok osobnosti, aby boli schopní sa s určitými fázami svojho 

života vyrovnať. 
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2 AGRESIVITA A NÁSILIE 
 

Najzávažnejšími problémami, ktorými sa zaoberá sociálna patológia, sú 

vzťahy medzi ľuďmi, vznik konfliktov, poškodzovanie sa medzi sebou 

a spôsobovanie si zla. V odbornej literatúre sa tento problém označuje 

najčastejšie ako násilie. Pritom môže ísť o použitie veľkej sily všeobecne 

(napr. použitie sily pri prekonávaní prekážok brániacich v dosiahnutí niečoho) 

alebo o špecifické použitie sily proti niečomu alebo niekomu (porušenie fyzickej 

integrity alebo poškodenie iného organizmu). Je to pozorovateľné správanie 

s úmyslom poškodiť iný organizmus (zviera, či človeka) alebo neživú vec (Fisher, 

Škoda, 2009). 

Vo vzťahu k ľuďom sa v tomto význame spája násilie s prekonávaním 

očakávaného odporu inej osoby silou ako prostriedkom pre vynútenie si vecí, 

služieb a pod., pričom sa všeobecne akéto prípady označujú ako agresia. 

Agresia a násilie sú porušením sociálnych noriem, keď jedinec 

obmedzuje práva a narušuje integritu (fyzickú alebo psychickú) sociálneho 

okolia. 

Pojem agresivita je všeobecnejší, používaný v prírodných vedách (aj 

v súvislosti so zvieratami), násilie sa používa len v súvislosti s agresívnym 

správaním ľudí. Určitá miera agresivity je vlastná všetkým ľuďom. Prejavuje sa 

hlavne v prípade krízových situácií ako spôsob sebaobrany organizmu. Aj 

v normálnych, nekrízových situáciách je zdravá miera agresivity užitočná 

pre sociálny vývin človeka. Prejavuje sa schopnosťou zdravého sociálneho 

presadzovania sa spoločensky prijateľným spôsobom, zohľadňujúcim 

a rešpektujúcim prístupom k druhým ľuďom. Vtedy hovoríme o asertívnom 

správaní (Fisher, Škoda, 2009). 

Keď však agresivita prekročí „zdravú“ mieru, obmedzuje a poškodzuje 

okolie, dostávame sa do kategórie sociálno-patologického agresívneho 

správania. Agresivita je v takom prípade označením pre tendenciu k útočnému 

a násilnému správaniu voči druhej osobe či okoliu. Agresie potom vyjadruje aj 

reálny prejav takéhoto konania. 
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Medzi špeciálne typy agresívneho správania, typické pre adolescentné 

obdobie, môžeme zaradiť: 

1. Predátorská agresivita / Vandalizmus – Jej typickými nositeľmi sú 

profesionálni vrahovia a lupiči, u mladých ľudí sa skôr častejšie objavuje 

vandalizmus. Toto správanie je trestné, takže ho môžeme rovnako zaradiť 

medzi delikventné, či kriminálne. Ide o logicky nezdôvodniteľné 

poškodzovanie a ničenie verejného, či súkromného majetku alebo 

verejných hodnôt. Páchateľom neprináša žiaden materiálny zisk, jedine 

vlastné potešenie a určité odreagovanie. Vandalizmus patrí často 

k životnému štýlu delikventných skupín adolescentov, v rámci ktorých 

môžeme pozorovať aj iné druhy rizikového správania. 

2. Ideologická agresivita – Môžeme tu zaradiť napríklad etnicky namierenú 

agresivitu, ale aj agresivitu futbalových fanúšikov. Motivácia takéhoto 

agresívneho správania je ovplyvnená spoločensky negatívnym 

uspokojovaním potrieb bezpečia a istoty alebo potrieb sebarealizácie. 

3. Autoagresívne správanie – Dochádza k poškodzovaniu telesnej integrity 

bez vedomej snahy zomrieť. Najčastejšie ide o rezné rany (hlavne 

na rukách), škrabance, hryzy, vyrezávanie znakov na kožu, prípadne 

popáleniny (cigaretou, zapaľovačom a pod.). Medzi uvádzanými motívmi 

sebapoškodzovania sú: pocit hnevu na seba samotného, úľava od napätia, 

niekedy aj prianie zomrieť. Býva znakom narušenej osobnosti, najčastejšie 

hraničného charakteru. 
 

Agresia môže, ale nemusí byť sprevádzaná pocitmi nepriateľstva 

útočníka voči jeho obeti. Agresívne správanie tak môže byť motivované: 

1. strachom alebo frustráciou, 

2. prianím vyvolať strach alebo útek u druhých, 

3. tendenciou presadiť vlastné zámery alebo záujmy. 

Z nášho pohľadu sa jedná o pozorovateľné epizodické správanie 

s rôznou latenciou. Frekvencia týchto epizód môže byť ľubovoľná. U jedincov 

trpiacich rôznymi poruchami, najmä psychotickými a poruchami osobnosti, sa 

môže jednať o značnú frekvenciu a intenzitu. Agresivita môže patriť v takýchto 

prípadoch k symptómom konkrétnej poruchy. 
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2.1 Zdroje agresie 
 

Ako sme spomínali v predcádzajúcom texte, aresivita a násilie je 

záležitosťou tak jednotlivcov, rôznych spoločenských skupín, ako aj celej 

spoločnosti ako celku. 

Agresivita je komplexný fenomén. Má svoje pozitívne aj negatívne 

stránky. Problémom je nadmerná agresivita prejavujúca sa v nevhodnej, 

v nedostatočne socializovanej alebo v deštruktívnej forme. 

Pre vznik rizikového agresívneho správania platia podobné všeobecné 

informácie, ktoré sme uviedli v časti 1.3 Vznik sociálno-patologických javov. 

 

V prípade agresie, popisujú viacerí autori navyše tieto jej špeciálne 

zdroje (Jeřábková, 2007; Fisher, Škoda, 2009): 

a) agresia z dôvodu obrany – jedná sa o relatívne najviac tolerovanú 

a pre veľký počet jedincov pochopiteľnú motiváciu agresie. Miera 

tolerancie je pochopiteľne variabilná z hľadiska charakteru útoku 

a charakteru a intenzity obrany. 

b) agresia z dôvodu pomsty – tu je už tolerancia nižšia, lebo k agresívnemu 

konaniu a násiliu nevedie priama reakcia. Čin je plánovaný. Tolerancia tu 

môže súvisieť so stereotypom, tradíciou a zvykmi (tradície rodu, očistenie 

rodiny a pod.). 

c) agresia ako reakcia na nenaplnenie životných potrieb – väčšinou sa jedná 

o potreby materiálne, potreby sebarealizácie, ale aj citovej akceptácie 

(napr. rodičia dieťa zanedbávajú / týrajú, chýbajú vzťahy s vrstovníkmi, 

nedostatok rešpektu a podpory okolia a pod.). Pri nedostatočnom 

naplnení životných potrieb majú mladí tendenciu brániť sa ohrozeniu. 

d) agresia ako spôsob ovládania väčšiny – v súvislosti s rôznymi 

psychosociálnymi aspektmi skupín a davov sa môže jednať aj o spôsoby 

vedúce k ovládaniu väčšiny. Rozdiely v tolerancii sú v tomto prípade 

pozorovateľné vzhľadom na motiváciu agresora – predátorský versus 

ideologický druh agresie. Ideologické ciele bývajú spojené 

s premenlivosťou a variabilitou hodnotových systémov, pričom môže ísť 

o prejavy celých skupín populácie. 
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e) vandalizmus ako demonštrácia moci – adolescenti sa ním snažia 

demonštrovať, že len oni majú nad sebou moc. V pozadí motivácie 

vandalizmu je častokrát nuda, prázdnota. Adolescenti potrebujú, „aby sa 

niečo dialo“. Do istej miery pôsobí aj zvedavosť: „...čo sa stane, keď...“ 

Potreba zasiahnuť do sveta svojou (aj keď negatívnou) aktivitou, vyryť 

niekde svoju značku (grafity) súvisí s odlišnou saturáciou potrieb 

spolunáležitosti, lásky a sebarealizácie. Mladí často ničením vyjadrujú tiež 

svoj nesúhlas so spoločnosťou, v ktorej žijú, ale nie sú v nej spokojní. 

f) agresia ako napodobňovanie – agresívne správanie prezentované 

v médiách, prípadne ktoré páchajú ľudia, ktorí sú pre adolescentov ako 

sociálne vzory, môžu adolescenti nekriticky napodobňovať. 

g) agresia ako prejav potlačovaných emócií – agresívne správanie môže byť 

aj prejavom, že sa adolescenti ešte nenaučili zvládať svoje emócie. Môže 

byť prejavom nespracovaných emócií (hnev, strach, smútok, beznádej 

a pod.) alebo naučeným spôsobom ako prejavovať svoje emócie navonok. 

h) agresia ako dôsledok nadmerne starostlivej výchovy – niektoré deti môžu 

byť zo svojej rodiny zvyknuté, že majú plnú starostlivosť a dospelí im plnia 

všetky ich priania, preto keď sa v adolescencii ocitnú v situácii, že sa im 

nenapĺňajú potreby (alebo ich priania), začnú prejavovať svoj hnev 

a agresivitu. 

i) sebapoškodzovanie – býva u mladých ľudí často prejavom chýbajúcich 

skúseností so zvládaním problémov a prekonávaní prekážok, niekedy ide 

o snahu dokázať svoju „mužnosť“. Prechodné alebo jednorazové 

sebapoškodenie sa môže vyskytnúť aj ako vstupný iniciačný obrad 

pri vstupe adolescenta do sekty, gangu a pod., prípadne je súčasťou určitej 

sub-kultúry (napr. emo). 

j) sebapoškodzovanie ako následok nespracovanej traumy – tento typ 

reakcie sa vyskytuje u mladých ľudí, ktorí boli pohlavne zneužití, sexuálne 

či telesne týraní. Títo zvyčajne získajú problematický vzťah k svojmu telu, 

ktoré vnímajú ako nečisté, poškvrnené a trestuhodné. Majú tendenciu 

odmietať svoje telo a trestajú ho zvlášť krutými spôsobmi. Sústreďujú sa 

primárne na oblasti, ktoré majú spojitosť s pôvodnou traumou (prsia, 

stehná, genitálie).  
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3 EXTRÉMIZMUS 
 

Extrémizmus je v dnešnej modernej spoločnosti často používaným 

pojmom. V demokratických krajinách tento pojem súhrnne označuje špecifický 

spoločenský jav, ale aj jeho myšlienkový základ alebo z neho vyvierajúcu 

činnosť. 

Myšlienkovým základom extrémizmu sú rôzne ideológie (primárne 

politické či sekundárne politické), pre ktoré je spoločné spochybňovanie 

demokratických základov spoločnosti či niektorých základných ľudských práv 

a slobôd. 

Extrémizmus sa prejavuje viac či menej systematickou a organizovanou 

aktivitou – verbálne, graficky či fyzicky. Tieto aktivity majú najčastejšie 

charakter narušovania poriadku, napádanie osôb a poškodzovaniu majetku 

alebo propagácie ideí, ktoré sú v rozpore so základným právny poriadkom. 

Extrémistická aktivita používa legálne a legitímne aj nelegálne a nelegitímne 

prostriedky. Kriminálnym deliktom sa extrémizmus stáva vtedy, ak dôjde 

k naplneniu skutkovej podstaty niektorého trestného činu (Chmelík, 1997). 

Podľa niektorých autorov je extrémizmus produktom – javom 

demokratickej spoločnosti. Demokracia totiž nemá dostatok účinných 

obranných mechanizmov, aby sa ubránila všetkému, čo jej škodí. Ak by takéto 

mechanizmy mala, prestala by byť demokratickou a stala by sa diktatúrou. Preto 

každá demokracia, každá demokratická spoločnosť sa potýka s extrémizmom. 

Po celom svete, našu krajinu nevynímajúc, existuje mnoho najrôznejších 

extrémistických skupín alebo hnutí. 

Často býva veľmi zložité určiť, kto je extrémista a kto nie je, pretože 

hranica medzi extrémizmom a normálnosťou je veľmi široká a nejasne 

formulovaná (Chmelík, 2001). 

Jednotlivé extrémistické aktivity môžeme veľmi všeobecne rozdeliť 

do troch skupín. V prvej skupine sa extrémisti usilujú o realizácii vysoko 

ušľachtilých a humánnych ideálov, ale spôsobom, ktorý v menšej či väčšej miere 

narúša zákon (napr. Militantní ekológovia a ochrancovia zvierat či odporcovia 

potratov, z ktorých niektorí v zahraničí vraždia personál nemocníc). Presadzujú 

teda humánne hodnoty nežiaducim spôsobom. 



Základy sociálnej práce s mládežou ohrozenou extrémizmom a radikalizáciou 

 

 37 

 

Príslušníci druhej skupiny sa svoje predstavy o fungovaní spoločnosti, 

ktoré odporujú všeobecným normám morálky a humanity, pokúšajú presadiť 

spôsobom, ktorý im umožňuje platný právny poriadok (napr. Volebné víťazstvo 

Národnosocialistickej nemeckej robotníckej strany – označovaná ako nacistická 

strana – a v roku 1933), teda pokúšajú sa „slušným“ spôsobom presadiť 

„neslušné“ ciele. 

Príslušníci tretej skupiny sa snažia o realizácii svojich neľudských 

a nezákonných ideí protizákonnými a neľudskými spôsobmi (napr. Teroristi 

pod.). 

Prevažná väčšina občanov uznáva, že príslušníkov tretej skupiny možno 

oprávnene nazvať extrémistami. Čo sa týka predchádzajúcich dvoch skupín, 

najmä tej prvej, často panujú názorové rozpory. 

Všeobecne možno teda extrémizmus charakterizovať ako verbálne, 

grafické, násilné a iné aktivity jednotlivcov alebo skupín výrazne vybočujúce 

z všeobecne uznávaných noriem s výraznými prvkami netolerancie, 

neznášanlivosti a odmietavým postojom ku kompromisu, útočiace na podstatu 

štátu, život, zdravie alebo cudzí majetok (Chmelík, 1997). 

 

 

3.1 Delenie extrémizmu 

 

Niektoré extrémistické aktivity spočívajú len v nerešpektovaní 

a narušovaní určitých spoločenských pravidiel, iné sa snažia o zmenu týchto 

pravidiel. 

Pre nekomplikované aktivity, ktoré často prebiehajú bez prípravy 

(spontánne), je typické, že ich nositelia, vzhľadom k svojmu zníženému 

sebaovládaniu a pod., nebývajú schopní komplikovanejších a plánovaných 

činností (k týmto činom často dochádza zhodou okolností). Tieto, prevažne 

neskrývané aktivity, ktoré sú vo vzťahu k spoločenským pravidlám deštruktívne 

(páchatelia neusilujú o ich zmenu, ale odstránenie), bývajú spravidla 

bezprostredne dokonané. Niekedy sú pracovne radené do skupiny tzv. 

„Nepolitického extrémizmu" (ich nositelia nerobia politiku a neusilujú o jej 

zmenu). 
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Väčšina aktivít nepolitického extrémizmu smeruje proti osobám, ktoré 

páchateľa vyprovokovali svojou odlišnosťou, ako je napr. farba pleti, fyzická 

konštitúcia, odev, správanie a pod. Tieto akty agresie, ktoré vychádzajú 

z pudového konania a ktorých iniciátorom je uvedomenie si odlišnosti, sú 

označované ako xenofóbny extrémizmus. Je zameraný voči cudzím osobám, 

ktoré sú nositeľmi týchto aktivít považované buď za nebezpečné alebo sú im 

prisudzované negatívne vlastnosti. V súčasnosti najvýznačnejšími prejavy 

xenofóbie, ktoré môžeme podľa obsahu rozdeliť do dvoch skupín, sú: 

- xenofóbia rasová alebo tiež etnická (v SR prevažne zameraná proti Rómom 

a príslušníkom iných rás) 

- xenofóbia nacionálna (v SR zameraná prevažne proti občanom Maďarska). 
 

Aktivity, ktoré sa usilujú predovšetkým o zmenu spoločenských 

pravidiel, sú značne zložitejšie. Tvoria súhrn najrôznejších koordinovaných 

činností, ktorých dôležitou zložkou je plánovanie. Tieto aktivity, ktorých cieľom 

je zmena spoločnosti v intenciách vyznávanej ideológie, prebiehajú často 

utajene, pričom môžu byť dokonané aj vo vzdialenej budúcnosti. Vzhľadom 

k tomu, že sú vo vzťahu k spoločenským pravidlám deštruktívne, bývajú radené 

do skupiny tzv. "Politického extrémizmu" (Danics, 2003). 

 

Extrémistické aktivity je možné rozdeliť podľa ideovej motivácie 

do troch základných skupín:  

1. Pravicový extrémizmus 

2. Ľavicový extrémizmus 

3. Náboženský extrémizmus 

Táto klasifikácia je iba pomocným kritériom pre lepšiu orientáciu v problematike 

extrémizmu. Samotný extrémizmus takéto vyhranené deliace roviny nemá. 

 

3.1.1 Pravicový extrémizmus 

Aktivity spadajúce do oblasti pravicového extrémizmu sú zamerané 

na zlepšenie kvalít spoločnosti, chápanej ako národ, štát alebo rasa, s ktorou sa 

ich nositelia identifikujú. Existujúce hierarchické usporiadanie spoločnosti 

a spoločenské vzťahy, sú úplne alebo do značnej miery rešpektované. 
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Pravicoví extrémisti sú presvedčení o svojej nadradenosti nad inými a svoju 

nadradenosť tiež dávajú najavo (Chmelík, 1997). 

Základným myšlienkovým východiskom všetkých odrôd pravicovo 

extrémistického myslenia je silný rasizmus, prejavujúci sa ako presvedčenie 

o „biologickej výnimočnosti“ a „prevahe“ určitého etnika, napr. bielej rasy. 

Najväčším zločinom je v očiach pravicových extrémistov miešanie bielej rasy 

s ostatnými. Najmilitantnejší rasisti hovoria o nutnom vypuknutí „rasovej svätej 

vojny“ (RAHOWA), alebo „bielej revolúcie“, rozhodujúceho boja bieleho 

plemena za prežitie (Mareš, 2003). 

Odrazom presvedčenia o nerovnosti rás je otvorené pohŕdanie 

a nepriateľstvo voči ľuďom inej farby pleti, predovšetkým prisťahovalcom. 

Vo všeobecnejšej polohe môžeme hovoriť o už naznačenej xenofóbii, t.z. 

nedôvere a odporu k prichádzajúcim imigrantom, bez ohľadu na ich etnicitu. 

K tomu pristupuje aj averzia ku kultúrnym, sociálnym, náboženským a ďalším 

odlišnostiam zahraničných, zvlášť mimoeurópskych národností. 

Najtypickejšími formami pravicového extrémizmu sú rasizmus, 

antisemitizmus a nacionalizmus so svojimi modifikáciami (fašizmus, nacizmus 

a neonacizmus). 

Je potrebné poznamenať, že nie všetky rasistické, xenofóbne 

a antisemitské postoje sú nazývané týmito pravými menami. Najčastejšie 

používaným „zástupným“ pojmom je vlastenectvo, patriotizmus. Je apelovanie 

na vlasteneckú hrdosť, národné tradície, odkaz slávnych postáv národa pod. 

História je pritom vykladaná skreslene, účelovo a jednostranne. Za historicky 

overené fakty sú vydávané aj skutočnosti skôr mytologické. 

Nacionalizmus existuje v mnohých formách. Tiež škála jeho prejavov je 

rozsiahla – od obyčajného poukazovania na svojbytnosť národa až po agresívne 

vojny (Mareš, 2003). Z nacionalizmu vychádzajú ideológie fašizmu, nacizmu 

a neonacizmu. Fašizmus sa z nacionalizmu vyčlenil svojimi špecifickými črtami. 

Nacizmus, inak tiež nacionálny socializmus, je nemeckou variantom 

nacionalizmu. Na rozdiel od príbuzného fašizmu, ktorým sa nacizmus inšpiroval, 

kládol zásadný dôraz na nacionálny a rasový aspekt a na tzv. dejinné poslanie, 

ktorého konečným cieľom bola svetovláda. 
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Neonacizmus je súhrnným označením pre súčasné politické ideológie 

a hnutia odvodené od nacizmu, presadzujúci v nových podmienkach myšlienku 

vodcovského princípu vedenia štátu a rasovú politiku nacistického obdobia. 

Snaží sa nastoliť totalitnú formu štátnej moci spojenú so zabezpečením jedinca 

(Chmelík, 1997). 

Cieľom ultrapravicových hnutí je víťazstvo, ktoré umožní vytvorenie 

novej spoločnosti. Formy tohto procesu sú rôzne. Kým najumiernenejšie 

koncepcie predpokladajú, že celá spoločnosť dobrovoľne prijme proklamované 

ideály, radikáli kalkulujú s nemilosrdným bojom proti nepriateľom, ktorý má 

mať až podobu vyhladzovacej vojny. Aj keď sa jednotlivé organizácie ideologicky 

podstatne líšia, ich koexistenciu posilňuje pocit solidarity a existencia 

spoločného nepriateľa Definície nepriateľa a jeho osud sú závislé 

od agresívnosti ideológie (Mareš, 2001). jedná sa napríklad o komunistov, 

anarchoautonómne hnutia, organizácie na ochranu ľudských práv, príslušníkov 

nezávislých komunít (Rómovia, Vietnamci, Židia), účastníci demonštrácií proti 

fašizmu a rasizmu (práve na týchto akciách dochádza k najvážnejším stretom 

medzi oboma ideologickými tábormi) a pod. 

(Chmelík, 1997). 

 

3.1.2 Ľavicový extrémizmus 

Príslušníci ultraľavicových hnutí sa pokúšajú o vytvorenie spoločnosti, 

v ktorej by panovala úplná rovnosť a medzi jej členmi by boli vzájomné 

harmonické vzťahy, založené na princípe spolupatričnosti, tolerancii, dobrej 

vôle a obetavosti. Realizácia tejto predstavy vyžaduje zrušenie všetkých doteraz 

existujúcich komunít (štátov), likvidáciu hierarchického usporiadania 

spoločnosti (odstránenie akejkoľvek nerovnosti) a odstránenie ekonomických 

rozdielov. 

Príslušníci ultraľavicových hnutí predpokladajú, že človek je sám o sebe 

dobrý, ale že je deformovaný skazenou spoločnosťou. Keď sa ju podarí odstrániť 

a nahradiť takým zriadením, v ktorom si všetci budú rovní a slobodní, zavládnu 

medzi všetkými bratské vzťahy. Jednotlivé frakcie ultraľavicových hnutí sa 

pochopiteľne rozchádzajú v náhľade na usporiadaní onoho ideálu a tiež 

v predstave jeho realizácie (Chmelík, 2001). 
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Ultraľavicové hnutia je možné rámcovo rozdeliť na tri základné 

kategórie: 

1. hnutia snažiace sa nastoliť nové sociálne usporiadanie týkajúce sa celého 

ľudstva (militantné marxistické a autonómne ideológie), 

2. hnutia usilujúce o nastolenie nových vzťahov medzi človekom a prírodou 

(militantní ekológovia a ochrancovia zvierat), 

3. hnutia, ktorých prioritou je nastolenie nových vzťahov medzi mužom 

a ženou (militantní odporcovia sexizmu a pod.). 
 

Ultraľavicové hnutia vychádzajú zo známeho hesla francúzskych 

revolucionárov „Liberté, égalité, fraternité“ (voľnosť – sloboda, rovnosť, 

bratstvo). Toto heslo sa však v súčasnej dobe stalo základom ideológie všetkých 

demokratických spoločností a plne sa s ním stotožňuje aj pravica. Ľavicoví 

extrémisti ho ale značne zdeformovali svojim osobitým výkladom. Ľavicoví 

extrémisti, ktorí sa snažia vytvoriť úplne "slobodný" štát buď na báze marxizmu-

leninizmu alebo anarchie, k týmto silne deformovaným a výkladom 

pozmeneným hodnotám pridávajú ešte racionalizmus (Danics, 2003). 

Význačným a typickým rysom týchto smerov, z ktorých len niektoré sú 

extrémistické, je skutočnosť, že oproti umierneným frakciám hnutia 

s rovnakými cieľmi, radikálnejšie frakcie uprednostňujú presadzovaní svojich 

požiadaviek pomocou nátlakových skupín, ktoré sa vyznačujú vysokým 

radikalizmom. Niektoré ich aktivity dokonca môžu mať charakter až terorizmu. 

Ak sa však pretransformujú do politickej strany, svoje radikálne vystúpenia 

a požiadavky značne korigujú a „zjemňujú“, aby získali na svoju stranu voličov, 

a tiež musia vystupovať v medziach ustanovených zákonom o politických 

stranách a hnutiach (Chmelík, 1997). 

 

3.2 Extrémistické aktivity mladistvých 
 

Zvláštnu pozíciu zaujímajú extrémistické aktivity, ktoré vyvíjajú 

mladiství. Mladí ľudia vyjadrujú svoju nonkonformitu a odstup od sveta 

„dospelých“, ktorého zásady odmietajú prijať, najrôznejšími spôsobmi, ako je 

napr. vandalizmus ai. 
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Sú tiež prístupní novým myšlienkam, pričom je pre nich typické, 

že vzhľadom na svoju duševnú nezrelosť spojenú s nekritickosťou, preberajú 

názory iných väčšinou vytrhnuté z kontextu a presadzujú ich so značnou 

radikálnosťou. 

Vzhľadom k tomu, že mladiství sú všeobecne náchylní k riskovaniu, 

pričom si neuvedomujú nebezpečenstvo, ktoré hrozí im alebo ďalším osobám, 

často prejavom ich extrémnych postojov sú závažné trestné delikty. 

Odpor voči autorite, ktorý je typický pre generačný konflikt, nadobúda 

niekedy rozsiahlych rozmerov a prechádza takto do politickej oblasti. Ako 

príklad je možné uviesť študentské rebélie v roku 1989. 

Nefunkčné väzby medzi dospelou spoločnosťou a mladistvými, ktorí 

odmietajú prijímať všeobecne uznávané hodnoty a búria sa proti nim, potom 

spolu s pocitom bezperspektívnosti vedú mládež k tomu, že si vytvára „svoj 

svet“, vytvára si „svoj hodnotový rebríček“ (napr. diskotéková kultúra, grafity). 

Toto počínanie nadobúda v niektorých prípadoch osobitného charakteru, stáva 

sa masovým a svojím radikálnym postojom extrémistickým. Táto subkultúra je 

určitou formou protestu voči spoločnosti, ktorý v súvislosti s jej vývojom 

nadobúda rôzne formy od pacifizmu už zaniknutých hippies, cez opovrhnutie 

punks až po agresivitu skinheads. 

Tento protest sa ako napr. u skinheads ideologizuje a prechádza 

do zóny politickej. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že negativisticky 

zamerané mládežnícke hnutia sú ľahko zmanipulovateľné a zneužiteľné najmä 

už existujúcimi extrémistickými hnutiami (Chmelík, 1997). 
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4 FUTBALOVÉ CHULIGÁNSTVO 
 

Problematika futbalového chuligánstva sa stala stredom mediálneho, 

politického, ale aj akademického záujmu už v čase, keď sa po prvýkrát objavilo 

na Britských ostrovoch. Anglickí fanúšikovia ho potom „exportovali“ 

pri sprevádzania svojich tímov do celej Európy. Značný podiel na rozšírení 

futbalového chuligánstva majú tiež masmédiá, ktoré sa vtedy (rovnako ako 

dnes) predháňali v zverejňovaní „bombastických“ reportáží o futbalovom násilí 

a často skresľovali či priamo pozmeňovali realitu. 

Odvtedy prešli futbaloví chuligáni (angl. hooligans) vývojom, ktorý ich 

doviedol od neorganizovaných foriem násilia, výtržností a vandalizmu až 

po súčasnú modernú „hools“ scénu, ktorá je v mnohých európskych krajinách 

spájaná dokonca s organizovaným zločinom (Machát, 2011). 

Pre vymedzenie futbalového chuligánstva je potrebné futbalových 

chuligánov odlíšiť od ostatných osôb, ktoré navštevujú futbalové stretnutia. 

Prehľadné rozdelenie týchto osôb na futbalových divákov, futbalových 

fanúšikov a futbalových chuligánov ponúka nasledujúca tabuľka Smolíka (2001): 

 

Kritérium Športoví 

diváci 

Športoví 

fanúšikovia 

Hooligans 

Stabilita skupiny nízka vysoká vysoká 

Integrácia skupiny nízka vysoká vysoká 

Kohézia skupiny nízka stredná vysoká 

Atraktívnosť skupiny nízka vysoká vysoká 

Stálosť skupiny nízka stredná vysoká 

Autonómia skupiny nízka stredná vysoká 

Veľkosť skupiny veľká stredná malá 

Miera intimity skupiny nízka stredná vysoká 

Priepustnosť skupiny vysoká stredná nízka 

Homogenita / Heterogenita heterogénna homogénna homogénna 

Orientácia skupiny nízka stredná vysoká 

Hodnotová orientácia nízka stredná vysoká 
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Miera uspokojenia nízka stredná vysoká 

Stupeň ľubovôle nízka stredná vysoká 

Miera kontroly nízka stredná vysoká 

Násilné správanie nízke nízke vysoké 

Prejavy nacionalizmu nízke vysoké vysoké 

Prejavy rasizmu neexistencia výnimočne časté 

Stupeň ideológie neexistencia neexistencia vysoký 

Hodnotenie zápasov objektívne subjektívne subjektívne 

Klubismus nízky vysoký vysoký 

 

Športového / futbalového diváka je možné charakterizovať, ako 

pasívneho pozorovateľa hry, ktorý nie je ovplyvnený rivalitou oboch tímov 

a stretnutie sleduje úplne neutrálne. Spravidla nesleduje len futbalové zápasy, 

ale aj iné športové hry a ďalšie športy. Nie je spätý s konkrétnym klubom, nenosí 

jeho symboly, ani sa s klubom nestotožňuje. Športový divák teda nie je zaujatý, 

čo u neho zvyšuje objektívne hodnotenie hry aj jednotlivých výkonov, spravidla 

nie je prítomný len na futbalových štadiónoch, ale zápasy často sleduje 

„pasívne“, resp. sprostredkovane vďaka najrôznejším médiám (internet, 

televízia, rozhlas, tlač a pod.). Pretože futbalový divák nenavštevuje bežne 

zápasy, nepozná presne rituály, ktoré sú bežné pre futbalových fanúšikov alebo 

chuligánov. Sledovanie športového zápasu je pre športového diváka 

na podobnej úrovni ako sledovanie divadelného predstavenia a po jeho pozretí 

odchádza spokojný so silným prežitkom zo sledovania zápasu. (Mareš, Smolík, 

Suchánek, 2004) 

Futbalový fanúšik si je vedomý toho, že jeho obľúbeným športom je 

futbal, ktorý sa mu predovšetkým spája s jeho obľúbeným mužstvom či 

konkrétnym hráčom. Na rozdiel od športového diváka je fanúšik zameraný 

na výhru svojho klubu, má isté očakávania o priebehu zápasu a vďaka 

identifikácii s mužstvom prežíva úspechy aj neúspechy klubu. Preto fanúšik 

intenzívnejšie prežíva nepotrestaný faul na hráča „jeho klubu“ a na túto situáciu 

oveľa búrlivejšie reaguje. Futbaloví fanúšikovia svoju náklonnosť k danému 

klubu prezentujú predovšetkým oblečením - replikami dresov, klubovými šálmi, 

šiltovkami, tričkami, vlajkami, odznakmi a pod. 
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Existencia fanúšikov je založená na fakte, že pri športových zápasoch vzniká 

určitý druh rivality, pričom sa priaznivci jedného tímu stávajú skupinou 

s vlastnou identitou a bránia sa proti tým, ktorí ju narúšajú, teda proti 

fanúšikom súpera. Preto je pre fanúšikov je charakteristické delenie na „MY“ 

(fanúšikovia klubu) a „ONI“ (fanúšikovia iných klubov). (Sliepička in Machát, 

2011) 

 Futbalové chuligánstvo je pojem používaný pre popis asociálnych či 

antisociálnych aktivít priaznivcov jednotlivých futbalových klubov. Pojem 

chuligánstva sa s futbalom prepojil v šesťdesiatych rokoch, keď bolo treba 

pomenovať nový jav na anglických štadiónoch – partie / tlupy (väčšinou) 

mladých „fanúšikov“ prichádzajúcich na futbalové štadióny s primárnym cieľom 

vyvolať konflikt či bitku s inými podobnými skupinami súperovho tímu. Tieto 

skupiny majú vlastné názvy, ktorými sa vymedzujú od neorganizovaných skupín, 

aj voči iným skupinám. Chuligánske skupiny sa na rozdiel od fanúšikov často ani 

neidentifikujú s futbalovým klubom, ale iba so svojou skupinou. Niektoré 

z týchto skupín sú veľmi dobre organizované a popri klubovej rivalite a nenávisti 

k nepriateľským chuligánskym skupinám ich často zjednocujú aj politické, 

rasové, náboženské, národnostné, regionálne i sociálne motívy (Smolík, 2008). 

Priestory, ktoré obsadzujú futbaloví výtržníci, sú mnohokrát 

najlacnejšími miestami na štadióne a často sa stávajú „kotlami“ – označenie. 

časti hľadiska na štadióne, kde sa sústreďujú najaktívnejší fanúšikovia. 

Medzi chuligánske správanie na futbalových štadiónoch radíme: 

- vniknutie na hraciu plochu; 

- hádzanie predmetov na hraciu plochu (dymovníc, mincí, potravín, 

odpadkov a iných predmetov); 

- hádzanie predmetov na aktérov hry (rozhodca, hráči); 

- výtržnosti (potýčky s políciou, usporiadateľskou službou a pod.); 

- vandalizmus (vytrhávanie sedačiek a ich pálenie, ničenie príslušenstva 

na futbalovom štadióne a pod.); 

- konflikty s použitím verbálneho i brachiálneho násilia (voči chuligánom, 

fanúšikom a divákom súperovho tímu, voči hráčom vlastného / súperovho 

mužstva, rozhodcovi, usporiadateľskej službe, polícii, predstaviteľom 

futbalového klubu, manažmentu a pod.); 
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- hlásanie rasistických názorov na hráča odlišnej farby pleti („Čierni hráči 

nemajú žiadnu výdrž“, „Černosi nevedia hrať v bahne, pri snežení“ a i.); 

- rasistické nadávky, znevažujúce prejavy (hučanie či piskot pri dotyku 

takého hráča s loptou, vydávanie opičích škrekov na hráča tmavej pleti, 

hádzanie banánov, šupiek od banánov či arašidov na černochov, čo má 

naznačiť, že sú „opice“ a pod.), vyhrážky či priame fyzické útoky voči 

hráčom odlišnej farby pleti; 

- užívanie rasistických hesiel (vrátane mien známych rasistov), chorálov 

a symbolov, či už verbálne alebo na transparentoch, v chuligánskych 

tlačovinách či na ich internetových stránkach, vrátane chatov; časté je aj 

použitie nacistických a neonacistických motívov, ktoré v sebe implicitne 

obsahujú rasistické prvky (Mareš, Smolík, Suchánek, 2004). 

Podľa Marsha a kol. (in Machát, 2011), ktorí sledovali správanie 

futbalových chuligánov jedného z anglických tímov, môžeme klasifikovať 

7 typov sociálnych rolí medzi aktívnymi osobami v „kotli“, ktoré predstavujú 

rôzne typy správania a vyžadujú si rozličné individuálne predpoklady. Všetkým 

týmto rolám prisúdili určitý význam, zrejmý z ich pomenovania, ktorý je 

pre „život v hľadisku“ charakteristický a zaisťuje jeho funkčnosť: 

1. chant leader / iniciátor chorálov – je iniciátorom chorálov, spevov, 

pokrikov, realizuje sa aj pri ich kreatívnom vymýšľaním, niekedy tiež ako 

prvý reaguje na pokriky súperových fanúšikov, pričom odpoveďou sú často 

len vulgarizmy 

2. aggro leader / útočník – pri vzniku konfliktu s rivalskou skupinou stoja 

útočníci vždy v prvom rade, spravidla nosia ťažké okované topánky, 

príležitostne používajú aj rôzne druhy zbraní 

3. Nutter / šašo – jeho správanie ostatní vnímajú ako bláznivé, šialené 

4. hooligan / chuligán – člen, ktorý sa pripojí k vzniknutým násilnostiam 

5. organizer / organizátor – zabezpečuje organizáciu chuligánskej skupiny 

6. fighter / bitkár – sú aktívni pri podnecovaní ostatných ku konfliktom s inou 

skupinou, ako prvý vedú útoky na fanúšikov iných tímov 
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7. heavy drinker / opilec – v skupine sú známi tým, že dokážu vypiť veľké 

množstvo piva, objavujú sa pod vplyvom alkoholu aj na futbalových 

zápasoch, a preto sú často vyvedení políciou. 

 

Ako aj z tejto typológie sociálnych rolí vo fanúšikovskej subkultúre 

vyplýva, individuálny podiel na vyvolávaní nepokojov a násilností sa 

u jednotlivých členov skupiny líši. Skutočne problémoví jedinci tvoria tzv. tvrdé 

jadro (hardcore hooligans) a je ich medzi futbalovými priaznivcami relatívne 

malé množstvo. V niektorých prípadoch však hrajú dôležitú úlohu početnejší 

umiernenejší jedinci, ktorí ich obklopujú. Ich aktívna alebo pasívna podpora, 

prípadne nesúhlas prispieva k eskalácii alebo utlmeniu rodiaceho sa konfliktu 

(Smolík, 2008). 

Vymedziť formy futbalového chuligánstva mimo futbalového štadióna 

je veľmi zložité, pretože sa môže jednať o takmer akékoľvek vandalské, 

výtržnícke alebo násilné porušenie právnych alebo spoločenských noriem, ktoré 

je realizované aspoň s čiastkovou väzbou na futbal. V rámci futbalového 

chuligánstva sú časté dohodnuté aj neplánované násilné strety chuligánskych 

skupín/gangov na miestach, ako sú parkoviská, parky a ulice v okolí štadiónov či 

stanice, ďalej prepady krčiem a klubov, ktoré sú známymi „základňami“ 

nepriateľských chuligánov, napádanie dopravných prostriedkov (napr. 

autobusov s chuligánmi či hráčmi protivníkovho klubu a pod.), ničenie 

dopravných prostriedkov (predovšetkým ich vnútorného vybavenia) 

pri „výjazdoch“ so svojím klubom, násilné napádanie a hádzanie vecí (vrátane 

tzv. Molotovových koktailov – zápalných fliaš) na policajné kordóny v okolí 

štadiónov, rabovanie obchodov (zvlášť na benzínové pumpy) pri výjazdoch 

a pod. Výzbroj chuligánskych gangov siaha od „pästí“ cez boxerské rukavice, 

bejzbalové pálky či nože až po (vo výnimočných prípadoch) strelné zbrane. 

Dokumentáciu, návody k akciám či rozbor jednotlivých stretov a diskusiu o nich 

je možné nájsť v chuligánskych tlačovinách a na ich internetových stránkach. 

(Machát, 2011) 

V posledných desaťročiach, došlo k výraznej politizácii chuligánskych 

gangov. Z pohľadu politickej orientácie tak môžeme futbalových chuligánov 

podľa Mareša, Smolíka a Sucháneka (2004) rozdeliť na: 
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– apolitických chuligánov – nemajú záujem o politiku v súvislosti so svojou 

chuligánskou činnosťou 

 

 

 

– ultrapravicových chuligánov – túto skupinu je možné ďalej členiť podľa 

preferovaných prúdov ultrapravice, čo však je s ohľadom 

na komplikovanosť ultrapravicového spektra v jednotlivých krajinách 

a vzhľadom k neujasnenosti politických postojov mnohých chuligánov 

pomerne problematické 

– ultraľavicových chuligánov – aj v prípade ultraľavicových chuligánov je 

možné identifikovať množstvo rôznych ideových prúdov, postoje k nim 

však bývajú u jednotlivých členov často nejednoznačné 

– etnicko-regionalistických chuligánov – jedná sa spravidla o príslušníkov 

etnických menšín alebo obyvateľov marginalizovaných regiónov, ktorí 

chuligánským konaním chcú prispieť k etnickopolitickej emancipácii 

minority alebo k posilneniu pozície regiónu; určenie politickej dimenzie 

však môže byť v mnohých prípadoch sporné, pretože regionálna rivalita je 

typická pre značnú časť ligových futbalových stretnutí 

– náboženských chuligánov – svojim konaním chcú podporiť vlastnú 

náboženskú skupinu, spravidla voči inej, vylúčené nie je ani previazanie 

s etnickou dimenziou náboženských sporov či doplnenie identity 

ultrapravicovou či ultraľavicovouj ideológiou. 

 

 

4.1 Politika proti násiliu, výtržnostiam a rasizmu 
 

Z európskych medzivládnych organizácií sa stabilne politikou proti 

futbalovému výtržníctvu začala zaoberať predovšetkým Rada Európy (Council 

of Europe) a Rada Európskej únie. Rovnako tento problém riešia aj 

transnacionálne futbalové organizácie ako je UEFA a FIFA. 
 

4.1.1 Rada Európy 

V rámci Rady Európy bola ako jedna z mnohých dohodnutá aj 

multilaterálna zmluva pre potieranie futbalového násilia – Európsky dohovor 
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o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí, a najmä 

na futbalových zápasoch, podpísaný 19. augusta 1985 v Štrasburgu. V platnosť 

vstúpil 1. novembra 1985. Slovensko tento dohovor podpísalo 6. mája 1993 

a do platnosti vstúpil 1. júla 1993. 

 

Jednotlivé strany dohovoru sa svojím podpisom zaviazali zabezpečiť: 

- Primerané verejné prostriedky na zamedzenie násilných a protiprávnych 

incidentov na štadiónoch, v ich bezprostrednej blízkosti a na prístupových 

cestách využívaných divákmi; 

- Úzku spoluprácu a uspokojivú výmenu informácií medzi policajnými 

zložkami v rôznych lokalitách, ktoré vykonávajú alebo môžu vykonávať 

dohľad nad športovým zápasom; 

- Prijatie a aplikáciu legislatívy, ktorá stanovuje primerané tresty pre osoby, 

ktoré boli uznané vinnými z trestných činov spojených s diváckym násilím. 

Signatári Dohovoru sa taktiež zaviazali zabezpečiť, že organizátori 

podujatí, kluby, majitelia štadiónov a štátna správa prijmú zvonka i vo vnútri 

štadiónov také účinné opatrenia, aby bolo možné zabraňovať či potierať divácke 

násilie a výtržnosti, a to týmto spôsobom: 

- Stavať štadióny z vhodných materiálov tak, aby boli pre divákov bezpečné, 

nenapomáhali vzniku zbytočných konfliktov medzi divákmi, umožňovali 

prehľadnú prácu s davom, boli vybavené vhodnými hradením či bariérami 

a neobmedzovali prácu bezpečnostných a policajných zložiek; 

- Oddeľovať fanúšikov súperiacich mužstiev prideľovaním miest 

na oddelených tribúnach; 

- Zabezpečiť oddelenie fanúšikov starostlivou kontrolou predaja vstupeniek 

a zvýšeným dohľadom najmä v okamihoch tesne pred začiatkom 

stretnutia; 

- Vylúčiť zo štadiónov alebo zakázať vstup na zápas a štadióny vyhláseným 

výtržníkom alebo ľuďom pod vplyvom alkoholu alebo drog; 

- Vybaviť štadióny kvalitným ozvučením a maximálne ho využívať 

pre zachovanie poriadku medzi divákmi; 

- Zakázať vnášanie alkoholických nápojov divákov na štadión, 
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- Obmedziť alebo najlepšie zakázať predaj a distribúciu alkoholických 

nápojov na štadiónoch, pričom všetky nápoje by mali byť predávané 

v ezpečných obaloch; 

- Zamedziť pri vstupných kontrolách vnášanie pyrotechnického tovaru alebo 

akýchkoľvek predmetov, ktoré by mohli ohroziť zdravie ostatných divákov; 

 

 

- Zabezpečiť spoluprácu styčných dôstojníkov s ďalšími spolupracujúcimi 

zložkami už pred začiatkom stretnutia tak, aby bola zaručená súčinnosť 

pri zvládaní davu (Rada Európy 2005). 
 

Rasizmom sa zaoberá Rezolúcia o predchádzaní rasizmu, xenofóbii 

a intolerancii v športe z roku 2000. Boj proti prejavom „futbalového rasizmu“ 

je tiež súčasťou pomerne rozsiahlej všeobecnej protirasistickej politiky Rady 

Európy. Na základe tzv. Viedenskej deklarácie z októbra 1993 bola 

v nadväznosti na nárast etnického a rasistického násilia v Európe zriadená 

a v roku 1994 začatá činnosť Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii ako 

poradného orgánu Rady Európy (Smolík, 2008). 

 

4.1.2 Rada Európskej únie 

 Opatrenia Európskej únie (EÚ) nadväzujú najmä na vyššie spomínaný 

Európsky dohovor o násilí a neviazanosti divákov počas športových podujatí, 

najmä na futbalových zápasoch z roku 1985. EÚ sa futbalovým násilím zaoberá 

predovšetkým v rámci tzv. Tretieho piliera, t.z. v rámci medzivládnej politiky 

v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (zabezpečenie 

ochrany občanov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti). 

Dňa 30. novembra 1993 prijala Rada Európskej únie (ďalej aj ako 

„Rada“) odporúčanie o zodpovednosti organizátorov športových podnikov, 

nasledovali dve odporúčania Rady o výmene informácií z decembra 1994, 

v roku 1996 Rada odporučila smernice k zamedzeniu narušenia verejného 

poriadku pri futbalových zápasoch a na regulovanie týchto nepokojov. 

Širší dopad malo Spoločné opatrenie z 26. mája 1997 týkajúce sa 

spolupráce v oblasti verejného poriadku a bezpečnosti. 9. júna 1997 bolo 

prijaté rozhodnutie Rady na zamedzenie a reguláciu futbalového násilia 
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prostredníctvom výmeny informácií, zákazov na štadiónoch a mediálnej 

politiky.  

V roku 1999 Rada prijala vo forme rozhodnutí Príručku 

pre medzinárodnú policajnú spoluprácu a opatrenia na predchádzanie a boj 

proti násiliu a nepokojom v súvislosti s medzinárodnými futbalovými zápasmi,  

 

 

ktorá bola 6. decembra 2001 nahradená Rozhodnutím Rady – Príručkou 

s odporúčaniami pre medzinárodnú policajnú spoluprácu a opatreniami 

na predchádzanie a kontrolu násilností a výtržníctva v súvislosti s futbalovými 

zápasmi s medzinárodným rozmerom, na ktorých sa zúčastňuje aspoň jeden 

členský štát. Príručka upravuje informačný manažment policajných zložiek 

(informácie sú delené na strategické, operatívne a taktické), prípravu 

policajných zložiek (medzinárodna policajná spolupráca pritom zahŕňa 

predovšetkým výmenu informácií, osvetu, činnosť pracovníkov oboznámených 

so scénou a policajné doprovody), spoluprácu medzi policajnými zložkami 

a usporiadateľskými službami. Ďalej obsahuje katalóg „Mediálna politika 

a komunikačné stratégie“ pre policajtov / úrady pri veľkých (medzinárodných) 

majstrovstvách a stretnutiach. Mediálna politika má viesť: 

- k budovaniu pozitívneho imidžu polície a úradov na verejnosti, 

- k zlepšenému diváckemu komfortu a podpore športového správania 

divákov, 

- k dojmu u divákov, že zlé správanie sa nevypláca, 

- k sprostredkovaniu pocitu bezpečnosti a oboznámeniu verejnosti 

s policajnými opatreniami 

- k predchádzaniu nepokojom. 

Rovnako je upravená úloha usporiadateľov. 25. apríla 2002 bolo 

z iniciatívy Belgického kráľovstva prijaté rozhodnutie Rady o bezpečnosti pri 

futbalových zápasoch medzinárodného významu. Zakotvuje predovšetkým 

zriadenie národných informačných styčných bodov polície v každom členskom 

štáte (prípadne pomenovanie existujúcich zložiek na špecializované 

protichuligánské zložky). Tieto body / styčné kancelárie sú priamymi 

a centrálnymi kontaktnými centrami pre výmenu dôležitých informácií 

a pre cezhraničnú spoluprácu pri futbalových zápasoch s medzinárodným 
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rozmerom. Národný futbalový styčný bod má okrem iného v súlade 

s príslušnými národnými a medzinárodnými predpismi prístup k informáciám 

o osobných dátach rizikových fanúšikov (Smolík, 2008). 

Rasistickými prejavmi na futbale sa v rámci svojej širšej činnosti 

zaoberá aj Európske stredisko na monitorovanie rasizmu a xenofóbie so sídlom 

vo Viedni, ktoré bolo zriadené na základe nariadenia Rady z 2. júna 1997. 

 

4.1.3 UEFA a FIFA 

UEFA (Union of European Football Associations) bola založená v roku 

1954 a od prvých výraznejších konfliktov na štadiónoch aj mimo nich sa 

v spolupráci s národnými zväzmi snaží zlepšiť situáciu na štadiónoch aj mimo 

nich. Disponuje rôznymi kontrolnými a sankčnými opatreniami, má spracované 

aj katalógy s jednotlivými typmi prehreškov hráčov i divákov. Problémy rieši 

predovšetkým kontrolná a disciplinárna komora UEFA. 

UEFA môže klub či zväz varovať, udeliť peňažný trest (v závislosti 

od závažnosti prehrešku), prípadne zakázať účasť divákov na zápasoch, preložiť 

zápas (či zápasy) na iné štadióny, či dokonca uzavrieť štadión. Ďalšími sankciami 

sú napr. anulácie výsledku, opakovanie zápasu, odobratie bodov a pod., 

v najťažších prípadoch potom vylúčenie zo súťaží. UEFA tiež podporuje 

fanúšikov, ktorí organizujú aktivity proti násiliu a rasizmu pri futbale a realizuje 

potrebnú osvetu k riešeniu vzniknutých problémov. 

Rovnako Medzinárodná federácia futbalových zväzov FIFA (Fédération 

Internationale de Football Association -) sa zaoberá problémami futbalového 

chuligánstva a rasizmu. Spolupracuje pritom s regionálnymi i národnými zväzmi 

a s vládnymi orgánmi (vrátane polície). Dňa 7. júla 2001 zorganizovala v Buenos 

Aires mimoriadny kongres FIFA proti rasizmu a xenofóbii vo futbale. Záverečná 

rezolúcia kongresu vyzýva všetkých ľudí, ktorí majú čo do činenia (priamo alebo 

nepriamo) s futbalom, k boju proti rasizmu. V tomto duchu sa obracia aj 

na vlády, úrady, organizátorov, usporiadateľov a ich spolupracovníkov, 

fanúšikov, kluby, trénerov, funkcionárov, futbalová grémiá, rozhodcov, médiá, 

členov celosvetového futbalového spoločenstva a národné zväzy. 

UEFA a FIFA sa v roku 1999 spoločne podieľali na založenie Nadácie 

Daniela Nivela (Daniel Nivel Foundation), ktorá sa zaoberá vedeckým výskumom 

športového násilia, opatreniami na jeho prechádzanie a zbierkami na podporu 
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jeho obetí. Nadácia bola založená z iniciatívy Nemeckého futbalového zväzu, 

ktorý tým reagoval na brutálne napadnutie francúzskeho žandára Daniela Nivala 

nemeckými chuligánmi v priebehu majstrovstiev sveta vo futbale v roku 1998. 

Podporili ju aj futbalové zväzy Anglicka, Holandska a Talianska. Pri oficiálnom 

založení vo Švajčiarsku získala kapitál 1 milión Euro. Jej predsedom sa stal 

prezident FIFA Joseph. F. Blatter. 

 

Nadácia už zorganizovala niekoľko odborných seminárov a pôsobí na sociálno-

pedagogickom a vedeckom poli (Mareš, Smolík, Suchánek 2004). 

 

4.2 Trestno-právne aspekty futbalového chuligánstva 
 

Násilné prejavy divákov pri športových a iných udalostiach často 

prerastajú do konania, ktoré viac či menej závažným spôsobom porušujú alebo 

ohrozujú záujmy chránené trestnom zákonom. Takéto konania sú potom 

orgánmi činnými v trestnom konaní kvalifikované ako trestný čin. 

V súvislosti s diváckym násilím dochádza k páchaniu pomerne pestrej 

škály trestných činov, ktoré sú z hľadiska systematiky osobitnej časti Trestného 

zákona zaradené do rôznych Hláv. Ide najmä o trestné činy proti životu a zdraviu 

(PRVÁ HLAVA), trestné činy proti majetku (ŠTVRTÁ HLAVA), trestné činy 

všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu (ŠIESTA HLAVA), proti 

poriadku vo veciach verejných (ÔSMA HLAVA), trestné činy proti iným právam 

a slobodám (DEVIATA HLAVA), trestné činy proti mieru, proti ľudskosti, trestné 

činy terorizmu, extrémizmu a trestné činy vojnové (DVANÁSTA HLAVA). 

Pre osobu páchateľa trestných činov, ktoré boli spáchané v súvislosti 

s hromadným sledovaním programu (najčastejšie športovej akcie) je typické, 

že trestnú činnosť pácha páchateľ spolu s ďalšími osobami. Osoby, ktoré 

spáchali v súvislosti so sledovaním športovej akcie trestný čin, sú podľa 

okolností často považovaní za spolupáchateľov trestného činu (§ 20 Trestného 

zákona), prípadne účastníkov na trestnom čine (§ 21 Trestného zákona). 

 Z hľadiska miesta spáchania trestného činu, spojeného s futbalovým 

chuligánstvom, nie je vždy nutné, aby k tomuto správaniu došlo až na mieste 

konania sledovanéo zápasu. Pre niektoré prejavy futbalového chuligánstva je 

totiž typické, že k nim dochádza aj mimo miesta konania sledovaných akcií, ako 
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sú parkoviská, parky, verejné komunikácie, verejné stravovacie zariadenia, 

staničné priestory a pod. (Nikl, Volevecký in Machát, 2011). 

Je potrebné si uvedomiť, že nie je možné vykonať konečný, uzavretý 

výpočet prejavov diváckeho násilia. V podstate sa môže jednať o ľubovoľný 

prejav smerujúci proti záujmom chráneným trestným zákonom, pričom 

k takýmto prejavom dôjde aspoň s čiastkovou väzbou na sledovanú udalosť. 

 

5 ODPORÚČANIA PRE SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV 
 

Skôr ako si popíšeme odporúčania pre sociálnu prácu s mladými ľuďmi 

ohrozenými extrémizmom, radikalizáciou a ďalšími súvisiacimi sociálno-

patologickými javmi, je potrebné zamyslieť sa nad cieľmi sociálnej práce 

všeobecne. 

 

5.1 Ciele sociálnej práce 
 

Cieľom sociálnej práce je poskytovanie pomoci ľuďom v ťažkých 

životných situáciách a podpora ich sociálneho fungovania. Na rozdiel od ďalších 

pomáhajúcich odborov sa sociálna práca zaoberá predovšetkým interakciami 

medzi človekom a jeho sociálnym prostredím. Pomoc sociálnych pracovníkov je 

zameraná na dosahovanie rovnováhy medzi očakávaniami klientov a sociálneho 

prostredia, v ktorom ľudia uspokojujú svoje potreby . 

Svojimi opatreniami sociálna práca zasahuje všade tam, kde sa ľudia 

z objektívnych dôvodov dostávajú do situácií neriešiteľných vlastnými silami či 

prostriedkami, alebo kde je spoločenská pomoc žiaduca. Podľa Matouška je 

hlavným cieľom sociálnej práce odhaľovanie, vysvetľovanie, zmierňovanie 

a riešenie sociálnych problémov (chudoba, zanedbávanie výchovy detí, 

delikvencia mládeže, nezamestnanosť a pod.). 

Tieto ciele sú napĺňané rôznymi aktivitami v rámci vykonávania 

sociálnej práce. Môžeme ich rozdeliť do troch základných kategórií: 

– aktivity zamerané na problém – smerujú k odstráneniu problému buď 

snahou o odstránenie (alebo minimalizáciu) faktorov, ktoré problém 

spôsobili (napr. pomoc pri vyhľadávaní zamestnania nezamestnanému 
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adolescentovi), alebo sa orientujú na adaptáciu v problémovej situácii 

(psychosociálna podpora v ťažkej životnej situácii), 

– aktivity podporujúce rozvoj potenciálu klienta – môžu byť rozvojové 

a vzdelávacie – napr. nácviky sociálnych zručností, rodinné terapie, 

osvetové kampane zamerané na zvýšenie informovanosti o určitých 

problémoch a možnostiach ich riešenia a pod. 

 

 

– aktivity preventívneho charakteru – môžu byť individuálneho charakteru 

(predmanželské prípravy) alebo komunitné (napr. zriadenie centra 

prevencie kriminality, voľnočasové aktivity ai.). 

 

5.1.1 Životná situácia a sociálne fungovanie mladých ľudí 

 Každá životná situácia jednotlivca má mnoho dimenzií a pri jej opise 

musíme zohľadňovať viacero hľadísk – ekonomické, zdravotné, právne, 

psychologické a pod. Väčšina pomáhajúcich profesií sa zaoberá len niektorou 

čiastkovou prekážkou zvládania životnej situácie klienta (napr. medicína sa 

zameriava na zdravotný stav pacienta, psychológia sa zaoberá psychickými 

problémami). Prístup sociálnych pracovníkov sa od iných pomáhajúcich profesií 

výrazne odlišuje, pretože predmetom ich intervencie je situácia klienta ako 

celok. Sociálny pracovník by sa mal preto zameriavať na všetky aspekty životnej 

situácie klienta. 

V rámci sociálnej práce s mládežou by sme sa preto mali komplexne 

zaoberať životnou situáciou, v ktorej sa títo mladí ľudia nachádzajú (stav 

v rodine, ekonomická situácia, zdravotný stav, psychický stav, sociálne 

začlenenie, potenciálne ich pozícia na pracovnom trhu, v škole atď.) a vnímať ju 

špecificky, ako „individuálnu konfiguráciu bariér a predpokladov sociálneho 

fungovania klienta“ (Musil, Navrátil, 2000). 

Sociálne fungovanie si môžeme vysvetliť pomocou konceptov 

„životných úloh“ a „zvládania“. Tieto koncepty opisujú fakt, že ľudia sa neustále 

pokúšajú zvládať rôzne úlohy – cítia to ako nutnosť naplniť očakávania či 

požiadavky, ktoré na nich kladú rôzne situácie (či už krízové alebo 

každodenného života). Obidva koncepty – životné úlohy a ich zvládanie sa 

následne spájajú do modelu sociálneho fungovania, ktorý môžeme vymedziť 
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ako interakciu medzi človekom a prostredím. Prostredie kladie na človeka 

požiadavky a očakávania a súčasne mu poskytuje určitú podporu. Človek sa 

snaží zvládať tieto úlohy prostredníctvom svojich schopností, dispozícií 

a podpory, ktorú mu jeho prostredie poskytuje (Barlett, 1970). 

Tento komplex sociálneho fungovania Musil a Navrátil (2000) zhrnuli 

do nasledujúcich bodov: 

 

 

1. Ľudia sú s prostredím v neustálej interakcii. 

2. Prostredie kladie na človeka určité požiadavky (formuluje očakávania, 

definuje sociálne roly) a človek je nútený na ne reagovať. 

3. Medzi požiadavkami prostredia a človekom je zvyčajne rovnováha. Ak 

ľudia požiadavky prostredia dostatočne nezvládajú, rovnováha je 

rozkolísaná a vzniká problém. 

4. Niektorí ľudia sú schopní si s problémom poradiť a nastoliť znovu 

rovnováhu sami, iní túto schopnosť nemajú a svoju problémovú situáciu 

nezvládajú. 

5. Príčinou problémov alebo ich nezvládania môže byť rovnako nedostatok 

schopností na strane klienta, či neprimeranosť požiadaviek prostredia 

voči nemu alebo nedostatočná podpora zo strany prostredia. 
 

Pri posudzovaní životnej situácie môžeme zároveň odlíšiť štyri typy 

faktorov, ktoré ovplyvňujú schopnosti jednotlivcov zvládať ich životnú situáciu, 

resp. ich životné úlohy. Sú to: 

– vlastnosti klienta – osoby, 

– očakávania, ktoré voči klientovi uplatňujú subjekty v jeho sociálnom 

prostredí, 

– podpora, ktorú mu subjekty v sociálnom prostredí poskytujú, prípadne 

neposkytujú, 

– interakcie medzi očakávaniami subjektov v sociálnom prostredí klienta 

a jeho schopnosťami tieto očakávania zvládať. 

Navrátil (2003) koncept sociálneho fungovania neskôr rozšíril 

o dimenziu očakávania a požiadaviek ľudí voči sociálnemu prostrediu 

a schopnosti prostredia tieto očakávania napĺňať. Sociálne fungovanie definuje 

ako „vzťah medzi očakávaniami jednotlivca a sociálneho prostredia“. Zdrojom 
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nerovnováh preto nemusí byť len nedostatočné napĺňanie očakávaní okolia 

jednotlivcom, ale aj neschopnosť prostredia zvládať, či adekvátne reagovať 

na požiadavky ľudí. Príčinou problémov na obidvoch stranách môže byť 

nedostatok zdrojov alebo nekomplementarita vo vzájomných očakávaniach. 

Barker (2003) poukazuje skôr na komplex potrieb, ktorých 

uspokojovanie alebo neuspokojovanie ovplyvňuje sociálne fungovanie: 

 

 

telesné potreby (jedlo, ubytovanie, bezpečie, zdravotná starostlivosť, ochrana), 

potreby osobného uspokojenia (vzdelanie, odpočinok, hodnoty, estetika, 

náboženstvo, dosiahnutie úspechu), emocionálne potreby (pocit 

spolunáležitosti, vzájomná starostlivosť, spoločenstvo)a adekvátne sebapojatie 

(sebadôvera, sebaúcta a osobná identita). 

Sociálne fungovanie je teda podmienené naplnením fyziologických, 

psychologických, sociálnych a noogénnych potrieb. Takto pojatý koncept 

sociálneho fungovania umožňuje vnímať problémy v sociálnom fungovaní 

rovnako z hľadiska problémov klienta pri zvládaní životnej situácie, ako aj 

z hľadiska primeranosti nárokov sociálneho prostredia na neho. Sociálny 

pracovník sa teda pýta, či sú požiadavky prostredia úmerné schopnostiam ľudí 

ich zvládať a či podpora, ktorú prostredie poskytuje, zodpovedá náročnosti 

požiadaviek alebo schopnostiam človeka. 

Reflexia životnej situácie je tak prvým a nevyhnutným krokom k voľbe 

takých cieľov a metód intervencie, ktoré môžu prispieť k zmene životnej situácie 

klienta (Musil, Navrátil, 2000). Pri výbere vhodnej intervencie sa musíme 

oboznámiť so životnou situáciou každého klienta zvlášť, nemôžeme globálne 

zisťovať životnú situáciu skupiny mladých ľudí, s ktorými pracujeme, aj keď sa 

na prvý pohľad zdajú podobné. Na základe jedinečnosti každého človeka by sme 

mali následne voliť špecifický prístup ku každému klientovi. 

Aby sme vedeli, kam máme najskôr zamerať svoju pozornosť, mali by 

sme si na začiatku vyjasniť dve kľúčové východiská (Musil, Navrátil, 2000): 

1. ujasniť si, ktoré faktory sociálneho fungovania považuje klient - adolescent 

za podstatné, 

2. zoznámiť sa s tým, ktoré konkrétne bariéry a predpoklady sociálneho 

fungovania zohrali alebo zohrávajú v jeho živote rozhodujúcu úlohu. 
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Vždy sa zameriavame na tie faktory, ktoré považuje klient za podstatné. On je 

špecialistom na svoju životnú situáciu, my mu môžeme iba pomáhať v riešení 

problémov, ktoré sa on sám rozhodne riešiť. Ak sa nám zdá nejaká oblasť jeho 

životnej situácie problematická a vhodná na riešenie, môžeme sa o nej zmieniť, 

ale rozhodnutie je vždy na klientovi – adolescentovi. Jeho samostatné 

rozhodnutie zvyšuje jeho motiváciu na zmenu a my získame legitimitu 

pre poskytovanie pomoci. 

 

5.2 Sociálna práca s mládežou s agresívnym správaním 
 

Riešenie agresívneho správania u adolescentov je veľmi zložité. 

V rovine prevencie by sme sa mali zamerať na ovplyvňovanie mienky mladých 

ľudí voči násiliu. Adolescenti môžu mať vplyvom médií a sociálneho okolia 

posunutý tolerančný limit voči násiliu. Dobrými preventívnymi programami 

môžeme pomôcť adolescentom pozrieť sa na agresivitu viac s nadhľadom 

a skúsiť ju viac ovládať. 

Pri individuálnej práci s klientmi je potrebné nájsť príčinu agresívneho 

správania a snažiť sa pracovať s mladým človekom v danej oblasti. Pri niektorých 

jednotlivcoch môže byť potrebná špecializovaná psychoterapia, v rámci ktorej 

sa učia zvládať vlastnú agresivitu, prípadne sa učia nadobudnúť zdravý vzťah 

k svojmu telu a pod. 

Je preto potrebné zvážiť vlastné kompetencie a možnosti intervencie 

a v prípade potreby distribuovať mladého klienta k iným odborníkom, prípadne 

ho pri týchto návštevách sprevádzať. 

 

 

5.3 Sociálna práca s delikventnou mládežou 
 

Sociálna práca s delikventnou mládežou sa odlišuje podľa toho, aký typ 

deliktov, či trestných činov adolescent spáchal (iné potreby majú sprejeri 

grafitov, futbaloví chuligáni, vykrádači alebo páchatelia násilnej trestnej 

činnosti). Najčastejšie však ide o sociálne poradenstvo, informačný servis 

a mediáciu, neformálne vzdelávanie, ponúknutie príležitostí pre zmusluplné 

využívanie voľného času. 
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Delikventná mládež nemá iba problémy s políciou, trestami a peniazmi, 

ale aj s rodičmi a partnermi, v škole atď. Do týchto oblastí môže sociálny 

pracovník pri nadviazaní dôverného vzťahu postupne intervenovať. Spočiatku 

však ide o poskytovanie informácií – napr. o priebehu trestného konania, 

právach a povinnostiach zadržovaného, možných trestoch, oprávneniach polície 

a pod. Môže informovať a sprostredkúvať kontakt na rôzne inštitúcie – 

probačná a mediačná služba, orgány sociálno-právnej ochrany detí, súdy, 

prípadne mladých sprevádzať celým súdnym konaním. 

 

Vo finančnej oblasti môže sociálny pracovník pomôcť adolescentom 

zorientovať sa na pracovnom trhu, či sprostredkovať kontakt na agentúry 

s brigádami, čím môžu pokryť náklady na súdne konanie a prípadné pokuty. 

Nezanedbateľnou súčasťou preventívnych programov by mala byť aj 

lukratívna ponuka voľnočasových aktivít s nízkoprahovým charakterom. 

 

 

5.4 Sociálna práca s futbalovými fanúšikmi 
 

Prevažná časť fanúšikov je mierová a štadión navštevuje z lásky k hre 

a klubu. Pochádzajú z rôznych vrstiev spoločnosti, z údajného „stredu“ ako aj 

„okraja“ a na štadión so sebou prinášajú ich vlastné biografie, problémy, 

hodnoty, či normy. Zámerné alebo aj spontánne, nepremyslené prekračovanie 

noriem a prípadné výtržnosti, ktoré sa bezpochyby vyskytujú znovu a znovu, nie 

sú žiadnou zvláštnosťou futbalu alebo štadiónovej kultúry. Ťažisko 

profesionálnej sociálnej a pedagogickej práce s futbalovými fanúšikmi sa preto 

nerozlišuje od iných spoločenských oblastí. 

Terénny sociálny pracovník pracujúci s fanúšikmi má široké pole 

pôsobnosti. Počas hracích dní mu štadión primárne slúži najmä na nadväzovanie 

kontaktov. Ľudia chodia na futbalové zápasy z rozličných dôvodov a toto 

potešenie by sa nemalo znižovať „prehnanou“ sociálnou starostlivosťou. Avšak 

priaznivci futbalového klubu za bránami štadióna neprestávajú existovať. 

Vracajú sa späť do bežného života, ktorý je charakterizovaný rôznymi 

okolnosťami, častokrát vekovo – špecifickými problémami (ako napr. 
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nezamestnanosť, problémy s bývaním, dlhy, nedostatočné / chýbajúce 

vzdelanie, rodinné problémy, psychická záťaž a pod.).  

Preto je potrebné, aby terénny sociálny pracovník bol činný nielen 

počas hracích dní, ale predovšetkým počas týždňa a nadviazal konkrétny vzťah 

so svojou cieľovou skupinou. Iba tak sa dá dosiahnuť preventívna práca, 

vstupovanie do dialógu a posilnenie fanúšikov (rozvoj kreativity a potenciálu 

mladých ľudí, posilňovanie zmyslu pre zodpovednosť fanúšikov, uvedomovania 

si pravidiel, či riešenie konkrétnych problémov jednotlivých fanúšikov a pod.). 

 

 

Skúsenosti nám ukazujú, že tam kde sú individuálne problémy a deficity 

prekonané, je agresívne a (seba)deštruktívne správanie taktiež na ústupe. 

V tomto zmysle je teda cielená, systematická preventívna práca nevyhnutná. Je 

preto potrebné, aby programy terénnej sociálnej práce s fanúšikmi boli 

organizačne a obsahovo „šité na mieru“ konkrétneho futbalového klubu, avšak 

samotná realizácia týchto programov musí mať presah aj za hranicu 

„futbalového fandenia“. Súčasťou sociálnej práce s mladými fanúšikmi je tak 

vyhľadávanie ľudí vo veku od 18 do 27 rokov, ktorí majú zvýšenú potrebu 

pomoci a podpory mimo štadióna, ktorá nie je žiadnou inou ponukou pokrytá. 

Tieto potreby nemajú žiadnu zvláštnu „futbalovú špecifickosť”, ale sú 

súčasťou všeobecných zložitých životných situácií. Využijeme tak prenos 

poznatkov a praxe, ako aj zosieťovanie organizácií, či inštitúcií priamo v regióne. 

V rámci sociálnej a násilno-preventívnej práce s fanúšikmi sú metódy 

prispôsobené špecifickým potrebám tejto cieľovej skupiny. Môže sa jednať o: 

– cielenú mládežnícko-špecifickú ponuku voľnočasových a rozvojových 

aktivít pre fanúšikov (predovšetkým zážitkové aktivity), 

– organizovanie podujatí ako sú workshopy, diskusné fóra a aktivity v rámci 

národnej i medzinárodnej „fankultúry“, 

– sprostredkovanie pubic relations a lobingu, 

– individuálnu pomoc a podporu klientov v právnych sporoch, ako aj 

v zložitých životných situáciách (zákaz vstupu na štadióny, trestné 

oznámenia a pod.), 

– sprevádzanie fanúšikov počas hracích dní pri domácich ako aj výjazdových 

zápasoch (Výjazdy všeobecne vytvárajú jedinečnú atmosféru, vstupuje 



Základy sociálnej práce s mládežou ohrozenou extrémizmom a radikalizáciou 

 

 61 

sem skupinová dynamika a mládežnícke, subkultúrno-špecifické správanie 

je silnejšie ako po iné dni. Zvýšená konzumácia alkoholu, ilegálnych drog, 

agresívne skupinové alebo individuálne správanie, poškodzovanie 

majetku, násilné útoky a konflikty s políciou sú výzvy, ktorým musí sociálna 

práca v tejto súvislosti čeliť.) 

– sprostredkovanie kontaktu medzi jednotlivými aktérmi (fanúšikovia, 

kluby, polícia, usporiadateľské a bezpečnostné služby), 

– otváranie problémových tém (ako násilie, diskriminácia a pod.) medzi 

fanúšikmi a hľadanie alternatívnych modelov správania a pod. 

 

5.4.1 Príklad z Nemecka 

V rámci projektu Most má vždy dva konce, o ktorom sme písali v úvode 

tejto publikácie, sme mali možnosť zúčastniť sa stáže v nemeckej organizácii 

Gangway E.V. (http://gangway.de/), ktorá pracuje s cieľovou skupinou 

futbalových chuligánov. Radi by sme sa na tomto mieste podelili s našimi 

poznatkami a skúsenosťami, ktoré sme si zo stáže priniesli. 

Úvodom treba spomenúť fakt, že každý futbalový klub v Nemecku 

v prvej a druhej Bundeslige (tretia a štvrtá liga nasleduje) je povinný 

zamestnávať poverenca pre fanúšikov, ktorý úzko spolupracuje s tímom 

terénnych sociálnych pracovníkov. 

 Terénni sociálni pracovníci (TSP) s klientmi nadväzujú kontakt 

predovšetkým cez futbal. Medzi hlavné problémy, ktoré pomáhajú klientom 

riešiť patria: násilie, kriminalita, drogové pozadie. 

Pre prácu s organizovanými (štruktúrovanými) skupinami TSP 

odporúčajú: 

 otvorenosť vo vzťahu s klientmi, ich akceptácia (otvorenosť ku klientom 

a ich akceptácia akceptácia neznamená, že sa problematické formy 

správania vyzdvihujú alebo naopak utajujú. Konflikt alebo konfrontácia 

v zmysle vytýčenia si hraníc sú základnými prvkami sociálnej práce 

s fanúšikmi), 

 etablovanie sa v tomto prostredí klientov (byť v obraze, sledovať 

futbalovú scénu všeobecne, aj jednotlivých futbalových klubov 

špecificky, monitorovať stránky futbalových chuligánov, ich plánované 

akcie, postoje a pod. V prílohe č. 2 prikladáme príklad z monitorovania 
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vyjadrení viacerých aktérov k násilnostiam spojenými s futbalovým 

zápasom Slovan Bratislava – Sparta Praha zo dňa 23.10.2014), 

 stať sa čo najznámejším (dať o sebe vedieť, byť prítomný priamo 

na štadióne), 

 jasné/jednoznačné oslovovanie klientov s ponukou na mieru šitých služieb 

(role, ponuky, postoje sú streetworkermi jasne definované a prehľadné), 

 vytváranie priateľstiev (tie majú pozitívny vplyv na rozvoj osobnosti 

rizikových skupín mládeže). 

 

 

Pr práci s jednotlivcom postupuje terénny sociálny pracovník v súlade 

s ponúkanými službami. Je dobré ak pracovník disponuje vlastným priestorom 

kde môže s mladým človekom hovoriť v súkromí. V Nemecku mali k dispozícii 

takúto miestnosť v rámci komplexu štadióna. 

 Terénny sociálny pracovník sa zúčastňuje každého (ligového/ 

prípravného) domáceho zápasu a spoločných výjazdov na ihriská súperov. Je 

vždy (v dohodnutý čas) k dispozícii („Ja prídem, som za to platený.“), pričom 

záleží od klienta, či chce využiť ponúkané služby („Ty musíš chcieť, do ničoho ťa 

nenútim.“). Je potrebné, aby cieľová skupina (či už počas hracích dní, víkendov 

alebo v týždni na ulici prostredníctvom názorov a postojov pracovníka) 

nadobudla dojem: „On je jeden z nás, on je tu pre nás!“ Výrazne sa tak zvyšuje 

šanca oslovenia pracovníka priamo zo strany fanúšikov a teda možnosť 

nadviazania užších pomáhajúcich vzťahov dlhodobého charakteru. Terénny 

sociálny pracovník si vytvára priestorový a časový harmonogram pravidelných 

terénnych obchádzok vo večerných hodinách (najmä cez víkendy) so zameraním 

na mladých – kde sú, čo robia, kde sa stretávajú, kam chodia. 

Jednou z primárnych úloh terénneho sociálneho pracovníka je napr. 

dostať fanúšika so zákazom vstupu späť na štadióny. V Nemecku už napríklad 

za vhodenie plastového pohára, zapaľovača alebo iného predmetu na hraciu 

plochu je automaticky udelený zákaz vstupu na všetky štadióny v trvaní dvoch 

rokov. Po vypršaní jedného roku príde k opätovnému prediskutovaniu tohto 

deliktu a trestu za účasti poškodeného, TSP, poverenca pre fanúšikov a zástupcu 

klubu. Následne môže byť sankcia odpustená, pričom beží naďalej podmienka 

v trvaní jedného (zvyšného) roka. V prípade porušenia dohody prichádza 
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k udeleniu doživotného zákazu vstupu na všetky štadióny bez možnosti nápravy. 

Radikálni fanúšikovia majú doživotný zákaz udelený okamžite a nepodmienečne 

(takých je aktuálne v Union Berlin cca 70 ľudí). 

Nemecký partner nám okrem iného odporúčal pracovať v tíme 

(dvojica/trojica), pričom zdôrazňoval reflexiu, bezpečnosť a efektivitu. 

Potrebné/nevyhnutné je taktiež je vytvoriť úzku spoluprácu s poverencom 

pre fanúšikov (koordinátor styku s fanúšikmi). Nutná je maximálna možná 

spolupráca všetkých zúčastnených strán, spoločný cieľ, pozitívne pôsobenie  

 

 

na mladých fanúšikov, zabránenie vzniku problémových situácii (menej násilia, 

prejavov rasizmu a xenofóbie), zlepšenie atmosféry na štadiónoch. 

 Poverenec pre fanúšikov (každý futbalový klub v Nemecku v prvej 

a druhej Bundeslige je povinný zamestnávať takéhoto zamestnanca) sa 

v dostatočnom časovom predstihu zúčastňuje futbalových stretnutí, kde 

s kolegom zo súperovho tábora dbá na hladký priebeh zápasov. Okolo seba má 

tím dobrovoľníkov (prepojených vysielačkami) a spoločne tak mapujú situáciu 

v tábore vlajkonosičov a sú pripravení aktívne zasiahnuť v prípade 

neprístojností. Poverenec je vysoko rešpektovaná a v jadre fanúšikov známa 

osobnosť a to jej umožňuje udržiavať dav fanúšikov na uzde bez toho, 

aby muselo prísť k zásahu policajných zložiek. 

Poverenci, nazývaní aj „koordinátori pre styk s fanúšikmi“ sú 

v Nemecku platení klubom. K dispozícii majú klubovňu, automobil a na činnosť 

dostávajú pravidelný mesačný plat. Priestory v útrobách štadiónu využívajú 

na stretnutia s „kotolníkmi“ ale aj radovými členmi fanklubu. Medzi dôležité 

činnosti koordinátora patrí organizácia a financovanie voľnočasových aktivít – 

športové turnaje, posedenia, výlety do prírody či na sústredenia mužstva, 

pri ktorých aktívne spolupracuje s terénnymi sociálnymi pracovníkmi. 

 

 

5.5 Nízkoprahové programy pre deti a mladých ľudí 
 

Nízkoprahové programy pre deti a mládež (NPDM) predstavujú 

komplex stacionárne alebo terénne poskytovaných služieb, ktoré sú pre klienta 
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ľahko dostupné (čo najviac v prirodzenom prostredí) a nekladú na neho vysoké 

požiadavky (finančné, psychologické, časové, fyzické, technické...) ako 

predpoklad ich poskytnutia. 

Cieľom nízkoprahovýh programov je vytvárať podmienky 

pre nadviazanie kontaktu a konkrétnu prácu s jednotlivcami (a sociálnymi 

skupinami), ktorí sa vyhýbajú štandardnej inštitucionálnej pomoci alebo ju 

aktívne nevyhľadávajú a u ktorých je dôvodný predpoklad, že takúto pomoc 

potrebujú. Týmto spôsobom minimalizujú možné riziká súvisiace so spôsobom 

života  detí  a mladých  ľudí, umožňujú im lepšie sa orientovať v ich sociálnom 

 

prostredí a vytvárajú podmienky, aby v prípade záujmu mohli riešiť svoju 

nepriaznivú situáciu. Pracovníci NPDM nadväzujú kontakt, poskytujú 

informácie, odbornú pomoc, podporu, a vytvárajú podmienky pre sociálne 

začlenenie a pozitívnu zmenu v spôsobe života klientov. 

Nízkoprahové programy môžu byť realizované rovnocenne formou 

terénnej práce alebo práce v zariadeniach (kluboch). 

Klubová práca je realizovaná v kluboch, alebo centrách. Niektoré 

zariadenia existujú v bytových alebo nebytových priestoroch obytných domov, 

v priestoroch bývalých škôlok, dielní, alebo skladov. V týchto zariadeniach je 

odstránených čo najviac bariér, ktoré by mohli brániť prístupu do zariadení 

a využívaniu služieb zariadenia zo strany klietom. 

Terénna sociálna práca je práca s klientom v podmienkach mimo 

inštitúcie (zariadenia, klubu). Usiluje sa dostať k cieľovým skupinám, preniknúť 

na miesta, kde sa prevažne zdržujú, kde žijú – čo najbližšie k ich prirodzenému 

prostrediu. Nie je založená na spôsobe, kde sa počíta s aktivitou jednotlivca, 

ktorý by mal sám prísť do inštitúcie, kde vyhľadá pomoc či aktivitu. Jej princíp 

spočíva v tom, že terénny pracovník vychádza z „bezpečia inštitúcie“ 

za jednotlivcom alebo skupinou do jej prirodzeného prostredia. Terénna práca 

môže byť časťou ponuky zariadenia, kedy pracuje s rovnakou cieľovou skupinou 

(len v inom prostredí), plní funkciu spojky medzi zariadením a klientmi (prináša 

klientom potrebné informácie o programe zariadenia, čím pomáha odstraňovať 

napr. bariéru nedostatočnej informovanosti klientov o zariadení). Terénna 

práca môže tiež existovať ako samostatný nízkoprahový program, ktorý si žije 
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svoj samostatný život s vlastným zázemím a so svojou špecifickou cieľovou 

skupinou. 

 

5.5.1 Princípy nízkoprahových programov pre deti a mládež 

Uplatňovanie nižšie popísaných princípov NPDM má napomôcť 

odstraňovať bariéry, ktoré vytvárajú neprimerané nároky na klienta: 

 

1. Nízkoprahové naladenie pracovníkov – pracovníci by mali byť v prvom 

rade maximálne dostupní tým, že klientov neodsudzujú, prijímajú ich 

a nemajú príliš veľké očakávania, ktoré klienti objektívne nedokážu plniť.  

 

Sprostredkovávajú ponuku služieb zariadenia a zároveň napĺňajú 

najčastejšiu potrebu klientov – potrebu byť spolu. To, že pracovníci sú 

orientovaní na klienta, považujeme za dôležitejšie, ako perfektne 

materiálne a technicky vybavený priestor zariadenia s prepracovaným 

programom. 
 

2. Voľný príchod a pobyt klientov – Klienti majú možnosť voľného príchodu 

a odchodu. Pri prevádzkovaní klubu, počas otváracích hodín nebráni 

klientom v príchode a odchode napríklad guľa na dverách, vrátnica, 

zvonček a pod. V teréne klienti môžu voľne prichádzať alebo odchádzať 

počas trvania služby terénneho pracovníka. Prevádzkové hodiny klubu sú 

zverejnené na viditeľnom mieste. V teréne sú klienti informovaní, kedy 

a kde máva službu terénny pracovník. 
 

3. Bezpečie – Pri klubovej práci by zariadenie malo vo svojich priestoroch 

vytvárať podmienky bezpečia a ochrany klientov, personálu aj zariadenia. 

Zámerom nízkoprahového zariadenia je ponúknuť pokojné a bezpečné 

miesto ako prostriedok na vytvorenie kontaktu s klientom. Garanciou 

ochrany a bezpečia by mali byť aj funkčné pravidlá a interné smernice, 

upravujúce postup pracovníkov v krízových situáciách, a samozrejme aj 

odborne vyškolený personál. 
 

4. Pasivita je prípustná – Prítomnosť žiadneho klienta nie je odmietnutá, ak 

nemá záujem využiť žiadnu zo služieb v klube alebo teréne. Ak sa klient 
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z nejakých dôvodov odmieta zúčastniť organizovanej aktivity, môže využiť 

inú ponuku, alebo dostupný materiál či vybavenie, alebo sa môže 

rozprávať s ostatnými klientmi, či pracovníkmi. V konečnom dôsledku však 

môže byť pasívny, a nemusí sa ničoho zúčastňovať, ani využívať vybavenie. 

Pasivita klientov je akceptovaná. 
 

5. Pravidelná dochádzka nie je podmienkou – Poskytnutie žiadnej 

z obligatórnych (základných) služieb nie je klientovi odmietnuté na základe 

jeho neúčasti na niektorej z predchádzajúcich alebo iných aktivít. Rovnako 

pravidelná dochádzka do zariadenia nie je podmienkou využívania služieb 

zariadenia. Podobne ani členstvo, či iná forma registrácie. 

 

6. Práca s pravidlami a zabezpečenie bezpečného priestoru – Každý 

pracovník (aj dobrovoľník) NPDM je oboznámený s písomne 

vypracovanými internými smernicami, ktoré definujú prevádzkový 

poriadok služby v klube alebo teréne, kompetencie a obmedzenia 

pracovníkov pri jednaní s klientmi, pravidlá pre riešenie predpokladaných 

krízových situácií a pod. Každý pracovník (aj dobrovoľník, stážista, 

praktikant) NPDM je oboznámený s písomne vypracovaným etickým kódex 

pre pracovníkov (zamestnancov aj dobrovoľníkov, prípadne aj stážistov 

a praktikantov). NPDM má vypracované pravidlá pre klientov (v klube sú 

zverejnené na viditeľnom mieste, v teréne o nich oboznamuje klientov 

pracovník). Pracovníci oboznamujú nového klienta s pravidlami čo najskôr 

po jeho kontaktovaní a priebežne si overujú jeho porozumenie pravidlám. 
 

7. Poplatky za služby – Všetky z obligatórnych (základných) služieb sú 

bezplatné. Vstup do zariadenia a využívanie štandardnej ponuky 

zariadenia, prípadne terénneho nízkoprahového programu nie je 

podmienené finančnou spoluúčasťou klienta. Mnohí poskytovatelia 

nízkoprahových programov majú vypracovaný jednoduchý systém, ako 

umožniť klientovi využiť ponuku či program, aj keď nemá finančné 

prostriedky, alebo ich nechce použiť. 
 

8. Zaručená anonymita – Klient má možnosť zostať v anonymite. Akákoľvek 

dokumentácia obsahujúca osobné údaje klienta musí byť vedená 

s klientovým súhlasom a má právo do nej nahliadnuť. Poskytovateľ by mal 
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získavať a evidovať len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie 

odborných a kvalitných služieb. Pri využívaní štandardných služieb sa 

nevedie evidencia, ktorá obsahuje osobné údaje užívateľa služieb. Aby 

klient mohol navštevovať nízkoprahové zariadenie a zúčastňovať sa 

štandardného programu, nemusí o sebe poskytnúť žiadne formálne 

informácie. Klient nemá povinnosť potvrdiť využitie služieb svojim 

podpisom. 
 

9. Participácia klientov – Participácia klientov je významnou súčasťou 

NPDM. Pomáha motivovať klientov na aktívne využívanie voľného času 

a učí ich prevziať zodpovednosť za svoje správanie. 

 

Klienti by mali mať možnosť podieľať sa na vytváraní programu, úprave 

interiéru a vybavení klubu, ak je to v technických, finančných, 

priestorových a časových možnostiach zariadenia a jeho pracovníkov, a v 

súlade s právnymi normami, internými smernicami a pravidlami klubu. 

NPDM má vytvorenú formu prípadne formy priebežného zisťovania 

potrieb klientov (rozhovory, dotazníky, ankety a pod.), aby bola ponuka 

služieb reálne podložená potrebami klientov. 
 

Na Slovensku pôsobí Asociácia nízkoprahových programov pre deti 

a mládež (Asociácia NPDM), ktorej poslaním je podporovať organizácie 

realizujúce nízkoprahové programy v smerovaní ku kvalite v poskytovaní 

nízkoprahových služieb. Asociácia NPDM vytvorila Minimálne štandardy 

nízkoprahových programov pre deti a mládež, ktoré určujú kritéria nevyhnutné 

na to, aby mohla organizácia o sebe prehlásiť, že realizuje nízkoprahový 

program pre deti a mládež. Ich znenie je súčasťou prílohy č.2, ktorú nájdete na 

konci tejto publikácie. 

 

5.5.2 Metódy a techniky práce s klientom nízkoprahových 

programov 

Pri práci s klientom v rámci NPDM sociálny pracovník využíva rôzne 

metódy, postupy a techniky, medzi ktoré radíme: kontaktná práca, situačná 

intervencia, vzťah ku škole, pracovno výchovná činnosť, voľnočasové aktivity, 

podpora vlastných aktivít, skupinové aktivity, besedy, poradenstvo, pomoc 
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v kríze, práca so skupinou, práca s osobami blízkymi, informačný servis, 

rokovania s inštitúciami, doprovod, sprostredkovanie kontaktu na nadväzné 

služby, akcie v klube alebo mimo klub. 
 

Kontaktná práca 

Cieľom kontaktnej práce je v danom momente na danom mieste 

vytvoriť priestor na realizovanie služby. Na to, aby pracovník mohol klientovi 

poskytovať ďalšie služby, je nevyhnutné: 

 nadviazať prvý kontakt; 

 zistiť potreby klienta (často ich spočiatku nevie definovať); 

 

 

 predstaviť ponuku programu/zariadenia (klient na začiatku zväčša nevie 

väčšinu ponuky využívať – najmä sociálne služby); 

 stanoviť a upevňovať vzájomné hranice, vybudovať obojstrannú dôveru. 

Na základe ujasnených potrieb a očakávaní klienta a ponuky pracovníka 

nízkoprahového programu/zariadenia, môže vzniknúť dohoda (kontrakt) 

o poskytovaní služby (pri niektorých typoch aj písomnou formou – napr. 

zapožičanie vybavenia, účasť na víkendovom pobyte, a pod.). 
 

Situačná intervencia 

Pod situačnou intervenciou rozumieme zasiahnutie, riešenie 

problému, ktorý aktuálne vznikol priamo v klube alebo pri klubovej akcii či 

v teréne. Ide napr. o konflikty v skupine, porušenie pravidiel a pod. Jedným 

z dôsledkov „zníženia prahov“ je to, že klienti sa správajú prirodzenejšie, menej 

ako v iných inštitúciách cenzurujú a korigujú svoje správanie. Preto mnohé 

napätia a konflikty klientov navzájom i klientov a autorít (tie v klube predstavujú 

pracovníci) môžu byť transparentnejšie ako v inom prostredí (napr. v škole 

počas vyučovacej hodiny). Pracovníkom sa tak ponúka veľké množstvo 

prirodzených situácií, do ktorých môžu vstupovať. Svojou intervenciou môžu 

napríklad ochrániť obeť šikany, ale môžu meniť aj postoje klientov (napr. obeť 

alebo nezaangažovaní pozorovatelia môžu nadobúdať dojem, že: „Toto je 

miesto, kde sa nespravodlivosť trestá. To znamená, že tu sa oplatí dovolávať sa 

spravodlivosti, tu je bezpečne“. Alebo aktér: „Tu nemôžem robiť čo sa mi páči, 

tu som v menšine“ (na rozdiel od ulice). 



Základy sociálnej práce s mládežou ohrozenou extrémizmom a radikalizáciou 

 

 69 

 

Informačný servis klientovi 

Poskytovanie špecifických informácií pracovníkom klientovi, najlepšie 

v kontaktnej miestnosti. Informačný servis je vykonávaný ústnou formou, môže 

byť doplnený aj písomnou formou – letáky, vytlačenie údajov. Tematicky môžu 

byť informácie zamerané na základné inštrumentálne témy (napr. škola, rodina, 

zháňanie brigády, vzťahy), sociálno právne a zdravotné témy (právne normy, 

bezpečný sex, riziká užívania návykových látok) alebo špecifické témy – podľa 

dohody s klientom. 
 

 

 

 

Základné poradenstvo 

Ide o pomoc pri riešení aktuálnych problémov a zvyšovanie 

kompetencií klientov tieto problémy riešiť. Poradenstvo sa zameriava na pomoc 

v oblasti sebaprijatia klientov, riešenia vzťahových problémov, problémov 

v rodine, problémy v oblasti sexuálneho života klientov, zneužívania 

návykových látok, problémy v škole, v práci, sociálno právne otázky a iné. 

Cieľom základného poradenstva je pomôcť klientovi zorientovať sa 

v danej situácii, ponúknuť mu viac možností ako problém riešiť, vysvetliť mu ich 

pravdepodobné výsledky (výhody aj nevýhody), pomôcť mu učiť sa prijať 

a zvládať dôsledky svojich činov a rozhodnutí. Pracovníci by mali ponuku tejto 

služby transparentne zverejniť. Pozor, základné poradenstvo nie je 

psychoterapiou. 
 

Krízová intervencia 

Riešenie krízovej situácie, ktorú klient vo svojom v živote zažíva. Ide 

o diagnosticko-terapeutický prístup, prispievajúci k zvládnutiu psychickej krízy 

klienta. Môže ísť o pozorovanie správania klienta s dôrazom na posúdenie 

aktuálneho psychického stavu, rozhovor smerovaný k základnej orientácii 

v príčinách krízového stavu, cielenú intervenciu zameranú na zvládnutie 

ťažkostí. Intervencia obsahuje aj návrh opatrení. Rozsah intervencie závisí 

od kvalifikovanosti pracovníka, ktorý príde do kontaktu s klientom. Pracovník 

bez kvalifikácie poskytne klientovi v kríze pomoc len v rozsahu akútnej 

intervencie s odkázaním na odborníka. 
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Sprevádzanie 

Jedná sa o dohodnutie nadväznej služby v zariadeniach nadväznej 

starostlivosti, fyzický sprievod do týchto zariadení a asistenciu pri rokovaniach 

v rámci týchto zariadení. 
 

Kontakt s inštitúciami v prospech klienta 

Jedná sa intervencie realizované pracovníkom prostredníctvom 

osobného kontaktu/ telefonického kontaktu/ písomného kontaktu (mailom, 

poštou) v inštitúciách nadväznej starostlivosti alebo v ďalších inštitúciách, ktoré 

ovplyvňujú život klienta. Kontakt je realizovaný so súhlasom a vedomím klienta 

(najlepšie za jeho prítomnosti). 

 

Prípadová práca 

Dlhodobá individuálna práca, reagujúca na konkrétny problém klienta. 

Koná sa v priestoroch, ktoré zaručujú pokoj a súkromie. Prípadová práca sa deje 

plánovane, pri zachovaní tohto postupu: 

– spoločné zadefinovanie „zákazky“ 

– stanovenie podmienok kontraktu 

– vytvorenie individuálneho plánu 

– vedenie dokumentácie, s ktorou je klient oboznámený 

– konzultácie vedenia prípadu klienta na interviznych a supervíznych 

stretnutiach tímu 

– pravidelná reflexie. 
 

Skupinová práca / práce so skupinou 

Cielená aktivita poskytovaná skupine klientov, zameraná na rozvoj 

psychosociálnych zručností, časovo (aj priestorovo) ohraničená. 
 

Práca s blízkymi osobami 

Poradenstvo, informačný servis poskytované blízkym osobám klienta 

(rodičia, priatelia, kamaráti, ...), realizované so súhlasom klienta. 
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6. PRÁCA S MLÁDEŽOU V OHOREZENÍ RADIKALIZÁCIE 

Vznik tejto kapitoly bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci Programu PRIORITY 
mládežníckej politiky. 

 
V období od septembra 2015 do februára 2016 sme realizovali projekt 

zameraný na zdieľanie skúseností pracovníkov s mládežou1, mládežníckych/e 

vedúcich/e a sociálnych/e pracovníkov/čky v oblasti práce s mládežou 

v ohrození radikalizácie a extrémizmu. Súčasťou projektu bol aj prieskum, 

ktorého cieľom bolo zistiť a diseminovať chápanie pojmov „extrémizmus“, 

„radikalizácia“ a „mládež ohrozená radikalizáciou hodnôt, postojov 

a správania“. Zároveň sme chceli preskúmať, akú majú pracovníci s mládežou 

skúsenosť s touto cieľovou skupinou, aké zručnosti by im pri tejto práci pomohli 

a či si dokážu predstaviť vo svojej organizácii  orientáciu na túto cieľovú skupinu, 

či tému. Na záver tejto kapitoly sme formulovali odporúčania, ktoré by mohli 

napomôcť pri vytváraní koncepcie práce s mladými ľuďmi v ohrození 

radikalizácie a extrémizmu.    

1. Zistenia 

Téma práce s mládežou v ohrození radikalizácie hodnôt, postojov a správania 

bola pre pracovníkov s mládežou zapojených do nášho prieskumu nová. Pojmy 

„radikalizácia“ a „extrémizmus“ si vysvetľovali2 rôzne. Väčšinou ich chápali ako 

niečo čo vybočuje z normy, zo zaužívaného spôsobu správania, či už pozitívne  

                                                           
1 Do prieskum sa zapojili pracovníci aj pracovníčky s mládežou –ženy aj muži, kvôli 

zjednodušeniu a štylistickej úprave budem používať na označenie oboch rodov slovo 

„pracovník s mládežou“ 
2 V tejto časti publikácie budeme hovoriť o tom, ako pracovníci s mládežou zapojení do 

prieskumu chápali pojmy „radikalizácia“ a „extrémizmus“. Nehovoríme o tom aký 

mladí ľudia v ohrození radikalizácie hodnôt, postojov a správania naozaj sú.   
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alebo negatívne. Extrémista je ten, čo prejavuje extrémne myšlienky alebo 

názory. Pojem sa často spájal s agresivitou, násilím a neznášanlivosťou jednej 

rasy voči druhej. Sú to ľudia, ktorí hľadajú verejného nepriateľa voči, ktorému 

majú stereotypné predstavy. Často ich spája viera vo vyššie dobro rasy či 

národa. Jeden  participant hovoril o politickom extrémizme, kedy politik ako 

tvorca verejnej mienky „hucká ľudí, aby boli agresívny napríklad voči Rómom“. 

Pojem je medzi participantami a participantkami vnímaný rôzne od 

všeobecného prekračovania noriem až po politický extrémizmus.   

Keďže väčšina pracovníkov s mládežou boli ľudia pracujúci s mladými ľuďmi 

rómskeho pôvodu dostali sme sa aj k téme rómskeho extrémizmu, kedy  sa 

Rómovia/ky stavajú nepriateľsky  voči príslušníkom nerómskej populácie. 

Rozmýšľajú o nerómoch a nerómkach v zajatí stereotypov a predsudkov. Ich 

konanie je potom ovplyvnené týmito predstavami. Často majú strach z majority, 

alebo ňou opovrhujú. Tento postoj je možné zdôvodniť ich diskrimináciou vo 

väčšinovej spoločnosti. Na základe negatívnych zážitkov (nechcú ich zobrať do 

škôlky, odmietli ich v reštaurácií atď.) učia rodičia svoje deti ako v tomto 

prostredí prežiť, ako byť nepriateľskí voči majorite.  

Prieskum ukázal, že niektorí pracovníci s mládežou mali tendenciu odpovedať 

na otázku „kto je extrémista“ snahou diagnostikovať rodinné prostredie alebo 

sociálnu situáciu mladého človeka. Namiesto opisu hovorili o príčinách – prečo 

sa človek stáva extrémistom. Samozrejme, že tieto odpovede nevyplývali zo 

systematického skúmania príčin tohto javu – to je to čo v našom kontexte 

chýba. O špecifických procesoch radikalizácie a extrémizmu na Slovensku vieme 

veľmi málo. Empirické výskumy chýbajú, jediné poznatky prinášajú mimovládne  
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organizácie a tieto poznatky sú praktickými poznatkami. Nastavovanie verejnej 

politiky v tomto smere je preto veľmi zložité.  

Mladí ľudia majú v určitom veku potrebu niekam patriť, identifikovať sa 

s určitou skupinou. Extrémistická skupina im často dáva pocit bezpečia, pocit, 

že vnútri nej sú silní, neohrozitelní. Táto spolupatričnosť a bezpečie sú častokrát 

oveľa dôležitejšie ako rasistický názor. „Niečo podobné badať aj na facebooku. 

Ľudia sa k určitej stránke/skupine  nepridávajú preto, lebo ich oslovila filozofia 

stránky/skupiny, ale preto lebo chcú niekam patriť“. Na to aby mladí ľudia 

preukázali, že k extrémistickej skupine patria musia často vykonať určitý ilegálny 

agresívny skutok. V snahe niekam patriť nemusí ísť u mladých ľudí vždy 

o skupinu neonacistov. Radikálne a  extrémne postoje sa objavujú aj u iných 

subkultúr ako sú napríklad emo, pankáči a iný. „Bytie v skupine vyvoláva pocit, 

že si veríme...“  Z tohto dôvodu sociálny pracovníci a pracovníčky pracujúci 

v rámci nízkoprahových programov pre deti a mládež zapojených do nášho 

prieskumu hovorili o tom, že nízkoprahové programy v systéme organizácii 

pracujúcich s mládežou majú aktuálne najbližšie k tomu, aby sa témou 

radikalizácie a extrémizmu zaoberali (v porovnaní s informačnými centrami 

mladých, centrami voľného času alebo pedagogicko-psychologickými 

poradňami). Zároveň sme sa však zhodli na tom, že nízkoprahový koncept nie je 

vhodný na prácu s touto cieľovou skupinou – minimálne nie pri súčasnom 

ponímaní princípov nízkoprahovosti tak, ako sú všeobecne prijímané 

a interpretované. Princíp nízkoprahovosti znamená, že prijímam a akceptujem 

akéhokoľvek človeka bez predsudkov a príliš veľkých očakávaní. Čiže nemám 

predsudky ani voči tým, ktorí majú predsudky. Na druhej strane to znamená, že 

nízkoprah je otvorený všetkým, ktorí sa rozhodnú jeho služby využívať, preto  
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nevytvára princíp silnej skupinovej identity. V klube sa môžu vyskytovať vždy 

rôzni mladí ľudia, keďže platí princíp voľného vstupu a pobytu v zariadení a tiež, 

že pravidelná dochádzka nie je podmienkou. Každý nasledujúci deň sa tu môžu 

vyskytovať iní ľudia. A pretože prah je znížený, môžu to byť akýkoľvek mladí 

ľudia, čiže nie sú selektovnaní podľa vopred daného kritéria. Za takýchto 

podmienok  nie je možné vytvoriť uzavretú skupinu.   

Zároveň sme ako sociálni pracovníci a pracovníčky zvyknutí skôr pracovať 

s mladými ľuďmi individuálne – stanovujeme im individuálne ciele, individuálne 

pracujeme na ich napĺňaní, zakladáme individuálne karty. Už menej pracujeme 

so skupinou ako celkom, s budovaním skupinovej identity. Spoločnosť, ale nie 

je súhrn jednotlivcov. Lepšie by bolo najskôr ich učiť ako sa posilňovať navzájom 

v skupine a až potom ako byť silný individuálne.  

Zároveň je otázne, či by prítomnosť tejto cieľovej skupiny, tak silne spájanej 

s agresivitou a násilím, neporušovala princíp bezpečia v nízkoprahovom klube. 

Princíp bezpečia je tiež jedným zo základných nízkoprahových princípov. 

Radi by sme do diskurzu o tejto téme zaviedli pojem „mladý človek v ohrození 

radikalizácie hodnôt, postojov a správania“. Týmto pojmom chceme, v prvom 

rade naznačiť, že cieľovou skupinou sú mladí ľudia,  ktorí sa môžu určitým 

spôsobom rizikovo správať, čiže sú v určitom zmysle obeťou, sú v ohrození 

rizikového správania. V ohrození sú z rôznych dôvodov napríklad preto, lebo sa 

dostali do „zlej“ partie, podobne ako napríklad užívatelia drog. Táto predstava 

nám umožňuje pozrieť sa na problematiku z iného uhľa pohľadu. Nevnímať 

mladého extrémisticky zmýšľajúceho človeka ako agresora, ale aj ako obeť 

určitých sociálnych okolností, ktoré vystavujú mladého človeka  rizikovej 

situácii. Je potom jednoduchšie legitimizovať túto skupinu ako cieľovú skupinu  
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sociálnej práce, alebo práce  s mládežou vo všeobecnosti. Keďže sociálna práca 

je v spoločnosti, ale aj samotnými sociálnymi pracovníkmi a pracovníčkami 

vnímaná ako práca so zraniteľnými skupinami ľudí, zameriava sa na obete zle 

fungujúceho systému, na ľudí, ktorí prepadávajú sociálnou sieťou, ktorá by ich 

mala zachytávať (ľudia v chudobe, sociálne vylúčení, ľudia s postihnutím, ľudia 

bez domova....). 

Otázkou potom zostáva ako vytrénovať sociálnych pracovníkov, aby boli ochotní 

pracovať s touto cieľovou skupinou, pretože sociálni pracovníci sú skôr ľavičiari, 

takže pre nich môže byť zložité akceptovať a pochopiť pravicovo zmýšľajúcich 

ľudí (akými pravicový extrémisti sú). Aj napriek tomu, že sme všetci trénovaní 

aby sme akceptovali a snažili sa pochopiť, táto cieľová skupina by mohla byť pre 

sociálnu prácu väčším sústom, pretože nejde o tých zraniteľných. Ľudí 

pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít sa snažíme pochopiť, aj 

keď nie vždy sa nám to darí, preto lebo čelia diskriminácii a segregácii zo strany 

majority. A my ako súčasť majority sa cítime spoluzodpovední – motivuje nás 

spoločenská zodpovednosť. Pracovať s ľuďmi, ktorí diskriminujú ide principiálne 

proti presvedčeniu sociálnych pracovníkov a pracovníčok. Každopádne každá 

minca má dve strany a tak ako je nevyhnutné pracovať s obeťami, je 

nevyhnutné pracovať aj s agresormi. Riešením by mohlo byť napríklad 

kontaktovať najskôr ľavicové subkultúry na štadiónoch a začať pracovať s nimi. 

Tie sú otvorenejšie pre prácu sociálneho pracovníka. Takto by bolo možné si to 

natrénovať a potom bude ľahšia pracovať s pravicovými extrémistami.    

Po druhé týmto pojmom vyjadrujeme na koho z cieľovej skupiny sa chceme 

zamerať. „Najťažšia práca je s tými vodcami, s tými, ktorí manipulujú, lebo tí 

vedia, prečo to robia a že majú svoju pravdu“. „Riziko vyhraneného názoru je,  
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že sa nedá tak ľahko zmeniť – vtedy to je už troška neskoro, bolo by fajn 

podchytiť ich skôr, ešte niekde na  hranici – robiť primárnu prevenciu.“ Robiť 

primárnu prevenciu znamená v tomto kontexte pracovať s  mladými ľuďmi, 

ktorý by sa len potenciálne mohli stať členmi extrémistických skupín – tí potom 

dorastú a môžu ťahať vrstovníkov, ktorí už členmi týchto skupín sú, von z týchto 

skupín. Sú to mladí ľudia „ohrození“ – nejde o vodcov extrémistických skupín 

ani ich najbližších. Sú to práve tí nerozhodnutí, tí ktorí ešte nevedia či sa ku 

skupine pridať, alebo nie. Vychádzajúc z pozorovania diania a skupinovej 

dynamiky na futbalových zápasoch sme ich pracovne nazvali „vreckári“. Ide 

o mladých ľudí, ktorí pri bitke stoja  s rukami vo vreckách, čím naznačujú postoj 

váhania nad tým, ako sa v takto vyhrotenej situácii zachovať, či sa pridať alebo 

nie. Práve na týchto mladých ľudí by mala  byť intervencia zacielená. Sú to ľudia, 

ktorí sú na hrane, vyhranený názor sa v nich len utvára. S vodcami a stálymi 

členmi extrémistických skupín, ktorí sledujú svoje individuálne ciele a ktorí 

vytvárajú „ponuku po extrémizme“ by sa mali zaoberať bezpečnostné zložky. 

Úlohou sociálnych pracovníkov či pracovníkov s mládežou je preventívne 

pôsobenie na tých mladých, ktorí predstavujú „dopyt“ po lídroch, jasných, no 

neadekvátnych návrhoch riešení a podobne. 

Ako som vyššie spomínala, pracovníci s mládežou, ktorí sa zúčastnili nášho 

prieskumu nemali príliš veľa skúseností s prácou s takýmto typom klientov/iek. 

Pokiaľ áno, tak išlo o veľmi ojedinelé prípady. Napríklad jedna organizácia sa 

snažila s antisemitsky zmýšľajúcimi mladými pracovať prostredníctvom 

worshopu o ľudských právach a diskusie.  Ostatní participanti/tky hovorili 

o svojich zverencoch a zverenkyniach rómskeho pôvodu ako o obetiach 

mladých ľudí s radikálnymi názormi. Rómovia/ky zažívajú diskrimináciu a násilie  



Základy sociálnej práce s mládežou ohrozenou extrémizmom a radikalizáciou 

 

 77 

 

zo strany ľudí s rasistickými názormi. Tiež sa objavilo vnímanie mladých ľudí 

z marginalizovaných rómskych komunít ako extrémistov, pretože sa správajú 

inak ako väčšina vybočujú zo spoločensky prijímaných noriem. V prehovoroch 

sa objavovala ako dôležitá téma „rómskeho extrémizmu“, kedy majú mladí ľudia 

z marginalizovaných rómskych komunít predsudky až nepriateľský postoj voči 

nerómom.  

Ukazuje sa, že pracovníci s mládežou v centrách voľného času majú iné spôsoby 

práce s mladými ako sociálni pracovníci a pracovníčky v rámci nízkoprahových 

programov pre deti a mládež. V centrách voľného času, sa skôr zachováva 

formálny systém výchovy (podobne ako v škole), kedy prevažujú odmeny, tresty 

a autoritatívne pôsobenie. Dokonca aj postup je podobný ako v škole – 

napomenutie, oboznámenie riaditeľa, oboznámenie rodičov, vylúčenie z aktivít. 

V nízkoprahových kluboch sa pracovníci skôr snažia ponúkať mladým ľuďom 

alternatívne spôsoby správania a konania v danej situácii. Ich kontakt s mladým 

človekom sa nedeje cez formálnu autoritu a podriadenie sa, ale cez budovanie 

rovnocenného vzťahu partnerstva.   

Systematickej a dôslednej práci s cieľovou skupinou mladých ľudí v ohrození 

radikalizácie hodnôt, postojov a správania, by mala predchádzať celoplošná 

batéria školení na tému extrémizmu. A čo by sa pracovníci s mládežou chceli na 

týchto školeniach dozvedieť? Chceli by sa dozvedieť napríklad ako zaujať takýto 

typ mladých ľudí, ako ich presvedčiť, aby nemali rasistické názory. Ako odhaliť 

situáciu, kedy je na niekom páchaní tento typ násilia, pretože veľakrát sa s tým 

chlapci a dievčatá hanbia priznať. Chceli by sa naučiť rôzne typy zážitkových 

aktivít, pretože rasistický postoj je postoj založený na emóciách nie na 

racionálnej argumentácii. Uvedomujú si, že racionálnymi argumentami by  
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mladých ľudí nepresvedčili.  Potenciál zmeny postoja je v zážitku a emócii, ktorá 

sa na zážitok viaže. Z prehovorov vyplýva, že pre pracovníkov s mládežou je 

dôležité naučiť sa ako sa priblížiť mladým ľuďom s radikálnymi názormi, ako 

nemať predsudky voči tým čo majú predsudky. Pomohli by tiež zručnosti 

prvokontaktu, či etablovania sa v extrémistickej skupine. Participanti/ky 

výskumu by radi/y vedeli ako riešiť kritické situácie, ktoré môžu pri práci 

s extrémistami vzniknúť, ako s nimi pracovať na budovaní cieľov, či hraníc. Podľa 

väčšiny participantov/iek prieskumu je v rámci tejto témy dôležité venovať sa 

už deťom predškolského veku. Školenie by im mohlo poskytnúť nástroj ako na 

to. Z prehovorov vyplýva, že potrebné sú tiež líderské a komunikačné zručnosti, 

či zručnosti ako viesť rozhovor. Na školení by sa chceli naučiť teóriu, aby mohli 

odborne a na úrovni komunikovať s mladými ľuďmi. Dôležitý je v tejto súvislosti 

legislatívny rámec problematiky, ktoré je nevyhnutné poznať. 

Pracovníci a pracovníčky s mládežou by sa radi učili od ľudí a organizácií, ktorí 

majú s touto témou skúsenosti.  Veľa z participantov/iek navrhovalo ako lektora 

človeka, ktorý sám v minulosti patril do extrémistickej skupiny - zaujímavý by 

pre nich bol pohľad zvnútra. Zaujímavý bol tiež názor, že školenie by sme mali 

poňať dostatočne široko, aby sme v ňom tematicky postihli aj iné druhy 

extrémizmu (náboženský, stravovací a iný), pretože do nízkoprahových klubov 

môžu prísť mladý ľudia aj s iným typom vyhraneného názoru.      

Väčšina organizácií v našom prieskume, ako som spomínala vyššie, nemá 

skúsenosti s prácou s mladými ľuďmi v ohrození radikalizácie hodnôt postojov 

a správania. Nevedia si preto predstaviť prácu s touto cieľovou skupinou 

v organizácii aj napriek tomu, že priznávajú že práca  s týmto typom klientov/iek 

je legitímna a dokonca potrebná a pokiaľ sa ňou nezačneme zaoberať, tak sa  
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nám to vypomstí. Mnohí z nich si vedia predstaviť zakomponovanie témy 

radikalizácie a extrémizmu do obsahu svojej práce. „Určite áno (odpoveď na 

otázku, či sa mladý ľudia v ohrození radikalizácie hodnôt, postojov a správania 

môžu stať cieľovými skupinami sociálnej práce), beriem to tak, že  je to 

špecifická práca s mladými zo sociálne vylúčeného prostredia a môžeme s nimi 

preberať rôzne témy a robiť rôzne aktivity, napr. aj extrémizmus, rozvoj talentu, 

sebavedomia, pomáhať im ako sa rozhodnúť pre dobrú školu. Beriem to nie ako 

prácu s cieľovou skupinou, ale ako s témou.“   

V niektorých organizáciách padali návrhy ako pracovať s týmto typom mladých 

ľudí. V jednom z centier voľného času padol  návrh, že by mohli vytvoriť pre 

mladých ľudí ohrozených radikalizáciou hodnôt, postojov a správania priestor, 

kde by sa mohli spolu stretávať, tráviť voľný čas a kde by sa s nimi mohlo 

kontrolovane pracovať. Čiže vytvoriť neutrálne prostredie pre prácu s touto 

cieľovou skupinou. Nesnažiť sa mladých ľudí zmeniť, či presvedčiť, aby nemali 

rasistické názory a aby sa nechodili biť na futbalové zápasy. Nehovoriť im, že to 

nie je správne, ale pristupovať k nim z hľadiska znižovania rizík. Vytvoriť im 

priestor kde by mohli svoju agresivitu vyjadriť kontrolovane, pokiaľ sa už musia 

biť, tak tak, aby si čo najmenej ublížili. Vytvoriť im priestor, aby mohli 

v bezpečnom prostredí, budovať svoju skupinovú identitu  na iných hodnotách 

než je nenávisť a rasizmus. Hrávať s nimi futbal, diskutovať s nimi. Dobrým 

nápadom bolo aj spájanie nízkoprahových programov, alebo akýchkoľvek 

programov pracujúcich s mládežou so športovými aktivitami. Napr. RK PREROD 

v Ružomberku má futbalový tím, ktorý pravidelne trénuje a hráva. Jeden je 

zložený z detí z rómskej komunity, druhý zo štandardnej sídliskovej mládeže. 

Šport podľa viacerých účastníkov/čok prieskumu spája – mladí ľudia z rôznych  



Základy sociálnej práce s mládežou ohrozenou extrémizmom a radikalizáciou 

 

 80 

 

sociálnych skupín sú tu nútení kooperovať, a tak pravidelnou skúsenosťou 

zisťujú, že ich predsudky častokrát neboli opodstatnené.    

Možnosťou je zapojiť mladých ľudí  ohrozených radikalizáciou postojov, hodnôt 

a správania a lídrov extrémistických skupín do zmysluplnej činnosti, dať im 

zodpovednosť a tým hodnotu. Potom by si ju nemuseli zvyšovať  rizikovým 

spôsobom ako je napríklad bitka. „My máme skúsenosť, že sme našich klientov 

zapojili do činnosti našej organizácie – vzali sme ich, aby nám pomáhali 

s menšími pomocnými prácami a tak si odrobili tie hodiny potrebné pre dávku 

v hmotnej núdzi. Mám pocit, že je to pre nich česť, že mňa si tu vybrali, že ja tu 

teraz robím. Pre ten pocit, že niečo znamenajú im to stojí, že majú hodnotu. 

Možno by to pomohlo aj pri týchto skupinách.“  

V rozhovoroch tiež padol názor, že sociálna práca je komplexná  a mala by 

postihnúť všetky sociálne skupiny, ktoré sa v danej oblasti vyskytujú. Mala by 

riešiť všetky sociálne problémy lokality. Čiže sociálny pracovník/čka pôsobí na 

sociálnu kohéziu komunity a zabraňuje marginalizácii. Pokiaľ by sme sa držali 

tejto filozofie, tak cieľovými skupinami sociálnych pracovníkov a pracovníčok 

v danej lokalite sú ľudia bez domova, užívatelia drog, ľudia žijúci v podmienkach 

sociálnej segregácie, ale tiež mladí ľudia ohrození radikalizáciou hodnôt, 

postojov a správania a iný.  

Konkrétne by sa dalo pracovať s touto cieľovou skupinou cez rôzne zážitkové 

aktivity, alebo napríklad vytvorením blogu s touto témou. „Myslím si, že takúto 

skupiny by zaujali napríklad koncerty, ktorými by sme ich mohli chytiť a tam 

robiť aj moderované diskusie, aby sa aj oni mohli ozvať. A tiež možno online 

poradňa alebo dotazník, aby mohli napísať, čo im v meste chýba, aby mali 

nejaké alternatívy. Určite nie ich moralizovať.“  
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Pracovníci s mládežou mali množstvo zaujímavých nápadov ako pracovať 

s mladými ohrozenými radikalizáciou a ako by sa dalo týmto spôsobom 

pracovať aj v ich organizáciách.      

Pokiaľ sme diskutovali o predstave a vízii práce s touto cieľovou skupinou 

v centrách voľného času, často sme počuli, že sú zviazaní výchovným 

programom, dotáciou hodín a personálnym obsadením. Inak povedané nemajú 

túto tému zakomponovanú vo výchovných programoch, nemajú na to čas a ani 

dostatok vychovávateľov/iek, ktorí by túto tému zastrešovali. Keď sme po tom 

ďalej pátrali, tak sme zistili, že priestor by tu bol.  Napríklad podľa výchovného 

programu, by sa dalo tejto téme venovať v rámci spoločensko - vednej oblasti 

a tiež v  rámci prierezových tém. Tu sa venuje pozornosť napríklad ľudským 

právam a diskriminácii. Problém je podľa pracovníkov centier voľného času v 

tom, že na záujmovom krúžku sa viac zameriavajú na praktické zručnosti 

(hudobný, výtvarný, tanečný krúžok) než na teoretické znalosti. Priestor by sa 

napríklad našiel na archeologickom krúžku, kde sa učia o druhej svetovej vojne. 

Každopádne cieľom výchovnej činnosti, ktorá sa v centrách voľného času 

uskutočňuje, by malo byť budovanie postoja a hodnotovej orientácie dieťaťa  

a mladého človeka na čo realizácia voľnočasových aktivít často nestačí. Centrá 

voľného času nemôžeme vnímať len ako priestor, kde sa s deťmi hráme aby sa 

neflákali po ulici. Dôležitá je cielená práca s dieťaťom alebo skupinou detí, práca 

s určitým vopred stanoveným zámerom. Pričom jedným z týchto zámerov môže 

byť pestovať v deťoch rešpekt voči tomu druhému, bez ohľadu na to akú farbu 

má jeho pleť, alebo chovať úctu k životu a zdraviu druhého človeka. 
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Názory na možnosti práce s mládežou v ohrození radikalizácie a extrémizmu sa 

rôznia. Každopádne väčšina participantov a participantiek považuje za dôležité 

venovať sa tejto cieľovej skupine. V nasledujúce kapitole by sme radi zhrnuli 

odporúčania, ktoré nám z prieskumu vyplynuli.        

2. Odporúčania 

V tejto časti sa pokúsime formulovať odporúčania pre vytváranie koncepcie, ale 

aj politického diskurzu o práci s mládežou v ohrození radikalizácie 

a extrémizmu.  

Z prieskumu bolo zjavné, že v tejto fáze je potrebné sieťovať ľudí a organizácie, 

ktoré by  mali záujem venovať sa tejto téme.  Nejestvuje totiž žiadna reálna 

diskusná platforma, kde by mohli ľudia diskutovať o svojich plánoch na aktivity 

a získavať užitočnú spätnú väzbu od druhých.  

Ďalej je dôležité vysvetľovať význam práce s touto cieľovou skupinou a témou. 

Objasňovať kto presne patrí do cieľovej skupiny. Nerobíme si ambície pracovať 

s vodcami a pevnými členmi skupín, ale práve s tými, ktorí sa nachádzajú na 

hranici, sú ohrození radikalizáciou a extrémizmom. Vysvetľovať a argumentovať 

prečo je legitímne pracovať s týmto mladými ľuďmi. Poukázať na skúsenosti a 

ďalej šíriť koncept dynamiky správania týchto mladých ľudí. A to najmä preto, 

že koncepcie boja proti extrémizmu ministerstva vnútra Slovenskej Republiky 

aktuálne veľmi nepracujú s aktivitami priamej práce – či už na úrovni primárnej, 

sekundárnej alebo terciárnej prevencie. Je tu však potenciál prichádzať 

s nápadmi a podnetmi, keďže s touto témou nikto príliš nepracuje. 

Význam by mala napríklad prevencia na školách, ktorá by sa mala robiť 

atraktívnym spôsobom. Pričom na stredných odborných učilištiach sa viac  
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koncentrujú mladí vyprofilovaní ľudia, ktorí majú bližšie ku (nie len) krajnej 

pravici. Na základných školách by sa zase mohli robiť interaktívne workshopy. 

Väčšinu názorov získavajú deti a mladí práve v škole. Dôležité je tiež v tomto 

smere pôsobiť na členov/ky študentských parlamentov. Napríklad spraviť im 

prednášku, alebo prednáškový cyklus, víkendový seminár. Spraviť prednášky 

pre ostatných študentov/ky, rozdávať im letáky, aby sa začalo o tejto téme 

hovoriť. Volať na tieto prednášky známe osobnosti maďarskej, či rómskej 

národnosti. Vhodné by tiež bolo školiť preventistov/tky na školách, aby o tejto 

téme vedeli a rozmýšľali a tiež učiteľov aby vedeli ako pracovať so 

študentom/kou s vyhraneným názorom. 

Súčasťou školení pre pracovníkov s mládežou by mala byť aj práca 

s predsudkami. S témou rasizmu a extrémizmu nemôže pracovať niekto, kto 

sám má predsudky. Sem by mohli byť zahrnuté aj predsudky voči chlapcom 

a dievčatám s extrémistickými názormi – čiže práca s predsudkami ako taká.  

Ďalším z odporúčaní je naučiť pedagógov/čky a vychovávateľov/ky ako pracovať 

s témou radikalizácie a extrémizmu a tiež ako nedirektívne a neautoritatívne 

rozvíjať vzťah s mladým človekom. Viesť ich, ale aj ostatných pracovníkov 

s mládežou k inkluzívnej výchove a vzdelávaniu – aby sa majoritné a minoritné 

deti a mladí ľudia vzdelávali a trávili voľný čas spolu – práve toto pôsobí účinne 

voči vytváraniu radikálnych rasistických názorov.  

Otázne je ako teda pracovať s mladými ľuďmi v ohrození radikalizácie hodnôt, 

postojov a správania? 

Odporúčania pre prácu s cieľovou skupinou:  
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1) Vytvárať alternatívnu skupinovú identitu – „patrím do skupiny, ktorá 

nie je radikálna, keď si chcem s niekým vybaviť účty tak idem do 

boxerne, kde trénuje náš klub“. Pre tento cieľ tu chýbajú tréningové 

plochy/ zóny, kde by mladí ľudia bezpečným a kontrolovaným 

spôsobom ventilovali agresivitu. Učiť ich, že násilie je iba posledným z 

možných nástrojov. Sociálny/a pracovník/čka, by sa potom s nimi 

mal/a baviť v tréningovom centre o tom, prečo v konflikte používajú 

násilie.  Tréneri/ky, by mali byť z iného prostredia a mali by pôsobiť 

zvonka na mladých ľudí v ohrození radikalizácie a extrémizmu, mali by 

pôsobiť na celé ich sociálne prostredie (rodina, ostatné sociálne väzby, 

okolie). Mladí ľudia ohrození radikalizáciou sa kumulujú v krčmách vo 

fitnesscentrách. Preto by bolo potrebné vytvoriť im alternatívy.  

2) Decká často hľadajú odpovede na otázky napríklad ohľadne utečencov 

-  je tu priestor na hlbší rozhovor založený na vzťahu. Dôležité je rozvíjať 

u detí a mladých kritické myslenie, ponúkať im alternatívy proti tomu, 

čo bežne žijú.  

3) Ukazovať im, čo je v živote dôležité. Pretože častokrát pochybujú 

o tom, čo je v živote dôležité a to ich vedie k členstvu radikálnych 

skupinách. 

4) Zistiť, čo je pre nich na takomto radikálnom spôsobe života lákavé 

a ponúknuť im alternatívne bezpečnejšie spôsoby, ako si toto 

uspokojiť. Pokiaľ napríklad túžia po vzrušení poskytnúť im situácie, 

ktoré im ponúkajú vzrušenie ale v bezpečnom kontrolovanom 

prostredí. 
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5) Efektívna je práca prostredníctvom zážitkových aktivít, ktoré majú 

potenciál inak usporiadať mladým ľuďom hodnotový systém. Nie 

prostredníctvom argumentácie, čiže racionálnou cestou, ale  

6) prostredníctvom zážitku emócie. Tu ale treba myslieť na to, že 

zážitková aktivita nie je hra! 

7) Pre prácu s mladými ľuďmi ohrozenými radikalizáciou a extrémizmom 

je dôležité budovanie vzťahu čo je dlhodobá práca. 

8)  Dôležitá je práca s rodičmi dieťaťa. To sa nie vždy darí, pretože 

častokrát prichádzame do kontaktu iba s deťmi a na rodičov nemáme 

dosah. 

Pre vytváranie koncepcie a diskurzu o práci s mladými ľuďmi v ohrození 

radikalizácie postojov, hodnôt a správania je dôležité diskutovať a rozmýšľať o 

tejto téme, aby sa stala súčasťou verejného záujmu. Aby si široká verejnosť, 

politici,  ale tiež organizácie pracujúce s mladými uvedomili jej dôležitosť. 

Potom môžeme rozvíjať konkrétne predstavy a odporúčania pre prácu 

s mladým človekom, ktorý sa rizikovo správa a ohrozuje tak seba aj svoje okolie. 

Ako sme si ukázali vyššie táto téma je rôznorodá z hľadiska cieľovej skupiny 

a nemožno ju zamerať len na krajne pravicovo zmýšľajúcu mládež. Tolerancia je 

už v dnešnej dobe klišé, mohli by sme ale chlapcov a dievčatá učiť rešpektovať 

jeden druhého a brať vážne život a zdravie človeka. 
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SLOVO NA ZÁVER 
 

Hrozba extrémizmu a radikalizácie mladých ľudí sa v súčasnosti stala 

vysoko aktuálnou. Prejavy nenávisti voči príslušníkom iných rás, národov, 

národnostných menšín a etnických skupín, ale aj náboženstiev, či voči systému 

ako takému, prinášajú so sebou nebezpečenstvo priameho ohrozenia 

samotného mladého človeka, ako aj riadneho fungovania demokratickej 

spoločnosti. Táto hrozba sa dotýka všetkých demokratických štátov, Slovensko 

nevynímajúc. 

Naopak, sociálna práca s mládežou, zvlášť jej terénna forma, sa u nás 

etabluje veľmi pomaly a sťažka. Hoci si uvedomujeme, ako je potrebné  

 

prichádzať za mladými ľuďmi tam, kde žijú a ponúkať im pomocnú ruku 

s riešením problémov, s ktorými si sami pomôcť nevedia, sociálna práca 

s mladými nemá dostatočnú podporu v našej spoločnosti. Organizácie, 

pracujúce s mladými ľuďmi nemajú finančnú stabilitu, nakoľko ich podpora nie 

je nárokovateľná a tiež nie je považovaná za priritu kompetentných. 

V našej spoločnosti je skôr trend pomocou sankcií hasiť iba „oheň“, 

ktorý spoločnosť vníma ako neprístojné, poburujúce správanie mladých. Chýba 

dôležitejšia zložka práce s mladými, ktorou je prevencia. Práve preventívne 

programy efektívne pôsobia na spúšťače takéhoto správania u mladých ľudí. 

Veríme, že táto publikácia je príspevkom k snahe o zmenu priorít 

v našej spoločnosti. Veríme, že skvalitnenie života mladých ľudí následne 

prináša svoj efekt v skvalinení života celej spoločnosti. 
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PRÍLOHY 
 
Príloha č.1  Vyjadrenia k zápasu Slovan Bratislava – Sparta Praha zo dňa 
23.10.2014 

Príloha č.2 Minimálne štandardy nízkoprahových programov pre deti 
a mládež 
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Príloha č. 1 Vyjadrenia k zápasu Slovan Bratislava – Sparta 
Praha zo dňa 23.10.2014 
 

Vyjadrenie Šprtového klubu Slovan Bratislava 
 

 
 

Vyjadrenie vedenia AC Sparta Praha 
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Vyjadrenie futbalového chuligána z Ultras Slovan Pressburg 
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Príloha č. 2 Minimálne štandardy nízkoprahových programov 
pre deti a mládež 
 

Úvod k minimálnym štandardom 
 

Máte pred sebou dokument vytvorený Asociáciou nízkoprahových programov 
pre deti a mládež (Asociácia NPDM), ktorého zámerom je podporiť organizácie 
realizujúce nízkoprahové programy v smerovaní ku kvalite a poskytovaní 
nízkoprahových služieb. Minimálny štandard je menšou verziou štandardov 
nízkoprahových programov, ktoré by sa v budúcnosti mali stať garanciou 
vysokej úrovne kvality nízkoprahových programov a podkladom v komunikácií 
so štátnymi a samosprávnymi orgánmi.  
 

Minimálny štandard určuje kritéria nevyhnutné na to, aby mohla organizácia o 
sebe prehlásiť, že realizuje nízkoprahový program pre deti a mládež. Obsahuje 
preto vymedzenie základných princípov a výber základných kritérií 
nízkoprahovosti. V závere dokumentu nájdete krátky slovník definícií, zoznam 
užitočnej literatúry a informácie o Asociácii NPDM.  
 

Počnúc dňom schválenia minimálnych štandardov na členskej schôdzi Asociácie 
začína plynúť ročná lehota počas ktorej sa otvára všetkým organizáciám 
možnosť zhodnotiť svoju aktuálnu situáciu a rozhodnúť sa pre zvýšenie kvality 
služieb. Aktívnu podporu počas tohto obdobia bude poskytovať predsedníctvo 
Asociácie formou konzultácií, sprostredkovania kontaktov, zverejňovaní 
informácií na webovej stránke a pod. Po uplynutí ročnej lehoty sa bude 
nízkoprahovosť programu posudzovať na základe splnenia minimálne 
štandardu a členské organizácie Asociácie budú môcť využívať všetky výhody 
plynúce im z členstva. 
 

Princípy nízkoprahových programov pre deti a mládež 
Uplatňovanie princípov NPDM má mať za následok odstraňovanie bariér, ktoré 
vytvárajú neprimerané nároky na klienta: 

1. Nízkoprahové naladenie pracovníkov 
2. Voľný príchod a pobyt  klientov 

 Klienti majú možnosť voľného príchodu a odchodu do 
klubu. Počas otváracích hodín nebráni klientom 
v príchode a odchode napríklad guľa na dverách, 
vrátnica, zvonček a pod. V teréne klienti môžu voľne 
prichádzať alebo odchádzať počas trvania služby 
terénneho pracovníka. 

 



Základy sociálnej práce s mládežou ohrozenou extrémizmom a radikalizáciou 

 

 92 

 

 Prevádzkové hodiny klubu sú zverejnené na viditeľnom 
mieste. V teréne sú klienti informovaní, kedy a kde máva 
službu terénny pracovník.   

 

3. Pasivita je prípustná 

 Prítomnosť žiadneho klienta nie je odmietnutá, ak nemá 
záujem využiť žiadnu zo službu v klube alebo teréne. 
Pasivita klientov je akceptovaná.  

 

4. Pravidelná dochádzka nie je podmienkou 

 Poskytnutie žiadnej z obligatórnych (základných) služieb 
nie je klientovi  odmietnuté na základe jeho neúčasti na 
niektorej z predchádzajúcich alebo iných aktivít. 

 

5. Práca s pravidlami a zabezpečenie bezpečného priestoru 

 Každý pracovník (aj dobrovoľník) NPDM je oboznámený 
s písomne vypracovanými internými smernicami, ktoré 
definujú prevádzkový poriadok služby v klube alebo 
teréne, kompetencie a obmedzenia pracovníkov pri 
jednaní s klientmi, pravidlá pre riešenie 
predpokladaných krízových situácií a pod. 

 

 Každý pracovník (aj dobrovoľník, stážista, praktikant) 
NPDM je oboznámený s písomne vypracovaným etickým 
kódex pre pracovníkov (zamestnancov aj dobrovoľníkov, 
prípadne aj stážistov a praktikantov). 

 

 NPDM má vypracované pravidlá pre klientov (v klube sú 
zverejnené na viditeľnom mieste, v teréne o nich 
oboznamuje klientov pracovník). 

 

 Pracovníci oboznamujú nového klienta s pravidlami čo 
najskôr po jeho kontaktovaní a priebežne si overujú jeho 
porozumenie pravidlám. 

 

6. Poplatky za služby 

 Všetky z obligatórnych (základných) služieb sú 
bezplatné. 

 

7. Zaručená anonymita 

 Využívanie štandardných služieb je možné bez uvedenia 
mena a priezviska či iných identifikačných údajov. 

 

 Členstvo nieje podmienkou užívania služby.  
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 Klient nemá povinnosť potvrdiť využitie služieb svojim 
podpisom. 

 

8. Participácia klientov 

 Klienti mali možnosť zapojiť sa do dôležitých rozhodnutí 
(napr.výber nových aktivít, akcií, hier, výzdoby klubu 
a pod.). 

 

 NPDM má vytvorenú formu prípadne formy priebežného 
zisťovania potrieb klientov (rozhovory, dotazníky, ankety 
a pod.), aby bola ponuka služieb reálne podložená 
potrebami klientov  

 

 

Štandard ponuky 
„Veľká“ verzia štandardov delí všetky služby na obligatórne (povinné) a 
fakultatívne (dobrovoľné). Samotná práca s minimálnymi kritériami je 
podmienená splnením základnej podmienky a to: 
 

 NPDM má jasne pomenované obligatórne (pre NPDM 
základné, povinné) a fakultatívne (pre NPDM nepovinné, 
dobrovoľné) služby. 

 

 NPDM je realizovaný pravidelne minimálne 1x/týždeň, 10 
mesiacov v roku. 

 

 
NPDM poskytuje nasledujúce obligatórne voľnočasové služby 

 Klienti majú k dispozícií materiál a pomôcky na trávenie 
voľného času  

 

a zároveň  

 organizácia preferuje aktivity, ktoré realizujú klienti sami 
(s určitotu mierou asistencie pracovníkov NPDM). 

 

 
NPDM môže  poskytovať nasledujúce fakultatívne voľnočasové služby 

 zábavné programy (video projekcie, hudobné a tanečné 
akcie a pod.) 

 

 dielne  

 ucelený mesačný program voľnočasových aktivít  

 výlety  
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 iné (aké) 

 

 pracovníci poskytujú informácie o iných možnostiach 
trávenia voľného času 

 

 
Organizácia poskytuje nasledujúce obligatórne služby sociálneho charakteru 

 kontaktná práca  

 situačná intervencia  

 základné poradenstvo  

 poskytovanie informácií a sprostredkovanie kontaktu s 
nadväzujúcimi službami 

 

a organizácia má 

 písomne zadefinované jednotlivé služby  

 spracovaný adresár, ktorý obsahuje charakteristiku a 
kontakty na nadväzujúce organizácie (patria k nim najmä 
CVČ, PPP, poradne, krízové strediská, školské zariadenia, 
polícia...) 

 

 
NPDM môže poskytovať nasledujúce fakultatívne služby sociálneho 
charakteru 

 kontaktné hodiny pre klientov na individuálnu prácu  

 aktivity zamerané na rozvoj sociálnych a životných 
zručností 

 

 mediačné aktivity  

 terapeutické služby a krízová intervencia  

 práca s rodinou (sociálnou sieťou)  

 case managment  

 sprevádzanie klienta  

a organizácia má 

 písomne zadefinované jednotlivé služby  

 pracovníkov s dostatočnou kvalifikáciou pre výkon tej-
ktorej služby 
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Prevádzkový štandard 

 Organizácia má k dispozícií informačný leták o svojej 
činnosti. 

 

 Organizácia vydala výročnú správu alebo správu o svojej 
činnosti. 

 

 NPDM robí konkrétne kroky k odstráneniu technických 
a hygienických závad, aby boli priestory zo zdravotného 
a bezpečného priestoru  vhodné pre prácu s deťmi 
a mládežou. 

 

 Organizácia si vedie štatistiku kontaktov/poskytnutých 
služieb 

 

 
Procedurálny štandard 

 Organizácia má zadefinovanú cieľovú skupinu a to 
vekom a potrebami a/alebo životným štýlom, životnými 
podmienkami, konfliktom so spoločenským prostredím 
alebo spoločenskými normami. 

 

 
Personálny štandard 

 Koordinátorom nízkoprahového programu je osoba s 
vysokoškolským vzdelaním v pomáhajúcich profesiách 
alebo osoba, ktorá má ukončený minimálne 120-
hodinový kurz z oblasti nízkoprahovej problematiky, 
kontaktnej práce alebo sociálnej práce. 

 

 Pracovníci v priamej práci absolvujú supervíziu (odbornú 
profesionálnu podporu poskytovanú externým 
pracovníkom) minimálne 4x/rok. 
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