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VZDELÁVANIE DOSPELÝCH DROGOVO ZÁVISLÝCH 

JEDNOTLIVCOV V PODMIENKACH RESOCIALIZAČNÝCH 

ZARIADENÍ 

 

MILAN FILIP 
 

 

Anotácia: Resocializácia dospelého drogovo závislého jednotlivca je procesom obnovy, prípadne zmeny jeho 

nevhodných návykových štruktúr s cieľom nahradiť ich inými. Vzdelávanie dospelých drogovo závislých 

jednotlivcov predstavuje jedno z bazálnych východísk úspešného resocializačného procesu. V príspevku sa 

zameriame na význam vzdelávania dospelých drogovo závislých jednotlivcov v podmienkach resocializačných 

zariadení. Cieľom príspevku je poukázať na možnosti andragogickej intervencie ak nie odstrániť ,tak eliminovať 

sociálne dôsledky drogovej závislosti u dospelých jednotlivcov v podmienkach resocializačných zariadení. 

 

Kľúčové slová: resocializácia, drogy, andragóg, vzdelávanie. 

 

Abstract: The resocialisation of adult drug addicts is the process of return or the change of their unsuitable 

habitual patterns with the aim to replace them by others. The education of adult drug addicts represents one of 

cornerstones for a successful resocialisation process. The paper is focused on the significance of adult drug 

addicts in resocialisation institutions. The aim of paper is to point out the possibilities of andragogical 

intervention, either reduce or eliminate the social consequences of drug addiction with respect to adult 

individuals under the conditions of resocialisation institutions.  
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Drogová závislosť patrí medzi najzávažnejšie sociálno-patologické javy vyskytujúce sa v spoločnosti. 

Aktuálnosť problematiky vyplýva zo skutočnosti, že drogovo závislých jednotlivcov neustále pribúda. Rovnako 

ako sa dynamicky vyvíja spoločnosť sa priamo úmerne kreujú techniky a manipulačné stratégie drogového 

priemyslu. Fenomén drogovej závislosti sa v našej spoločnosti prezentoval najmä po roku 1990. Závislosť patrí 

medzi rozhodujúce faktory spôsobujúce vznik sociálnej neprispôsobilosti jednotlivcov. Toto konštatovanie 

vychádza  z predpokladu  predísť pomocou drogy konfliktom, napätiu, stresovým, hraničným či iným situáciám. 

Resocializácia je z hľadiska postihnutého jednotlivca doliečovaním a socializačným procesom, ktorý má 

nosné postavenie pri integrácii jednotlivca do spoločnosti. Doliečovanie nasleduje po ukončení liečby 

pokračovaním v ambulantnom spôsobe doliečovania, alebo formou resocializácie. Resocializácia poskytuje 

priestor v komunite závislých, a jej cieľom je pokračovanie v načatej zmene osobnosti závislého jednotlivca. 

Obvyklá dĺžka pobytu v resocializačnom zariadení je 1 – 1,5 roka. J. Galáš (2010) konštatuje, že resocializácia 

tvorí vo svojej podstate záverečný stupeň v komplexnej starostlivosti o drogovo závislých a kontinuálne 

nadväzuje na predchádzajúci liečebný proces a jednotlivé formy zdravotníckej starostlivosti. Avšak z hľadiska 

poskytovaných foriem starostlivosti, charakteru jednotlivých činností, odborného, organizačného a 

ekonomického zabezpečenia je resocializačný proces jednou z foriem sociálnej prevencie a prioritne je zameraný 

na predchádzanie a zabraňovanie príčin vzniku, prehlbovania ,alebo opakovania porúch psychického, fyzického 

a sociálneho vývinu a na riešenie sociálnych dôsledkov (sociálna dimenzia) drogovej závislosti, a z tohto dôvodu 

patrí jeho realizácia do pôsobnosti výkonných subjektov sociálnej pomoci. J. Galáš podotýka, že aj napriek 

faktu, že resocializačný proces nemá u nás dlhú tradíciu (jeho základy sa začali budovať až po roku 1995), je 

jeho opodstatnenosť a efektívnosť pri reintegrácii ex-userov do prirodzeného sociálneho prostredia potvrdzovaná 

výsledkami práce ľudí, ktorí ponúkajú nielen odbornú pomoc, ale aj svoje srdce, vzťah, pochopenie, životnú 

skúsenosť a nádej pri novom smerovaní na ceste k sebapoznaniu, nezávislosti, sebauplatneniu.    

(www.infodrogy.sk/ActiveWeb/d/resocializacia/). 

L. Šírová (2010, s.126) za hlavné dôvody nástupu jednotlivca do resocializačného procesu považuje: 

1. Resocializácia nastupuje jednak vtedy, keď do života zasiahnu udalosti, ktoré proces socializácie načas 

zastavili a prerušili (napr. Získaným postihnutím, duševnou poruchou, dlhodobou hospitalizáciou 

súvisiacou s telesným ochorením, úrazom).  

2. Resocializácia vyplýva z dôsledkov nevhodného spôsobu života. Aj spôsob života, v ktorom dominuje 

závislosť, vedie k poruchám socializácie. Inak povedané, rôzne druhy závislostí sú protisocializačnými 

faktormi. Správanie závislého je ostatnými odmietané, je predmetom kritiky a sprevádzané tlakom na 

jeho nápravu, kde hlavnú úlohu zohrávajú liečba s následnou resocializáciou. ( Šírová, 2010, s. 126). 
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Podľa zákona č.305/2005 Z. z o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele § 63: 

(1) Resocializačné stredisko podľa tohto zákona sa zriaďuje na aktivizovanie vnútorných schopností detí a 

plnoletých fyzických osôb na prekonanie psychických dôsledkov, fyzických dôsledkov a sociálnych 

dôsledkov drogových závislostí, alebo iných závislostí a na zapojenie sa do života v prirodzenom 

prostredí. 

(2) V resocializačnom stredisku sa: 

a) poskytuje odborná pomoc len na základe odporúčania adiktológa 44b), alebo psychiatra 44b) a splnenia 

podmienok prijatia uvedených v resocializačnom programe podľa odseku 5 

1. plnoletej fyzickej osobe, 

2. dieťaťu na základe dohody so zákonným zástupcom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, alebo 

so zariadením na výkon rozhodnutia súdu, v ktorom bolo dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu o 

nariadení ústavnej starostlivosti; súčasťou dohody je aj spôsob a výška úhrady za poskytovanú starostlivosť, 

b) vykonáva rozhodnutie súdu o výchovnom opatrení, 

c) vykonáva rozhodnutie súdu o predbežnom opatrení, ak bol podaný návrh na uloženie výchovného 

opatrenia. 

(3) Ak je plnoletá fyzická osoba podľa odseku 2 písm. a) prvého bodu rodič dieťaťa, môže resocializačné 

stredisko utvoriť podmienky na pobyt dieťaťa s týmto rodičom. 

Činnosť resocializačných zariadení je definovaná v zákone č.305/2005 Z z o socialnoprávnej ochrane detí 

a sociálnej kuratele § 47ods. 3 písm. a) prvého bodu, štvrtého bodu, ôsmeho bodu, desiateho bodu, dvanásteho 

bodu a trinásteho bodu, písmena b) druhého bodu až štvrtého bodu, písmena c) prvého bodu, tretieho bodu až 

piateho bodu, písmena d) prvého bodu a druhého bodu nasledovne: 

(4) Účel, na ktorý bolo zariadenie zriadené, sa zabezpečuje 

a) vykonávaním najmä 

1. sociálnej práce podľa § 3, 

2. špeciálneho sociálneho poradenstva, 

3. psychologickej starostlivosti, 

4. resocializácie a resocializačných programov, 

5. pracovnej terapie, 

b) utváraním podmienok najmä na 

1. záujmovú činnosť, 

2. kultúrnu činnosť, 

3. pracovné uplatnenie, 

c) zabezpečením najmä 

1. psychoterapie, 

2. zdravotnej starostlivosti, 

3. vzdelávania a prípravy na povolanie, 

4. psychologickej starostlivosti, 

d) poskytovaním starostlivosti najmä 

1. bývania, 

2. stravovania. 

Takto sú vymedzené rámce pôsobenia resocializačných zariadení v SR. Sú však jednotlivé oblasti 

pôsobnosti napĺňané vhodným obsahom? Aké sú procesuálne aspekty realizovaných edukačných aktivít v 

resocializačných zariadeniach? Aké by malo byť zloženie funkčného tímu odborníkov v resocializačných 

zariadeniach? J. Vacek ( 1997, s. 16) konštatuje že, schopnosť závislého abstinovať zároveň znamená vyliečiť 

sa, na základe tejto skutočnosti to znamená že, recidíva úzko súvisí s problémom resocializácie, na ktorej sa 

lekári už spravidla nepodieľajú. Preto po odchode z psychiatrie, alebo zo špecializovaného centra pre závislých 

nemožno, podľa autora, hovoriť o vyliečení z danej diagnózy. Vo väčšine prípadov to dnes vyzerá tak, že 

pacient, ktorý sa viac-menej zbavil klasických abstinenčných príznakov, sa vracia späť do prostredia, ktoré 

podporovalo jeho chorobu. A keďže rodinní príslušníci neraz považujú spolužitie so závislým človekom za 

veľmi problematické, niet divu, že sa v jeho okolí neudejú nijaké zmeny a že sa musí sám boriť so svojím 

problémom. Celková pomoc na pracovisku a v bezprostrednom okolí býva sotva badateľná, takže k najväčšiemu 

počtu recidív zvyčajne dochádza do mesiaca po odchode zo zariadenia.( Vacek, 1997, s.16)  

Vzhľadom na uvedené skutočnosti si dovoľujem tvrdiť ,že je jednou z povinností andragóga prevziať 

zodpovednosť za riadenie a realizáciu edukačných aktivít v podmienkach resocializačných zariadení. Proces 

učenia sa a proces vývoja osobnosti spolu úzko súvisia. Nie každý proces proces učenia sa je činiteľom vývoja. 

Je nemožné si, ale predstaviť vývoj bez účasti na učení sa, pretože iba vďaka procesom tohoto druhu sa uvoľňujú 

potencionálne možnosti človeka. Funkčný mechanizmus organizácie a realizácie edukačných aktivít by mal 

zabezpečiť andragóg. 
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V resocializačných zariadeniach pre drogovo závislých sa vyskytujú zväčša dospelí jednotlivci. Výchova 

a vzdelávanie dospelých je sama o sebe špecifická bez ohľadu na cieľovú skupinu andragogického zamerania. J. 

Perhács poukazuje na niekoľko špecifík týkajúcich sa vychovávateľnosti dospelého jednotlivca: 

1. Rozvoj dospelého človeka nemožno stotožňovať so spontánnym dospievaním. Procesy dospievania sa 

totiž v dospelom veku skončia, ale procesy rozvoja nie. 

2. Rozvoj nie je výsledkom len spoločenskej cieľavedomej a zámernej výchovy, hoci je v rozvoji 

jednotlivca významným faktorom a momentom, ale nie jediným. Naproti tomu z hľadiska plasticity 

(schopnosti prispôsobiť sa prostrediu) má pre vychovateľnosť veľký význam. 

3. Z hľadiska formovania človeka určujúcimi aspektmi sú v širšom chápaní aj výchovné aspekty, vytvorené 

v procese práce a v spoločenskom styku, ktoré napokon determinujú vnútornú a vonkajšiu klímu 

jednotlivca. (Perhács , 1995. s.53) 

Uvedené zovšeobecnenia o vychovateľnosti, vzdelávateľnosi, resp. o schopnosti učiť sa ďalej J. Perhács 

(1995) súhrnne  formuluje takto: 

 

1. Dospelý človek je schopný učiť sa, zmeniť svoje osobnostné črty, osobné vlastnosti a svoje správanie, ak 

má na to dostatočný dôvod. Rozhodujúcim faktorom je teda motivácia. 

2. K zvýšeniu účasti na vzdelávaní dospelých, resp. k zvyšovaniu študijných úspechov, najvýznamnejšou 

podmienkou, vyplývajúcou zo spoločenského pokroku, je doviesť človeka k tomu, aby si uvedomil 

zvýšené požiadavky na vzdelanosť. Toto možno zabezpečiť len cieľavedomou a zámienkou výchovnou 

činnosťou škálou zložiek výchovy. 

3. Domnievame sa, že spoločnosť ešte dostatočne nedoceňuje význam vzdelávania dospelých. Aj výskumy 

potvrdili, že oveľa viac ľudí je schopných učiť sa v dospelom veku, než tých, ktorí sa na tom v súčasnosti 

zúčastňujú. Je potrebné oveľa intenzívnejšie presadzovať zámery permanentného, celoživotného, 

vzdelávania v prospech jednotlivca, ale i celej spoločnosti. 

4. Keďže pri skúmaní vplyvov prostredia (vonkajšieho i vnútorného) v oblasti výchovy môžeme hovoriť tak 

o pozitívnych, ako aj o negatívnych vplyvoch, bude efektívnosť výchovy závisieť aj od toho, ako budeme 

môcť vo výchovnom procese zvyšovať pozitívne vplyvy prostredia (využívajúc pluralitný spoločenský 

systém, rozličné organizácie charitatívneho a humanistického zámeru a iné možnosti spoločenskej sféry) 

a znižovať úlohu rušivých momentov a faktorov dospelého človeka.  

5. Pri schematickom znázornení formovania aj utvárania dospelého jednotlivca sme vychádzali z toho, že 

v procese výchovy má významnú úlohu aktivita subjektu. Rozvoj subjektu je zákonitý proces, 

odohrávajúci sa v procese vývinu našej demokratizujúcej sa spoločnosti. Z tohto hľadiska sa rozlišujú:  

- objektívne vnútorné činitele, 

- objektívne vonkajšie činitele, 

-  subjektívne vnútorné činitele, 

-  subjektívne vonkajšie činitele (Perhács ,1995. s.54). 

J. Perhács (2006) poukazuje na skutočnosť, že s rozvojom sociálnej andragogiky sa postupne konštituujú viaceré 

disciplíny, ktoré majú bezprostredný vzťah k teórii i praxi sociálnej práce s dospelými, napríklad: 

- Sociálne poradenstvo pre dospelých, 

- Edukačné poradenstvo pre dospelých, 

- Sociálny manažment, 

- Geragogika, 

- Resocializačná andragogika. (Perhács, 2006, s. 44) 

Na špecifickosť andragogického pôsobenia v resocializačných zariadeniach upozorňuje aj   A. Tokárová 

(2003), ktorá hovorí o profilovaní resocializačnej andragogiky ako „teórie a  metodiky výchovy, vzdelávania a 

 poradenstva pre dospelých so špeciálnymi edukačnými potrebami – pre zmyslovo, telesne, mentálne 

postihnutých, zdravotne sociálne a kultúrne znevýhodnených a pre iné kategórie osôb špeciálnej edukácie napr. 

nevidomí, dlhodobo hospitalizovaní, rekvalifikovaní po úraze, drogovo závislí, delikventní, nezamestnaní, 

cudzinci a pod.“ (Tokárová, 2003, s.68) 

Predmetom skúmania resocializačnej andragogiky, nie je len pôsobiaca reformujúca sféra viac, či menej 

ustálených postojov voči určitým spoločenským očakávaniam, ale pôsobenie profylaktické, teda predchádzajúce 

vzniku a vytváraniu negatívnych postojov. Resocializačný nápravný postup, čiže náprava postojov, ktoré 

charakterizujú negatívne reakcie je možné rozdeliť podľa hĺbky dosahovaných výsledkov. Vychovávaný 

jednotlivec , ktorý je prísne trestaný si odvyká reagovať negatívne na určité príkazy a normy, ale iba v situáciách 

kontrolovaných edukátorom. Ak pokladá situáciu za nekontrolovanú, pôvodná reakcia sa vráti pretože nezmizli 

určité motívy, napríklad tie ktoré vyplývajú z nepriateľstva k terapeutom, andragógom, psychológom, sociálnym 

pracovníkom  prípadne iným zamestnancom daného resocializačného zariadenia. 

Resocializačná andragogika, ktorá pretvára osobnosť jednotlivca môže byť chápaná v kategóriách dvoch 

úloh: 
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1. Povzbudzovanie ďalšieho rozvoja osobnosti , v jeho priebehu môžeme posilňovať mechanizmus 

vnútornej kontroly čo spôsobuje zastavenie motivačných návykov, ktoré vedú k nežiadúcim negatívnym 

reakciám. 

2. Zmena osobnosti v smere jeho prispôsobenia tomu spoločenskému očakávaniu ktoré reprezentuje 

andragóg. 

M.Krystoň (2011. s. 67) konštatuje ,že „edukácia pomáha dospelým jednotlivcom kvalitnejšie plniť aj 

úlohy vyplývajúce z ich aktuálnych sociálnych rolí. Našu preferenciu pojmu edukácia podporuje aj jeho 

potenciál vyjadrenia jednoty, resp. neoddeliteľnosti procesov výchovy a vzdelávania.“ (Krystoň, 2011. s.67). 

Edukácia dospelých v podmienkach resocializačných zariadení musí zohľadňovať  prostredie v ktorom sa             

edukácia realizuje. Edukácia dospelých v podmienkach resocializačných zariadení musí jednoznačne vychádzať 

z bazálneho cieľa resocializácie drogovo závislých jednotlivcov, musí ponúkať adresný a využiteľný obsah 

vzdelávania, zohľadňovať   charakteristiku účastníkov edukácie a prispôsobiť sa podmienkam resocializačného 

zariadenia za predpokladu dodržiavania základných  princípov vzdelávania. 

Jedným z  faktorov ,ktorý ovplyvňuje napĺňanie edukačných cieľov v resocializačnom procese je 

narušená koncentrácia jednotlivca v dôsledku konzumácie psychoaktívnych látok. B. Chalupa (1981) konštatuje, 

že koncentrácia pozornosti (tiež intenzita, napätie) súvisí so stupňom aktivity, ktorú venuje osoba sledovaniu pre 

ňu užitočnej stimulácie v porovnaní s účinkom vedľajšej stimulácie. Pôvodný predpoklad ( v staršej literatúre), 

že čím je väčšia sústredenosť pozornosti, tým je menší jej rozsah, sa nepotvrdil. Autor poukazuje na skutočnosť, 

že účinnosť koncentrácie pozornosti možno merať tak, že sledujeme vplyv vedľajších podnetov (rušenie, hluk 

a pod.) na vykonávanie jednotvárnej percepčnej alebo myšlienkovej úlohy (prečiarkovanie písmen, sčítavanie, 

porovnávanie), prípadne skúmame vplyv súčasného vykonávania dvoch úloh. Zistené poznatky sa týkajú tak 

všeobecných závislostí, ako aj individuálnych osobitostí. M. Nákonečný (1998) poukazuje na významné 

postavenie vnútorných faktorov na pozornosť. Vnútorné faktory pozornosti sú teda predovšetkým trvalejšie 

a aktuálne vystupujúce motívy a ďalej stav senzorického systému, ktorý okrem iného súvisí s úrovňou aktivácie 

organizmu (ospalosť a únava pozornosť zoslabuje). K vnútorným faktorom pozornosti patrí hlavne ich relatívna 

sila (v tichom prostredí je to aj slabý zvuk), resp. veľkosť, ďalej neočakávanosť, nezvyčajnosť, nápadnosť, 

pestrosť, zmena a kontrast (všímame si toho, čo je neobvyklé, nové, tj. zmenené, akosi nápadne, kontrastné). 

Renomovaní odborníci dokonca poukazujú na vplyv osobnosti dospelého jednotlivca na schopnosť koncentrácie. 

Integrácia abstinujúceho drogovo závislého jednotlivca do spoločnosti je často neúspešná hlavne 

z dôvodu nedostatku aj sociálnych spôsobilostí. Sociálne deficity môžu vyplývať zo životného štýlu jednotlivca 

spojeného s drogovou minulosťou a vplyvom psychoaktívnych látok na daného jednotlivca, prípadne 

skutočnosťou ,že jednotlivec nedisponoval v minulosti dostatočne rozvinutými sociálnymi spôsobilosťami čo 

mohlo byť zároveň jednou z príčin konzumácie psychoaktívnych látok. Vzhľadom na alarmujúci stav drogovej 

problematiky , považujem za prioritné vypracovanie ucelenej metodiky zaoberajúcej sa špecifikami výchovno – 

vzdelávacieho pôsobenia na dospelých drogovo závislých jednotlivcov ,ktorí sa pokúšajú o úspešný návrat do 

spoločnosti. Teoretické východiská, tohoto príspevku sú výsledkom skúmania v rámci  výskumnej úlohy VEGA 

č.1/1208/12 ,, Integračné a diferenciačné trendy v tvorbe kurikula vo vzdelávaní dospelých.“ 
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