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Výsledky prieskumu sociálnej prevencie očami mladých ľudí
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dennodenne sa v novinách a televízii dozvedáš správy ako niekto 
vykradol banku, urobil finančný podvod, spôsobil autohaváriu, odpálil 
bombu, zabil kamaráta, ... Rozmýšľaš, či svet je naozaj taký zlý, alebo ho len 
takým robia média. Na druhej strane si povieš, keď tu je polícia, keď sú tu 
vojaci, nebudú asi všetci dobrí. Možno zájdeš aj ďalej a povieš si, čo je potrebné 
urobiť, aby ľudia boli lepšími? Rozpovieme Ti jeden príbeh:
 

„Kedysi veľmi dávno, v jednom kráľovskom meste zvolal kráľ mestskú radu 
kvôli zvláštnemu prípadu. V meste sa totiž vytvorila skupina zlodejov, ktorá si 
povedala, že bude radšej lúpiť ako by mali robiť na poli alebo starať sa o dobytok. 
Poslušní občania boli okrádaní a veľmi ťažko dokázali z toho, čo im zostalo, vyžiť. Kráľ, 
spolu so svojimi radcami, sa rozhodol, že z vojakov vyčlenia posádku, ktorá bude 
dozerať na poriadok v meste. Stalo sa a počet krádeží sa znížil, ale nie úplne.
 

O niekoľko storočí neskôr, v tom istom meste, sa zišli múdri ľudia a rozmýšľali, 
že posádka, ktorá sa musela medzitým rozrásť, je nákladná a nedokáže zabrániť 
občasným lúpežiam. Ak však aj nájdu vinníka, musia ho držať vo väzení, platiť 
sudcu a navyše, aj ten najhorší trest neodradí ďalších „leňochov“, aby sa nedali 
na podobnú cestu. 
 

Vymysleli, že začnú ľudí učiť k tomu, aby zdvihli hlavu zo 
svojich povinností a potrieb a uvideli druhých. Aby uvideli 
pred sebou človeka, ktorý má rovnakú hodnotu ako oni, ktorý 
má rovnaké právo na pokojný a plnohodnotný život ako oni.“

Povieš si, je to iba príbeh. Možno, avšak v mnohých 
krajinách, vrátane Slovenska, sa postupne presúva dôraz z 
represie na prevenciu, kvôli nízkej efektívnosti represie. Za 
prednosť prevencie sa považuje, že každému zlu sa viac 
vyplatí predchádzať, ako potom naprávať chyby. Najväčšou 
výhodou je však, že najviac zodpovedá humanizačným 
spôsobom, pričom sa nespolieha len na trest páchateľa, ale 
usiluje sa o to, aby sa občan nestal ani páchateľom, ani 
obeťou trestného činu.
 

Rada mládeže Žilinského kraja, s finančnou podporou 
Rady vlády pre prevenciu kriminality, sa preto rozhodla 
vykonávať aktivity zamerané na sociálnu prevenciu. 
Jednou z nich bol aj prieskum medzi mladými v Žilinskom 
kraji, ktorý zisťuje aktuálne príčiny a problémy, ktoré vyvolávajú 
sociálno-patologické správanie sa mladých ľudí. Zároveň získava 
spôsoby riešenia, ako by sa dali uvedené príčiny odstraňovať.
 

Dosť bolo rečí a poď sa pozrieť, čo ukazuje prieskum. 

Milý mladý priateľ,



!
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1. závislosť na alkohole (28%)

2. závislosť od tvrdých drog (11%)

3. šikanovanie (14%)

4. prostitúcia (2%)

5. rozvodovosť (6%)

6. opustené dieťa (2%)

8. samovražednosť (3

9. kriminalita - krádeže, vandalstvo... (21%)

10. porušenie ľudských práv (4%)

11. iné (2%)

%)

7. nestarostlivosť mladých rodičov
     o svoje deti (7%)

1. Ktoré sociálno-patologické javy sa podľa Teba 
najčastejšie  medzi deťmi a mladými dospelými?vyskytujú

napr. fajčenie

1. závislosť na alkohole

2. kriminalita (krádeže, vandalstvo, ...)

3. šikanovanie

Najčastejšie SPJ*

* SPJ - sociálno patologické javy
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Sociálna patológia je pojem 
pre nezdravé, nenormálne, obecne 
nežiadúce spoločenské javy, tzn. 

spoločensky nebezpečné, negatívne 
sankciované formy správania sa.

Vedel si, že... ?Vedel si, že... ?

2. Ktoré  považuješ za najrizikovejšie 
pre vznik SPJ u detí a u mladých dospelých?

prostredie

1. nefunkčná rodina (25%)

 2. škola (6%)

3. partia (20%)

 4. kluby pre mládež (1%)

5. diskotéky, koncerty (9%)

6. ulica (16%)

7. krčmy, bary (23%)

8. iné (0%)

!1. nefunkčná rodina

2. krčmy a bary

3. partia

Najrizikovejšie prostredia SPJ
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3. Čo je podľa Teba najčastejšou  vzniku 
SPJ u detí a u mladých dospelých?

príčinou

1. vplyv mediálneho prostredia - televízia, internet, rozhlas,... (13%)

2. vplyv extrémistických skupín, resp. partie (18%)

 3. idoly negatívne ovplyvňujúce mládež (9%)

 4. sociálno-ekomické faktory (3%)

5. vplyv nezhôd medzi rodičmi (13%)

6. nepochopenie, ponižovanie zo strany rodičov, pedagógov (17%)

7. nižšia úroveň dosiahnutého vzdelania rodičov (1%)

8. vonkajšie vplyvy - fajčenie, alkohol, drogy (25%)

9. iné (1%)   napr. nuda mladých ľudí,
túžba vyrovnať sa ostatným

!1. 

2. vplyv extrémistických skupín, resp. partie

3. nepochopenie, ponižovanie zo strany rodičov, 

vonkajšie vplyvy (fajčenie, alkohol, drogy)

Najčastejšia príčina SPJ

pedagógov



74. Ktoré  mladých ľudí sú podľa 
Teba odolnejšie voči SPJ?

skupiny

1.mladí z dobrých rodín (26%)

2. aktívni mladí - dobrovoľníci v organizáciách, školských radách, 

 

3. veriaci mladí ľudia (26%)

4. iné (5%)

  napr. mladí ľudia, ktorí sú v dobrých partiách,
 mladí ľudia s rozumom a vlastným názorom,
mladí ľudia, ktorí vedia, čo chcú v živote dosiahnuť

parlamentov, záujmových krúžkoch, športujúci mladí... (43%)

!Najodolnejšia skupina voči SPJ
aktívni mladí (dobrovoľníci v organizáciách, 
školských radách, parlamentov, záujmových 
krúžkoch, športujúci mladí...)
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5. Akými  je podľa Teba možné predchádzať 
vzniku SPJ u mladých ľudí?

spôsobmi

Táto otázka je zameraná na návrh konkrétneho spôsob prevencie, a preto nie je zvolená 
výberová forma. Odpovede sa však opakovali, čo umožnilo zatriedenie do jednotlivých 
kategórií.

 

- v mestách a dedinách by mali pre mládež organizovať viac programov,
- aktivita, ktorá zaujme, rozvíja talenty,

- mimoškolské aktivity,
- krúžky, turnaje, súťaže,
- šport, spev, tanec, hudba, výtvarné umenie,
- dobrovoľnícka činnosť,
- aktivizovanie sa v organizáciách pre deti a mladých – CVČ, OZ, ...
- knihy, štúdium, kultúrny rozvoj, fyzické činnosti,
- nové priestory pre trávenie voľného času – kluby, ihriská, objekty, ...

- dať pocit dôležitosti (výnimočnosti) a zodpovednosti

Vyplniť deťom a mladým ľuďom voľný čas:Vyplniť deťom a mladým ľuďom voľný čas:

 

 

- základom všetkého je rodina, pretože, ak dieťa vyrastá v rodine, kde je 
alkoholizmus, cigarety, násilie a pod., vníma to ako normálnu prirodzenú 

vec a rokmi sa to pre neho stáva samozrejmosťou,
- dobrý vzťah s rodičmi,

- starostlivosť o deti,
- záujem zo strany učiteľov a rodičov

Dobrá rodina a vzťah mladý človek (dieťa) 
vs. pedagóg alebo rodič (autorita):
Dobrá rodina a vzťah mladý človek (dieťa) 
vs. pedagóg alebo rodič (autorita):

 

- komunikácia, diskusie, výchovné programy, besedy, školenia,
- vnímanie názorov mladých, ich problémov,

- učiť tolerancii,
- výchova a úcta,

- silná osobnosť,
- byť sám sebou, neopakavať po iných,

- venovať sa mladým ľuďom, ukázať im, že život môže, byť aj 
krajší, že majú na to, aby niekoho urobili šťastným

Výchova v rôznych formách:Výchova v rôznych formách:
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- obmedzenie filmov podporujúcich agresivitu
Média:Média:

 - zákaz vstupu do barov pod 18 rokov,
- inštitúcie pre takýchto ľudí,
- nestýkať sa s takými ľudmi,
- odstrašujúce príklady,
- vyššia činnosť polície,

- neumožniť prístup k cigaretám a alkoholu

Represívne spôsoby:Represívne spôsoby:

6. Poznáš vo svojom okolí , 
ktoré sa venujú prevencii SPJ?

subjekty

áno, ktoré? (29%)

 nie (71%)

      - mládežnícke organizácie, OZ a CVČ,
     - záujmová činnosť na školách,
    - záujmové a športové kluby,
   - farské centrá,
  - krízové centrá a paradňe,
 - psychológ,
- výchovné projekty

!Väčšina mladých ľudí nepozná
vo svojom okolí inštitúcie, ktoré
sa venujú prevencii SPJ



pomáhať
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7. Túžba  slabším ľuďom (chorým, opusteným, 
starším...) medzi mladými ľuďmi:

pomáhať

1. chýba úplne (7%)

2. sa vyskytuje len ojedinele (79%)

 3. je častá, bežná (8%)

 4. iné (6%)

!Túžba pomáhať slabším ľuďom sa 

medzi mladými vyskytuje len ojedinele

Z 2 konferencií, ktorých sa zúčastnilo viac ako 140 
mladých, vzišlo tvrdenie, že pre trvalé preventívne pôsobenie v 

živote mladých ľudí je málo venovať sa len pozitívnemu tráveniu voľného 
času a informáciám o dôsledkoch porušovania zákonov a pravidiel v 

spoločnosti. Je potrebné, aby  okrem zamerania na seba samých (tým, že 
spolu prežívajú voľný čas) boli mladí ľudia vedení k potrebe  

zodpovednosti za život ľudí v ich okolí, aby sa u nich  prebúdzal pocit 
potrebnosti, užitočnosti a zodpovednosti za iných. Tým preventívne 

pôsobenie na mladých ľudí môže mať trvalejšie následky.

poznámkapoznámkapoznámka
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Je tu záver. Možno si vystrašený, 

možno si to nečakal, možno hovoríš, že u 
Teba je to ešte horšie.  Možno sa pýtaš, 
čo s tým a možno by si chcel vedieť ako 
skončil príbeh spomínaný na začiatku. 
Pokúsime sa Ti odpovedať na obidve 
otázky.

„Niektorí ľudia zdvihli hlavu hneď, 
iní pomalšie a niektorí vôbec. Tí, čo 
zdvihli zrak, uvideli to, čo nikdy nevideli. 
Uvideli krásu druhých, rozmanitosť a 
odlišnosť, ktorá dávala tomu celému 
dokonalý súlad. Začali pomáhať druhým, 
aby aj oni mohli uvidieť túto krásu. A 
vtedy, v tesnej blízkosti, blízkosti sŕdc, sa 
im stretol zrak. Jeden v očiach druhého 
videl seba a zároveň videl druhého. Videl 
krásu a hodnotu druhého a zároveň 
svoju.“

Obyvateľom mestečka si aj Ty. 
Aj Ty môžeš pomáhať druhým, 
ktorým svet nedožičil toľko ako 
Tebe, ktorí sú opustení, chorí, slabí 
alebo aj takí, ktorých stačí 
pohladiť, povedať milé slovo alebo 
darovať úsmev. 

Veľa odvahy pri stretaní a pomoci 
  druhým Ti želá

tím Rady mládeže Žilinského kraja



Rada mládeže Žilinského kraja
Rajecká 17, 010 01 Žilina
tel/fax: 041/7631 925
              0908 965 002
e-mail: rmzk@rmzk
web: www.rmzk.sk

Vydané s finančnou podporou 
Rady vlády pre prevenciu kriminality


