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Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou násilia v školách a voľnom čase
mládeže. Poukazuje na protispoločenské správanie, narušajúce morálne základy spoločnosti a štátu. Obsahom príspevku sú otázky vzniku a priebehu násilia v škole. Popísané
sú osoby páchajúce násilie a obete násilnej činnosti. Uvedené sú formy šikanovania ako
najčastejšie formy násilia realizovanej v podmienkach školy a mimoškolského prostredia. Autor sa v príspevku zaoberá aj problematikou násilia realizovaného v rodinnom
prostredí detí a mládeže. Uvedené sú najčastejšie príčiny násilia realizovaného rodičmi
na deťoch a formy násilnej činnosti. Popísané sú najčastejšie spôsoby správania sa
rodičov v oblasti zneužívania, zanedbávania a týrania detí a mládeže. Popísané sú špecifiká rodinného prostredia, v ktorom sa násilná činnosť rodičov najčastejšie realizuje.
Uvedené sú špecifiká primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie v podmienkach základných a stredných škôl Slovenskej republiky.
Kľučové slová: násilie v školách, protispoločenské správanie, morálne základy,
osoby páchajúce násilie a obete násilnej činnosti, príčiny násilia, spôsoby násilného
správania, špecifiká primárnej, sekundárnej a terciálnej prevencie

Úvod
Problematikou sociálnej patológie sa zaoberá viacero vedných odborov, napr.
sociológia, psychológia, pedagogika, medicína, právo a pod. Preto je sociálna patológia
vymedzená ako vedný odbor nejednotným spôsobom. Pojem sociálna patológia pochádza z gréckeho pathos = utrpenie a logos = veda. V doslovnom preklade by bolo predmetom sociálnej patológie zaoberať sa utrpením. V skutočnosti sa za sociálnu patológiu
považuje vedný odbor, ktorý sa zaoberá nežiadúcimi, negatívnymi až nebezpečnými
javmi v spoločnosti. Obsahom sociálnej patológie je zaoberať sa príčinami vzniku škodlivých, patologických javov v ľudskej spoločnosti, ich intenzitou, negatívnym dopadom
na ľudskú spoločnosť a prevenciou. Príčinami vzniku patologických javov sa zaoberajú
rozličné teórie, ktoré hľadajú buď paralelu medzi chorobou a sociálnou patológiou, alebo v 19. stor. dedičnými dispozíciami až po teórie súčasné, ktoré zdôrazňujú význam
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integrovaného pôsobenia biologických, psychických, sociálnych a iných vplyvov na patologické správanie jednotlivca, prípadne skupinu ľudí.
Náročnosť vymedzenia predmetu sociálnej patológie spočíva v tom, že je zložité definovať čo sa považuje za normálne. Ak chceme vymedziť problematiku nenormálneho, nevyhnutné je definovať problematiku normálneho. Časť protispoločenského
správania sa môže pohybovať v tolerančnom limite. Nie je značnou časťou spoločnosti
považované za patologické, ale za liberálne, prípadne pohybujúce sa na úrovni obyčajov
a zvykov.

1. Osobitosti sociálno-patologických javov páchaných deťmi
a mládežou
Deti a mládež vyrastajú v rodinnom prostredí, ktoré sa nachádza v subkultúrnom
prostredí, ktoré je diferencované podľa svojho pôvodu a životných podmienok. V týchto subkultúrach sa deti učia sociálnym rolam a osvojujú si aj pravidlá patologického
správania takým istým spôsobom, ako si osvojujú pravidlá spoločnosťou očakávaného
správania v subkultúrach rešpektujúcich spoločenské normy správania. Uvedená teória
vzniku patologickej kariéry je v odbornej literatúre označovaná ako teória tzv. diferenciálnej asociácie.
Príčiny osvojenia si patologického správania časti detskej a mládežníckej populácie sa vysvetľujú aj teóriou individuálnej patológie. Zdôrazňujú sa genetické predpoklady k patologickému správaniu. Uvedená teória v súčasnosti získava podporu aj
u časti odborníkov zaoberajúcich sa genetikou.
Patologické správanie časti spoločnosti sa vysvetľuje aj teóriou nelegitímnych
možností dosiahnuť očakávané ciele. Štrukturálne usporiadanie spoločnosti neumožňuje všetkým členom spoločnosti dosiahnuť rovnaké ciele. Preto pre ich dosiahnutie
používajú nepovolené spôsoby. Nedodržiavajú stanovené pravidlá a normy správania.
Patologické správanie sa vysvetľuje racionálnym správaním, uvedomovaním si zodpovednosti za svoje správanie a možnosť využívania voľby svojho správania.
Uvedené názory reprezentujú iba malú časť myšlienok ktoré sa zaoberajú problematikou pôvodu patologického správania časti detí a mládeže. Pri skúmaní príčin patologického správania ľudí je dôležité skúmať aj podmienky za ktorých k patologickému
správaniu došlo.
Sociálno-patologické správanie detí a mládeže je potrebné skúmať integráciou
pôsobenia faktorov psychických, sociálnych, biologických, kultúrnych prípadne aj ďalších.
Medzi najčastejšie patologické javy páchané deťmi a mládežou v Slovenskej
republike patrí kriminalita, konzumácia drog, patologické hráčstvo, vandalizmus, záškoláctvo.
V predloženom príspevku sa budeme podrobnejšie zaoberať kriminalitou detí
a mládeže z lat. „crimen“: vina, prečin, zločin, obvinenie, obžaloba. Podľa WHO dochádza k rastu psychosociálnych problémov detí a mládeže, ktoré môžu mať nasledovné
formy: „Pasívna forma, ktorá predstavuje rôzne únikové reakcie, záškoláctvo, absentérstvo, únik do sociálnej izolácie, únik k alkoholu a drogám, uzatváraniu sa do pasívnej
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zábavy a sveta počítačov až po únik zo života samovražedným konaním. Agresívna
forma sa prejavuje detskou a juvenilnou delikvenciou, násilnými činmi jednotlivcov
i párt, až po extrémne prejavy vandalizmu, terorizmu a vrážd. Kompromisná forma sa
prejavuje nestabilitou v školách, zamestnaní i interpersonálnych vzťahoch, vrátane sexuálnej promiskuity. Svoj podiel má na nej i rast nezamestnanosti mladých, pocity straty
zmyslu života. Sebapoškodzovanie je najťažším prejavom sociálnej maladaptácie, ktoré
v extrémnej forme vrcholí samovražednými pokusmi až dokonanými samovraždami“
(Sejčová, 2002).
Poruchy správania detí a mládeže môžu viesť k disociálnej poruche osobnosti,
ktorá sa prejavuje: „poruchami správania vo vzťahu k rodine. Nejde o opozičné a konfliktné vzťahy, vzdorovitosť, ale o abnormné správanie sa k rodičovi (agresivita verbálna i brachiálna, úteky z domu, deštrukčné správanie, krádeže z bytu). Nesocializovaná
porucha správania sa prejavuje samotárskym, agresívnym správaním a nedostatočným
zapojením do skupiny vrstovníkov. Socializovaná porucha správania je zjavná v skupinovom vodcovstve, skupinovej delikvencii, v priestupkoch v partiách a rôznych disociálnych aktivitách“ (Blusková, Szorád, Stempelová, 1996).
Z hľadiska miery porušovania právnych noriem možno hovoriť o správaní detí
a mládeže: disociálnom, asociálnom a antisociálnom. Mládež disociálneho správania si
osvojila spoločensky nevhodné spôsobilosti. Asociálne správanie nezodpovedá spoločenskej morálke. Antisociálne správanie poškodzuje spoločnosť. Antisociálne správajúca mládež sa prejavuje najvyšším stupňom mravnej narušenosti.
Typológia kriminálneho správania sa detí a mládeže. Obdobie detstva chápeme
ako vývojové obdobie, ktoré končí v 15. roku. Obdobie mladistvého veku budeme považovať za obdobie adolescencie a vymedzujeme ho časovým úsekom 16–20 rokov.
Z hľadiska kriminologického sú deti považované za maloleté osoby vo veku od 6 do
14 rokov, ktoré nemožno trestne postihovať. Mladiství sú od 15–18 rokov a sú trestno-právne postihnuteľní. Osoby vo veku 18–20 rokov sú z hľadiska kriminologického
považované za osoby blízke veku mladistvých a sú v plnom rozsahu postihnuteľné za
porušovanie právnych noriem.
Najčastejšími formami kriminality detí a mládeže na Slovensku sú majetková a násilná trestná činnosť. Za majetkovú trestnú činnosť bolo v roku 2006 na Slovensku odsúdených 755 mladistvých páchateľov. Najčastejšou formou majetkovej trestnej činnosti
boli krádeže, sprenevera a podvody (Štatistická ročenka SR, 2007). Majetková trestná činnosť mládeže má na Slovensku klesajúcu tendenciu. V r. 2002 bolo odsúdených 1323 páchateľov. Doménou majetkovej trestnej činnosti mládeže sú vykrádania automobilov, krádeže bicyklov, krádeže v obchodoch, krádeže v bytoch a vo vlastných rodinách a školách.
V prípade vykrádania automobilov možno predpokladať, že sa jedná o trestnú činnosť
mládeže, ktorá je organizovaná dospelými. Dospelí aj deti sa často spoliehajú na to, že
páchateľ do 14. roku života nemôže byť vážnejšie potrestaný. Špecifickým druhom násilnej trestnej činnosti mládeže je vandalizmus. Za vandalizmus možno považovať ničenie
vecných hodnôt a týranie živých zvierat pre radosť z ničenia a ubližovania. Vandalizmus
možno považovať aj za životný štýl časti mládeže. Vandalizmus je deštruktívne a likvidačné správanie, ktoré neprináša pre páchateľa žiadne materiálne obohatenie.
Druhou najčastejšie sa vyskytujúcou formou kriminality detí a mládeže je násilná trestná činnosť. Medzi najčastejšie realizované formy uvedenej trestnej činnosti patrí
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úmyselné ublíženie na zdraví, za ktoré bolo v roku 2006 odsúdených 88 mladistvých.
Za znásilnenie a pohlavné zneužitie súdy odsúdili 18 páchateľov spomedzi mladistvých
a za vraždy 5 páchateľov. Násilné trestné činy sú realizované spravidla v skupinách
vrstovníkov. Príčinami násilnej trestnej činnosti sú problémy páchateľov v rodinách,
školách, zamestnaniach a skupinách vrstovníkov. V školskom prostredí medzi najčastejšie formy násilnej trestnej činnosti patrí šikanovanie. Možno ho považovať za agresívne
správanie, ktorým sa obmedzuje osobná sloboda postihnutého, prípadne má charakter
vydierania jednotlivca alebo skupiny. Šikanovanie sa realizuje aj za účelom zneváženia
šikanovaného a môže mať charakter „zábavy“ pre účastníkov šikanovania. Šikanovanie pre svoju nebezpečnosť sa stáva záujmom odbornej verejnosti. Rastúca agresivita
mládeže sa prejavuje nielen v šikanovaní, ale aj vo výtržníctve. Výtržníctva sa dopúšťa
nielen mládež, ale aj deti.
Podiel detí a mládeže na páchaní trestnej činnosti má klesajúcu tendenciu. Najväčší vzostup v uplynulom desaťročí dosiahol v roku 1997, kedy tvoril v rámci objasnenej trestnej činnosti až 28,3 %. V roku 2002 z celkového počtu 107 373 trestných
činov, detí a mladiství spáchali 9 187 trestných činov. V roku 2006 na Slovensku zo
115 152 objasnených trestných činov, deti a mladiství spáchali 6 887 trestných činov
(Štatistická ročenka SR, 2007).

2. Násilie páchané rodičmi na deťoch a mládeži
Trestná činnosť detí a mládeže má často svoj pôvod v rodinnom prostredí páchateľov. Kriminológovia už v predchádzajúcich desaťročiach upozorňovali na skutočnosť, že mladí páchatelia skôr ako spáchali trestný čin, boli obeťami trestnej činnosti.
Možno teda usudzovať, že trestná činnosť páchaná na deťoch a mládeži môže spôsobovať ich kriminalitu v budúcnosti. Medzi najčastejšie formy kriminality páchanej na
deťoch a mládeži v ich rodinnom prostredí patrí: týranie, zanedbávanie a zneužívanie
detí a mládeže.
Týranie, zneužívanie a zanedbávanie detí a mládeže ovplyvňuje telesné, duševné
a sociálne zdravie detí a mládeže. V rodine sa uplatňuje týranie telesné a citové. Telesné
týranie má formu krutého telesného zaobchádzania s dieťaťom, ktoré mu spôsobuje duševné útrapy a fyzické utrpenie. Citové týranie sa považuje za koncentrovaný útok rodiča
na dieťa. Citové týranie spôsobuje znižovanie sebahodnotenia dieťaťa a negatívne pôsobí
na sociálny vývoj mládeže. Zanedbávanie dieťaťa môže mať podobu zdravotného, sociálneho, telesného a emocionálneho zanedbávania. Zdravotné zanedbávanie sa prejavuje
ako nedostatočná starostlivosť rodičov o zdravie detí. Sociálne zanedbávanie má podobu
nedostatočného záujmu rodičov o výchovu detí, prípadne ich izoláciou od rovesníkov.
Telesné zanedbávanie sa v rodinách prejavuje nedostatočnou stravou a hygienou. Emocionálne zanedbávanie má podobu odmietania lásky a náklonnosti rodičov k deťom. Zneužívanie detí sa realizuje najčastejšie sexuálnym zneužívaním detí. Sexuálne zneužívanie
má v rodine podobu nepatričného vystavovania detí pohlavnému kontaktu a sexuálnemu
vzrušeniu. Deti rodičia zneužívajú aj na vykonávanie neprimeranej fyzickej práce.
Najčastejšími príčinami uvedeného násilného správania sa rodičov k vlastným
deťom je vrodená agresivita rodičov, prípadne závislosť rodičov na drogách, život
rodičov v stálych stresových situáciách, ktoré spôsobujú zamestnávatelia a hrozba
248

nezamestnanosti. Menšia časť rodičov sa násilne správa k deťom, pretože sú zástancovia rozličných rituálov.

3. Prevencia v oblasti kriminality detí a mládeže
Prevenciu realizuje štát, škola a rodina. Medzi efektívne formy prevencie realizovanej štátom patrí situačná prevencia. Obsahom situačnej prevencie je obmedzovanie
kriminogénnych situácií. Najväčší význam v situačnej prevencii zohráva polícia a samospráva obcí. Jedná sa o skvalitňovanie informačného systému, ktorý je otvorený širokej verejnosti. Prevencia realizovaná školou môže mať podobu mimoškolských programov a školských programov. Programy sú zamerané na osvojovanie si zásad slušného
správania sa, osvojenie si asertívneho správania, osvojovanie si riešenia problémov pomocou kompromisov. V mimoškolskej výchove je prevencia zameraná na činnosti detí
a mládeže v záujmových aktivitách, ktoré nielen vypĺňajú voľný čas mládeže, ale majú
aj funkciu vzdelávaciu a sociálnu.
Prevencia v podmienkach rodiny je zameraná na osobný príklad rodičov. Na
utváranie podnetného rodinného prostredia pre všetky deti, ale hlavne neúspešné v škole, hyperaktívne a inak ťažko vychovávateľné.

Záver
Kriminalita detí a mládeže je vážnym problémom súčasnej spoločnosti. Preto
musí byť v záujme štátnych, komunitných a školských orgánov napomáhať rodičom
vytvárať podmienky pre výchovu detí v najoptimálnejšom prostredí. Sociálnou politikou štát môže pozitívne vplývať na stabilitu rodiny. Komunitné orgány môžu vytvárať
v mestách a obciach podmienky pre zmysluplné využívanie voľného času mládežou.
Škola organizáciou voľného času a výchovou, zameranou na osvojovanie si zásady pozitívneho sociálneho styku ľudí medzi sebou, môže pozitívne vplývať na správanie detí
a mládeže.

SPECIFICITIES OF SOCIO-PATHOLOGICAL
PROCESSES OF CHILDREN AND YOUTH IN SLOVAKIA
Abstract: The paper deals with the problems of school violence and violence
in fre time of youngsters. In points out the anti-social behaviour disturbing moral principles of the society and state. The content of the paper is formed by the questions of
school violence origin and progress. We describe those who commit violence and those
who are victims of such violence. We list the forms of bullying as the most frequent
form of violence taking place in school environment and environment outside school
as well. The author of this paper deals also with the issue of violence taking place in
the families of childern and youth. The most frequent reasons for violence committed
by parents on their children and forms of violent activities are listed. The most frequent
forms of violent activities of parents in the field of abuse, neglect and maltreatment of
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children and qouth are described. We present the particularities of family environment
where the violent activities of parents take place the most. We list the particularities
of primary, secondary and tertiary prevention in the conditions of basic and secondary
schools in Slovakia.
Keywords: violence, anti-social behaviour, moral principles, commit violence,
victims, reasons for violence, primary, secondary and terciary prevention
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