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Abstrakt  

Predkladaný príspevok sa zaoberá príčinami umiestnenia mladistvých dievčat do reedukačného 

centra. Cieľom realizovaného prieskumu bolo zistiť, aké sú konkrétne neţiaduce formy správania 

a konania mladistvých, ktoré predstavujú príčiny ich umiestnenia do reedukačného centra a aké 

rizikové faktory sa podieľajú na vzniku týchto neţiaducich foriem správania. K získaniu potrebných 

dát, sme zvolili metódu obsahovej analýzy dokumentov. Dôvodom prieskumu bol záujem 

o prepojenie vplyvu rizík s výsledkami ich pôsobenia, a teda konkrétnymi formami neţiaduceho 

správania. Výsledky ukázali, ţe najčastejšími príčinami a zároveň formami neţiaduceho správania, 

na základe ktorých boli mladiství výberového súboru umiestnení do reedukačného centra, sú 

záškoláctvo, úteky z domu či iných náhradných výchovných zariadení, nerešpektovanie autorít 

a podobne. Výsledky ďalej poukazujú na to, ţe za rizikový faktor, ktorý sa najviac podieľa na 

vzniku týchto neţiaducich foriem správania, môţeme pokladať nepriaznivé rodinné prostredie a ţe 

tak ako príčiny, aj rizikové faktory sa nevyskytujú samostatne, ale vzájomne sa kombinujú. 
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Abstract  

The article deals with causes for placement adolescents girls to reeducation center. The objective 

of conducted a survey was to find out the specific undesirable forms of behaviour as well as acting 

of adolescents and which risk factors are partaking in formation of this undesirable behaviour. The 

data was gained by the in-depth analysis of documents. The reason for research was an interest in 

risk effects linked with their resulting in the specific undesirable forms of behaviour. The results 

revealed the most common causes of and simultaneously the undesired forms of behaviour on 

which adolescents from the sample were placed into a re-education centre are truancy, running 

away from home or other educational facility, disregard for authority, etc. Furthermore, the 
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results point toward the fact that the most relevant risk factor of undesirable forms of behaviour 

can be considered an adverse family environment. We conclude that as causes as well as risk 

factors are not standing alone, but they are mutually mixed. 

 

Keywords 

Adolescents. Re-education centre. Risk factors. Causes. Undesirable forms of behaviour. 

 

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ  

Dneńná uponáhľaná doba prináńa so sebou fenomén rizík, prejavujúcich sa v rôznych 

sférach výchovy, čoho následkom je narastajúci počte mladistvých, prejavujúcich sa neņiaducimi 

formami správania a konania. Vplyvom dlhodobého a intenzívneho pôsobenia sociálno-

patologických javov, dochádza, k uņ spomínaným formám správania, ktoré vyjadrujú nezhodu, 

nesúlad, či dokonca opak a rozpor k spoločnosťou akceptovaným hodnotám a normám. 

Prostredníctvom reedukácie, prevýchovy a resocializácie nám ńtát umoņņuje takéto správanie 

korigovať v ńpeciálno-výchovných zariadeniach t. j. v reedukačných centrách. 

Pod reedukačným centrom rozumieme zariadenie, ktoré sa zameriava na reedukáciu 

sociálne, mravne a emocionálne naruńených detí, u ktorých boli zistené také nedostatky v sociálnej 

prispôsobivosti, v osobnostných vlastnostiach a charakterovom vývine, ņe ich výchova 

a vzdelávanie v iných zariadeniach, alebo v prirodzenom rodinnom prostredí, by neviedli 

k náprave. Poskytuje klientom výchovu a vzdelávanie zamerané na optimalizáciu ich 

psychosociálneho vývinu, odstraņovanie porúch správania a vytvorenie predpokladov na ich 

osobnostnú a sociálnu integráciu. (Vyhláńka o ńpeciálnych výchovných zariadeniach 323/2008). 

Do tohto zariadenia sú umiestņovaní mladiství
1
 jedinci, ktorí predstavujú predmet náńho 

záujmu. Príčin, na základe ktorých sa do uvedených zariadení dostávajú, nie je málo. V novembri 

2012, sme realizovali prieskum v jednom z reedukačných centier na Slovensku, ktorého cieľom 

bolo zistiť, aké sú konkrétne neņiaduce formy správania a konania mladistvých, ktoré predstavujú 

                                                 
1
 Právny systém Slovenskej republiky pojem mladistvý jedinec jednoznačne nedefinuje. Jednotlivé zákony, 

ktoré súvisia s problematikou, charakterizujú tento termín nasledovne: v trestnom zákone sa za mladistvého pokladá 

osoba, ktorá v čase spáchania trestného činu dovŕńila ńtrnásty rok a neprekročila osemnásty rok svojho veku (Trestný 

zákon č.300/2005). Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, sa pri charakteristike mladistvého 

odvoláva na trestný zákon, alebo pouņíva pojem dieťa, aņ do jeho osemnásteho roku ņivota (Zákon o sociálnoprávnej 

ochrane detí a sociálnej kuratele č. 305/2005). Vývinová psychológia nám charakteristiku tohto pojmu neposkytuje 

v udávanom znení. V rámci nej môņeme túto kategóriu populácie zaradiť do obdobia starńieho ńkolského veku- 

puberty, prelínajúceho sa aņ do obdobia adolescencie (Končeková, 2007). V sfére pedagogiky, sa stretávame s pojmom 

dieťa, alebo ņiak. 
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príčinu ich umiestnenia do reedukačného centra. V prieskume sme sa  rozhodli zamerať nie len na 

konkrétne prejavy neņiaduceho správania, ale taktieņ na riziká a teda rizikové faktory, ktoré 

pokladáme za ńtartéry  pre vznik správania, vymykajúceho sa normám spoločnosti. Prieskumnú 

vzorku, za dané obdobie r. 2012, tvorilo 5,30% mladistvých, zo vńetkých mladistvých 

umiestnených v reedukačných centrách na Slovensku, čo zároveņ predstavovalo 42,85% 

mladistvých zo vńetkých mladistvých umiestnených v reedukačných centrách Preńovského kraja. 

Podotýkame, ņe ińlo o mladistvé dievčatá. 

Pri charakteristike konkrétnych rizikových faktorov boli pre nás smerodajné medicínsko-

sociálne východiská. Medicínske predstavujú rôzne poruchy osobností postavené na interakcii 

biologických a psychologických faktoroch, ktorých liečba je podmienená farmakoterapiou, či 

psychoterapiou. Za sociálne východiská pokladáme vplyv sociálneho prostredia na správanie sa 

jedinca. Opierame sa o tvrdenie Matouńka (2009), ktorý sa  vyjadruje k formám neņiaduceho 

správania, ako ku formám správania, ktoré sú zaloņené na osobnostnom a sociálnom zlyhaní. 

Experimentovanie s drogami, alkoholom alebo úteky z domu, môņu byť prechodnými, 

chvíľkovými epizódami v ņivote jedinca, no ich nerieńenie môņe spôsobiť trvalé ťaņkosti 

v správaní. Toto tvrdenie nasvedčuje tomu, ņe determinantov zlyhania spoločensky prijateľného 

správania je viac. Sejčová (2002), nazýva tieto determinanty vńeobecne, ako faktory prostredia 

a faktory osobnosti. Tieto faktory môņeme rozdeliť do dvoch kategórií a to na vnútorné 

a vonkajńie. Prostredie (vonkajńí faktor), v ktorom jedinec vyrastá, ako aj jeho osobnostné 

predpoklady (vnútorný faktor), ovplyvņujú formy jeho správania. Ak je vystavený dlhodobému 

nepriaznivému pôsobeniu zo strany rodiny, najbliņńích, či iných osôb, prípadne, ak sa jeho 

osobnosť nevyvíja psychologicky, biologicky, či fyziologicky správne, výsledok sa môņe prejaviť 

v podobe neņiaducich foriem správania, ktoré môņu predstavovať príčinu umiestnenia do 

reedukačného centra. Konkrétnejńie rozoberá tieto faktory Labáth (2009). Ten pomenoval 

niekoľko rizikových faktorov, ktoré vplývajú na vznik neņiaducich foriem správania. Zaradzuje 

k nim v prvom rade osobnosť mladistvých, s ņou súvisiace inteligenčné predpoklady, rôzne 

poruchy osobnosti, či morálny vývin osobnosti. Za ďalńí rizikový faktor pokladá nepriaznivé 

rodinné prostredie, ńirńie sociálne prostredie, rovesnícke skupiny, a ńkolské prostredie. Aj na 

základe tohto tvrdenia, sme si v prieskume vymedzili to, ktoré rizikové faktory budem pokladať za 

východiskové. Osobnosť, rodina, ńkola, ńirńie sociálne prostredie, či rovesnícka skupina sú 

v nańom ponímaní tými najzákladnejńími, ktorých negatívny vplyv, môņe vyvolať rôzne podoby 

správania, poruńujúce normy a zároveņ predstavujúce príčinu umiestnenia do reedukačného centra.  
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EMPIRICKÁ ČASŤ 

 Cieľom realizovaného prieskumu bolo na základe analýzy dokumentov zistiť, aké sú 

konkrétne neņiaduce formy správania a konania mladistvých dievčat, ktoré predstavujú príčinu ich 

umiestnenia do reedukačného centra a ktoré rizikové faktory sa podieľajú na vzniku týchto 

neņiaducich foriem správania.  

Pri prieskume sme pracovali s obsahovou analýzou dokumentov. Vybrali sme si ju preto, 

lebo slúņi k objektívnemu a systematickému kvantitatívnemu popisu (Ferjenčík, 2000). Jej výhoda 

spočíva v tom, ņe otvára prístup k informáciám, ktoré by sa iným spôsobom nedali získať (Skutil 

a kol., 2011).   

Keďņe sme k splneniu cieľa potrebovali zistiť osobné a dôverné informácie kaņdého 

mladistvého dievčaťa, táto metóda bola pre prácu najvhodnejńia. Prostredníctvom nej, sme 

realizovali analýzu vńetkých osobných dokumentov, za účelom zistenia dôleņitých údajov, ako 

konkrétnych príčin umiestnenia do zariadenia a taktieņ výskyt rizikových faktorov v prípade 

kaņdého jednotlivca. Pred samotným získavaním a zhromaņďovaním údajov, potrebných na 

splnenie cieľa a prieskumných otázok sme realizovali predprieskum, alebo, tzv. pilotáņe kde bolo 

cieľom, oboznámiť sa so súborom, pre nás potrebných dokumentov a vymedziť si základný súbor 

textu
1
 potrebného, pre prácu v prieskumnej časti. Ińlo o osobný spis kaņdého člena výberového 

súboru. 

 

VÝSLEDKY PRIESKUMU 

Ako sme uņ viackrát spomenuli, rizikové faktory sa podieľajú na vzniku takých foriem 

správania, ktoré poruńujú normy zahrņované v trestnom práve, na základe ktorých, je mladistvému 

nariadená ústavná starostlivosť. Tieto formy správania, vyskytujúce sa či uņ v rozličných 

kombináciách, alebo samostatne, predstavujú legislatívnu príčinu umiestnenia. Nańim cieľom bolo 

zistiť frekvenciu výskytu sa vńetkých moņných typov foriem daného správania. Na získané 

výsledky o neņiaducich formách správania poukazuje nasledujúca tabuľka. Skutočná početnosť 

výskytu ukazuje, u koľkých konkrétnych mladistvých dievča  sa vyskytla konkrétna neņiaduca 

forma správania. Skutočnú početnosť sme previedli do relatívnej, percentuálnej početnosti, kde 

100% predstavuje celkový počet výberového súboru, čo je 36 mladistvých dievčat (Tabuľka 1).  

                                                 
1
 tvorí vńetky texty, ktoré sa týkajú vymedzenej problematiky. Výber takéhoto textu, je moņné urobiť podľa rôznych 

kritérií, ktoré si zvolí realizátor prieskumu či výskumu a ktoré zodpovedajú zámerom jeho práce. Spomenieme niektoré 

z dokumentov, ktoré sme vybrali do základného súboru textu. Boli medzi nimi:  správa o maloletom, správa 

o osobných pomeroch maloletého, lekárske správy z vyńetrení, IRP- individuálny reedukačný program, doklad 

o anamnestických údajoch mladistvého, katalógový list z navńtevovanej základnej, alebo strednej ńkoly, súdne 

rozhodnutia- súdne rozsudky. 
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Tabuľka 1 Frekvencia výskytu foriem neņiaduceho správania dievčat RC 

 

 

Okrem neņiaducich foriem správania, sme sa zameriavali aj na rizikové faktory, ktoré tieto 

formy správania vyvolávajú. Najväčńiu frekvenciou výskytu vykazoval rizikový faktor rodiny. Aņ 

94,44% mladistvých, umiestnených v reedukačnom centre, pochádzalo z rizikového rodinného 

prostredia, ktoré tvorila neúplná rodina, čo predstavuje 58,33%. Z výsledkov taktieņ vyplynulo, ņe 

rodina, je jedným z exogénnych faktorov, ktoré najviac vplývajú na vznik takých foriem 

neņiaduceho správania, dôsledkom ktorých boli mladistvé dievčatá výberového súboru umiestnené 

do reedukačného centra. Okrem nej, bol druhým, najviac sa vyskytujúcim rizikovým faktorom 

osobnosť, prejavujúcim sa v 47,22%. V tejto kategórií, sa nachádzajú aj psychiatrický pacienti, kde 

sa stotoņņujeme s názorom Bryndzáka a Poláchovej (2011), ktorí inklinujú k názoru, ņe takýmito 

problémami, by sa mali viac zaoberať iné, týmto problémom prísluńné rezorty, ako napr. rezort 

zdravotníctva v spolupráci s rezortom sociálnych vecí a nie rezort ńkolstva, ako je tomu doposiaľ. 

Nami získané údaje nám potvrdzujú predpoklad, ņe osobnosť jedinca, so svojimi biologickými 

a psychologickými vývinovými danosťami, ako aj úroveņ sociálneho prostredie v ktorom vyrastá, 

majú vplyv na vznik rôznych vzorcov správania, ktoré, môņeme v tomto prípade označiť za 

negatívne. Podotýkame, ņe spomínané rizikové faktory sa vo väčńine prípadov vyskytovali 

v kombináciách. Kombinácia rodiny a osobnosti sa ukázala v tretine prípadov prieskumného 

súboru, čo predstavuje 30,56%. Avńak, u 22,22% mladistvých prieskumného súboru bol zistený 

len jeden rizikový faktor a to rodina. Z čoho vyplýva, ņe ho môņeme jednoznačne zaradiť 

k najsilnejńie vplývajúcemu faktoru podieľajúcom sa na vzniku neņiaducich foriem správania, na 
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čo poukazuje aj zistenie, ņe sa v rámci deviatich vniknutých vzájomných kombinácií rizikových 

faktorov, vyskytla v siedmich z nich. Frekvenciu výskytu ostatných rizikových faktorov, si 

môņeme vńimnúť na nasledujúcom Grafe 1.  
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Graf 1 Frekvenciu výskytu externých rizikových faktorov vzniku problémového správania sa dievčat v RC  

 

Vplyv rizikového faktoru rovesníckej skupiny, sme zaznamenali u 38,89% mladistvých. 

Predpokladáme, ņe pomerne vysokú frekvenciu jeho výskytu spôsobuje ich cielené vyhľadávanie. 

Mladiství, dlhodobo sa vyskytujúci v nepriaznivých rodinných podmienkach, hľadajú útechu 

u rovesníkov, pri niekom, kto ich podľa nich pochopí. Ako vieme, rovesníci majú veľký vplyv na 

správanie sa svojich vrstovníkov.  

Teoretické východiská nám poukazujú na líniu vyvíjajúcich sa vzorcov správania, ako 

apelu na neuspokojivú rodinnú situáciu. Obrannými faktormi sú úteky z domu, nereńpektovanie 

autorít, problémy prejavujúce sa v ńkole- záńkoláctvo, či iné, s nimi súvisiace delikty. Aj keď sme 

takýto vývin nemohli v práci jednoznačne potvrdiť, výsledky prieskumu nám poukazujú na to, ņe 

medzi nimi existuje isté prepojenie. Vysoké hodnoty poukazujúce na nepriaznivú situáciu v rodine 

mladistvých respondentov, či naruńený vývin ich osobnosti, sa prelínajú s pomerne vysokou 

frekvenciou výskytu záńkoláctva, nereńpektovania autorít, útekov z domu, ako jedných zo 

závaņných protispoločenských činností zahrnutých v trestnom práve. Práve takéto typy deliktov, 

predstavujú príčiny umiestnenia mladistvých do reedukačného centra. Toto tvrdenie, vńak 

nemôņme aplikovať na vńetkých mladistvých umiestnených v RC na Slovensku ( čo predstavuje 

679
1
 mladistvých), ale len na 5,20% z nich.  

Keď mladistvých umiestņujeme do reedukačného centra, realizuje skupina odborníkov 

diagnostiku a navrhuje individuálne reedukačné programy. V súvislosti s nimi sa musíme zaoberať 

otázkou, aké sú najvhodnejńie metódy eliminovania neņiaducich foriem správania a ako zniņovať 

                                                 
1
 informácia získaná z www. uips.sk, ńtatistická ročenka o ńpeciálnych výchovných zariadeniach. 
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vplyv pôsobenia rizikových faktorov. Okrem práce so samotným mladistvým jedincom, netreba 

zabúdať na spoluprácu s jeho rodinou, jedincami zo ńirńieho sociálneho prostredia, ńkolou- 

učiteľmi, vychovávateľmi a podobne. Jednoducho, je potrebné pracovať vo vńetkých sférach, ktoré 

pokladáme za rizikové.  

Veríme, ņe predloņený prieskum, priniesol prehľadný audit príčin umiestnenia mladistvých 

do jedného z reedukačných centier na Slovensku, ako aj konkrétnych rizikových faktorov, ktoré 

predstavovali moņný negatívny vplyv na správanie mladistvých.  

 

DISKUSIA  

 K podobným výsledkom ako my, dospeli v roku 2011 Bryndzák a Poláchová 

v realizovanom prieskume o príčinách umiestņovania detí do diagnostických centier. Dôsledkom 

umiestnenia bolo za rok 2009 a 2010 taktieņ záńkoláctvo, úteky z domu a iných zariadení, 

nereńpektovanie pravidiel, alkohol, drogy, trestná činnosť aj psychiatrické problémy klientov. Ak 

sa pokúsime tieto výsledky porovnať s nańimi, zistíme, ņe deti aj mladiství, sú do ńpeciálnych 

výchovných zariadení umiestņovaní na základe podobných, resp. rovnakých príčin, aj keď 

nehovoríme o rovnakej vekovej kategórií a zariadení. Podobne, ako v prieskume týchto autorov, aj 

v nańom prieskume sme sa snaņili hlbńie preniknúť do problematiky a teda do toho, čo spôsobuje 

to, ņe sa mladiství správajú a konajú neprijateľne vo vzťahu k, spoločnosťou uznávaným, normám. 

Preto sme si stanovili niekoľko rizikových faktorov (osobnosť, rodina, ńkola, ńirńie sociálne 

prostredie, rovesnícka skupina). Najviac sa vyskytujúcim rizikovým faktorom v nańom prípade 

bola rodina, vyskytujúca sa u 94,44% mladistvých prieskumného súboru a osobnosť, vyskytujúca 

sa u 47,22% mladistvých prieskumného súboru. Na začiatku prieskumu sme sa opierali o tvrdenie 

Sejčovej (2002), podľa ktorej pôsobia na vznik problémového správania dva základné javy. Ide 

o faktor prostredia a faktor osobnosti. Získané výsledky nám umoņņujú toto tvrdenie potvrdiť, 

pretoņe rodina, ako najvýraznejńí faktor prostredia a osobnosť, ako faktor osobnosti, sa najviac 

zaslúņili o vznik  problémového správania u mladistvých výberového súboru. Aj z výsledkov 

prieskumu Bryndzáka a Poláchovej vychádza, ņe klienti diagnostických centier prichádzajú 

z rodín, ktoré sa z rôznych dôvodov nechcú, nemôņu, alebo nevedia postarať o svoje deti a ktorých 

výchovná funkcia zlyháva. Údaje náńho, ale aj prieskumov iných autorov, nám udávajú istý trend 

rizík, ktoré sú v nańej spoločnosti vnímané za čoraz ,,normálnejńie―. Rozvrátené rodinné systémy, 

vysoká rozvodovosť, stres a málo času na výchovu, ako sme sa tomu venovali aj v teoretickej časti, 

sa stali súčasťou kaņdodenného ņivota.  
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 Zo spoločnosti sa pomaly vytráca trend tradičnej rodiny. Vńetko to so sebou prináńa 

následky, ku ktorým, aj keď to nemôņme určiť stopercentne,  patria aj vzrastajúce problémy 

v správaní sa detí, ņiakov, mladistvých, v podobe neņiaducich foriem správania, na základe 

ktorých, môņu byť umiestņovaní do reedukačných centier, alebo iných ńpeciálnych výchovných 

zriadení. Predpokladáme, ņe následkom bude zvyńujúca sa početnosť umiestņovania mladistvých 

do RC, aj keď sa uņ teraz zriaďovatelia odvolávajú na plné kapacity.  

Získané výsledky nám evokujú súbor etopedických činností a opatrení, ktoré by mohli 

istým spôsobom prispieť k eliminovaniu jednotlivých príčin umiestnenia a zníņeniu pôsobenia 

rizikových faktorov na mladistvého.  

 1. Zvýńená kontrola správnej diagnostiky mladistvého a následne jeho správneho 

umiestnenia  do ńpeciálneho zariadenia  

Do reedukačného centra sú často prijímaní mladiství (ako to bolo aj v nańom prípade), ktorí sú 

psychiatrickými pacientmi. V takom prípade, by mal hlavnú úlohu zohrávať rezort zdravotníctva 

a nie rezort ńkolstva. Takíto mladiství sú často nebezpeční aj pre svojich vrstovníkov v RC. Aj keď 

ich pobyt v tomto zariadení nie je vylúčený, domnievame sa, ņe reedukačné centrum, nie je 

v tomto prípade primárnym zariadením zameraným na odstránenie, resp. eliminovanie 

problémového správania. 

2. Práca so samotným mladistvým 

Správna diagnostika, dôkladná analýza kaņdého prípadu nám umoņņuje navrhnúť správne 

moņnosti reedukácie, aby tak nedochádzalo k opätovnému umiestņovaniu. Mladistvý musí byť 

v prvom rade povzbudzovaný, musí mať pocit opory a porozumenia a moņnosť vrátiť sa do 

prostredia, ktoré uņ preņho nepredstavuje riziko.  

 3. Efektívne trávenie voľného času 

Mladiství delikventi trávia väčńinu voľného času v priestoroch zariadenia. Tento čas môņeme 

vyuņiť v prospech ich reedukácie/resocializácie. Poskytnutím rôznych moņností, ako tráviť voľný 

čas, či uņ ńportovými, výtvarnými, hudobnými, alebo inými aktivitami, môņe znamenať pre 

vychovávateľov moņnosť osobnostne sa priblíņiť k svojím zverencom a pre mladistvých moņnosť 

individuálne, či skupinovo sa uplatniť v zaujímavých činnostiach, pocítiť radosť z úspechu, či pocit 

zadosťučinenia z vlastnej, efektívnej činnosti.  

 4. Práca s rodinou mladistvého umiestneného v reedukačnom centre 

Mladistvý môņe prichádzať do zariadenia na prevýchovu z prostredia, ktoré naņho negatívne 

vplývalo. Je preto potrebné kontrolovať aj samotnú rodinu a jej kontakt s mladistvým. 
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ZHRNUTIE  

Uvádzané zistenia mali za cieľ priniesť prehľad o príčinách umiestņovania mladistvých do 

reedukačného centra, ako aj o rizikových faktoroch, ktoré tieto príčiny vyvolávajú. Môņeme 

konńtatovať, ņe sa nám podarilo urobiť prieskum daného zariadenia a nevylučujeme, ņe 

zaujímavou myńlienkou, by bolo robiť takýto prieskum vo vńetkých RC na Slovensku a výsledky 

ďalej kategorizovať podľa pohlavia, veku, lokality- kraja, okresu a podobne. 

Nami získane výsledky poukazujú (okrem iného) na vysoký výskyt nefunkčných rodín 

z ktorých mladiství respondenti pochádzali, čo negatívne pôsobilo na ich správanie. Avńak, 

hovoriť len o rodine nemôņeme. Ako sme uņ načrtli, rizikové faktory vystupujú v rôznych 

kombináciách.  Je zrejmé, ņe výsledkom ich pôsobenia sú rôzne druhy neņiaduceho správania. Na 

základe prieskumu a z neho vyvodených výsledkov, môņeme tieto formy správania pomenovať aj 

ako príčiny, pre ktoré sú mladiství umiestnení do reedukačného centra.  Samotná osobnosť 

mladistvých, nepriaznivá rodinná situácia, ńkolské, či ńirńie sociálne prostredie a rovesnícka 

skupina, majú za následok vznik takých neprijateľných foriem správania, ako je záńkoláctvo, 

nereńpektovanie autorít, úteky z domu, či náhradnej výchovnej starostlivosti, dílerstvo a uņívanie 

drog, promiskuita, krádeņe a podobne. Myslíme si, ņe pre eliminovanie týchto negatívnych vzorcov 

správania, je potrená správna diagnostika a určenie prvotného spúńťača, teda situácie, ktorá 

vyvolala to, ņe vývin osobnosti mladistvého, sa začal uberať negatívnym smerom, ako aj aktívna 

práca s mladistvými v reedukačnom centre, neustála kontrola ich rodín, prípadne rodinných 

prísluńníkov a vizita prostredia, do ktorého sa mladiství z reedukačného centra dostáva. Aby tak 

nedochádzalo k opätovnému a neúspeńnému umiestņovaniu. Najväčńiu potrebu vidíme 

v dosiahnutí spolupráce s rodinou na rôznych preventívnych programoch. Veríme, ņe prezentované 

výsledky pomôņu k navrhnutiu rôznych foriem činností, na základe ktorých, by sa nie len príčiny 

umiestnenia, ale aj negatívny vplyv rizikových faktorov dali eliminovať. 

 

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV  

FERJENČÍK, J. 2000. Úvod do metodológie psychologického výskumu. Praha : Portál, 2000. 254 s. 

ISBN 80-7178-367-6.  

KONČEKOVÁ, Ľ. 2007. Vývinová psychológia. Preńov : Vydavateľstvo Michala Vańka, 2007. 

311s. ISBN 978-80-7165-614-2. 

LABÁTH, V. 2009. Disociálne poruchy správania. Bratislava : Občianske zdruņenie Sociálna 

práca, 2009. 79s. ISBN 978-80-89185-31-3. 



ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI II, 15. – 16. máj 2013  
Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej medzinárodnej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika 

 

 

360 

 

MATOUŃEK, O. 2009. O prevencii kriminality. In : Sociálna prevencia: informačno-vzdelávací 

bulletin, výber starńích ročníkov, 2011, č. 2, s. 18-20. ISSN 1336-9679.  

SEJČOVÁ, Ľ. 2002. Deti, mládeţ a delikvencia. Bratislava : Album, 2002. 290 s. ISBN 80-

968667-2-9. 

BRYNDZÁK, P., POLÁCHOVÁ, J. 2010. Príčiny umiestņovania detí do diagnostických centier. 

In: HARDY, M. a kol. (Eds.). Sociálna patológia rodiny: zborník z medzinárodnej vedeckej 

konferencie. Bratislava : Vysoká ńkola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alņbety v Bratislave, 

2010 s. 36-45.[online]. 2010, [cit. 2012-04-02]. Dostupné na internete: 

http://www.vssvalzbety.sk/userfiles/ZBORNIKZILINA.pdf. ISBN 978-80-8132-000-2 

SKUTIL, M. a kol., 2011. Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. 

Praha : Potrál, 2011, 254s. ISBN 978-80-7367-778-7. 

Trestný zákon č. 300/2005 [online]. 2013, [cit. 2013-04-12 ] dostupné na internete: 

http://www.zbierka.sk/sk/predpisy/300-2005-z-z.p-8708.pdf 

Vyhláńka o ńpeciálnovýchovných zariadeniach [online] [cit. 2013-03-28 ] dostupne na internete: 

http://www.minedu.sk/data/att/664.pdf. 

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele č. 305/2005 [online] [cit. 2012-04-12 ] 

dostupné na internete: 

http://www.detskecentrum.sk/img/File/Zakon_c__305_2005_Z__z__ZZ_27.pdf 

www.uips.sk, [online]. 2012,  [cit. 2013-04-04]. Dostupné na internete: 

http://www.uips.sk/prehlady-skol/statisticka-rocenka---ostatne-vychovne-zariadenia 

 

 

http://www.vssvalzbety.sk/userfiles/ZBORNIKZILINA.pdf.%20ISBN%20978-80-8132-000-2
http://www.zbierka.sk/sk/predpisy/300-2005-z-z.p-8708.pdf
http://www.minedu.sk/data/att/664.pdf
http://www.detskecentrum.sk/img/File/Zakon_c__305_2005_Z__z__ZZ_27.pdf
http://www.uips.sk/
http://www.uips.sk/prehlady-skol/statisticka-rocenka---ostatne-vychovne-zariadenia

