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Abstrakt 
Príspevok sa zaoberá hľadaním odpovede na otázku či môžeme futbalových chuligánov 
považovať za cieľovú skupinu sociálnej práce. Futbalové chuligánstvo vnímame ako jednu 
z foriem protispoločenskej činnosti súčasnej mládeže. Z aspektu sociálnej práce by sme vo 
vzťahu k riešeniu diváckeho násilia spomenuli predovšetkým terénnu sociálnu prácu 
a probačné a resocializačné programy. Významnou súčasťou identifikácie sociálnej práce 
v tejto oblasti je aj hľadanie profesijných rizík v prevencii futbalového chuligánstva. 
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Abstract 
The contribution is trying to find answer to the question if we can football hooligans 
consider as a target group of social work. We can receive football hooliganism as one 
form from antisocial activities of current youth. From social work point of view we should 
acording to spectator violence mention above all streetwork and probation and 
resocialisations programmes. The important including of identification of social work in 
this area is also finding to profesional risks in football hooliganism prevention. 
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Úvod 
 

ednou z nových oblastí, v ktorej sa môže uplatňovať sociálna práca je 
sociálne prostredie rizikových futbalových fanúšikov, ktorých nazý-

vame hooligans (chuligáni). Rozvoj sociálnej práce v tejto oblasti vidíme 
predovšetkým v prevencii diváckeho násilia. Sociálna práca s rizikovými 
futbalovými fanúšikmi je podľa Čechlovského1 v zahraničí rešpektova-
nou a vysoko etablovanou oblasťou, ktorá sa však u nás (takmer) vôbec 
nerozvíja. Smolík2 uvádza, že futbalové chuligánstvo je téma, ktorá vy-
žaduje interdisciplinárny prístup v sociálnych vedách, pričom v našom 
príspevku budeme akcentovať predovšetkým význam sociálnej  práce. 
Pre odborníkov z oblasti teórie a praxe sociálnej práce sa pri analýze 
problému diváckeho násilia a jeho sociálnej prevencie môžu objavovať 
otázky: Sú hooligans cieľovou skupinou sociálnej práce? Je vykonávanie 
preventívnych aktivít v tejto oblasti predmetom sociálnej práce? Je vý-
skum diváckeho násilia a jeho sociálnej prevencie predmetom výskumu 
v sociálnej práci? Hľadanie odpovedí na tieto otázky je úlohou nášho 
príspevku. 

Pri profilácii sociálneho konštruktu klienstva v oblasti sociálnej pre-
vencie diváckeho násilia je potrebné si ujasniť jeho subjektovo-objektovú 
orientáciu. Klient sociálneho pracovníka v podobe rizikového športového 
fanúšika (ultras, hooligans) je vnímajúca, premýšľajúca a svojbytná 
osobnosť, t. j. je viac (aktívnym) subjektom ako (pasívnym) objektom 
sociálnej práce. Dokumentujú to viaceré aktivity futbalových fanúšikov 
smerujúce k zakladaniu fan-klubov a klubovní, participácii na fan-
projektoch a fan-ambasádach, ako aj k navrhovaniu a realizácii alternatív 
k násilnému správaniu sa počas futbalových zápasov (napr. dánska alter-
natíva k hooligans sú tzv. roligans, t. j. „mierumilovní“ fanúšikovia). 
Chuligánov ako cieľovú skupinu sociálnej práce vnímame v kontexte 
rizikovej mládeže, resp. rizikových subkultúr súčasnej mládeže. Podsta-
tou efektívneho výkonu sociálnej prevencie u tejto cieľovej skupiny so-
ciálnej práce je pozitívny prístup sociálneho pracovníka k subkultúre 

                                                 
1 Čechlovský, J.: Práce s fotbalovými fanoušky. In: SOCIALIA 2006. Sborník anotací z X. ročníku 
konference s mezinárodní účastí. Hradec Králové: Gaudeamus, 2006, s. 428. 
2 Smolík, J.: Fotbal a násilí. In: Éthum, roč. 12, 2004, č. 43, s. 37-42. 
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hooligans a podpora seba regulačných mechanizmov vo vnútri jednotli-
vých fanúšikovských skupín. 

Divácke násilie a jeho sociálnu prevenciu sa ďalej pokúsime charak-
terizovať v kontexte ponímania predmetu sociálnej práce. Predmetom 
sociálnej práce sú podľa Žilovej3 konkrétne sociálne javy, ich riešenie 
a prevencia, ktoré nie sú v normalite, alebo túto patologickú, či problé-
movú tendenciu ešte len nadobúdajú a pritom sa dotýkajú jednotlivca, 
skupiny alebo komunity, presahujú ich osobný (skupinový, komunitný) 
rámec a vyvolávajú potrebu spoločenského zásahu, intervencie. Myslíme 
si, že sociálna prevencia diváckeho násilia spĺňa všetky atribúty prezen-
tovanej charakteristiky predmetu sociálnej práce. 

Ďalším podporným argumentom zaradenia problematiky diváckeho 
násilia ako predmetu záujmu sociálnej práce je akademický výskum tohto 
fenoménu. Tokárová4 považuje za predmet výskumu sociálnej práce so-
ciálnu realitu, špecifické sociálne javy – problémové situácie, sociálne 
udalosti a sociálne problémy jednotlivcov, skupín a komunít v proces ich 
vývoja, riešenia a prevencie. Vychádzajúc z tohto ponímania predmetu 
výskumu sociálnej práce ako vedy sú predmetom výskumu diváckeho 
násilia a jeho sociálnej prevencie príčiny, prejavy, dôsledky a možnosti 
sociálnej prevencie, socioterapie a resocializácie sociálnych problémov 
(sociálno-patologických javov) u príslušníkov rizikových fanúšikovských 
skupín v konkrétnych sociálnych podmienkach, čiže aj v rámci mládež-
níckych subkultúr.  

 
 

1  Futbalové chuligánstvo ako jedna z foriem  
protispoločenskej činnosti mládeže 
 
Futbaloví chuligáni sú často laickou verejnosťou spájaní s rôznymi 

protispoločenským i aktivitami. Patrí k nim napr. rasizmus v hľadiskách 
futbalových štadiónov, politizácia športu prostredníctvom písomných 
i verbálnych prejavov časti diváckej komunity, prejavy antisemitizmu pri 

                                                 
3 Žilová, A.: Kapitoly z teórie sociálnej práce. Badín: MENTOR, 2003, s. 30. 
4 Tokárová, A. a kol.: Sociálna práca. Prešov: FF PU, 2003, s. 51.  
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futbalových zápasoch, či kontroverzná problematika nacionálneho šovi-
nizmu manifestovaného počas futbalových zápasov.    

Futbalové chuligánstvo je považované za špecifickú formu krimina-
lity mládeže. K najčastejším formám futbalového chuligánstva zaraďuje-
me5:  
 vniknutie na hraciu plochu, 
 hádzanie predmetov na hraciu plochu a na aktérov hry (hráčov, roz-

hodcov), 
 výtržnosti a vandalizmus,  
 konflikty s využitím verbálneho i brachiálneho násilia, 
 rasistické a xenofóbne prejavy. 

Rizikové správanie časti futbalových fanúšikov ich často dostáva do 
rozporu so zákonom. Hooligans sa najčastejšie dostávajú do konfliktu so 
zákonom v prípade útoku na verejného činiteľa, pri páchaní násilia voči 
skupine obyvateľov a jednotlivcovi, výtržníctva, podnecovania k národ-
nostnej a rasovej neznášanlivosti, hanobenia národa, rasy a presvedčenia, 
ublíženia na zdraví, poškodzovania cudzej veci, podpory a propagácie 
hnutí smerujúcich k potláčaniu práv a slobôd občanov, či špecificky ve-
rejných prejavov sympatií k fašizmu6. 

Jednou z kriminogénnych charakteristík chuligánov je extrémizmus. 
Rozumieme ním aktivity rôzneho charakteru, ktoré vyvíjajú jednotlivci 
alebo skupiny osôb s názormi výrazne vybočujúcimi zo všeobecne uzná-
vaných  spoločenských noriem so zreteľnými prvkami netolerancie, naj-
mä rasovej, národnostnej, náboženskej alebo inej neznášanlivosti, ktoré 
útočia proti demokratickým princípom, spoločenskému usporiadaniu, 
životu, zdraviu, majetku alebo verejnému poriadku. Extrémistami ozna-
čujeme jednotlivcov, resp. skupiny ľudí s protispoločenským, resp. až 
protiprávnym konaním s prvkami agresivity až brutality, ktoré je namie-
rené proti ideologicky, národnostne, či inak odlišným ľuďom. Policajný 
zbor SR sa v rámci monitoringu extrémistickej scény na Slovensku zame-
riava aj na páchateľov diváckeho násilia. Hooligans sú v týchto štatisti-
kách zaradení spolu s neonacistickými skinheads a rasistickými extrémis-
                                                 
5 Mareš, M. – Smolík, J. – Suchánek, M.: Fotbaloví chuligáni. Brno: Centrum strategických studií, 
2004, s. 15. 
6 Harsayi, L.: Chuligáni. Správa o stave chuliganizmu, rasizmu, antisemitizmu a intolerancie v slov-
enskom futbale. Bratislava: Ľudia proti rasizmu, 2005, s. 7. 
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tami medzi tzv. pravicových extrémistov. Odhadovaný počet aktívnych 
pravicových extrémistov a ich sympatizantov v SR je približne 4 000 
osôb. Náš odhad ohľadne počtu aktívnych futbalových chuligánov na 
Slovensku predpokladá cca 1 000 osôb. 

 
 

2  Terénna sociálna práca (streetwork) s futbalovými  
fanúšikmi 
 
Kľúčovou formou sociálnej práce so subkultúrou futbalových chuli-

gánov je terénna sociálna práca. Terénna sociálna práca je spolu s rezi-
denciálnou, semirezidenciálnou, poradenskou a administratívnou prácou 
jednou z organizačných foriem sociálnej práce. Metódou terénnej sociál-
nej práce s futbalovými chuligánmi je streetwork, resp. v tomto prípade 
„clubwork“. Streetwork považujeme za metódu terénnej sociálnej práce, 
ktorá sa uskutočňuje najmä na verejných priestranstvách a v nízko praho-
vých zariadeniach.  

Cieľovu skupinu streetworku tvorí7 najmä neorganizovaná a ohroze-
ná mládež, kam patria rôzne subkultúry mládeže (v našom prípade sub-
kultúry hooligans a ultras fanúšikov), ktoré vyhľadávajú neformálne voľ-
no časové aktivity (športové fandenie) na verejných priestranstvách (fut-
balových štadiónoch). 

Terénny sociálny pracovník sa pri práci s futbalovými chuligánmi 
zameriava na: 
 monitoring situácie na fanúšikovskej scéne, ktorý napr. zahrňuje 

zhromažďovanie informácií o počte, štruktúre a aktivitách hooligans 
spojených s futbalom, 

 analýzu spôsobov trávenia voľného času futbalových fanúšikov, kam 
okrem samotného fandenia patrí aj stávkovanie v stávkových kance-
láriách, zberateľstvo súvisiace s futbalom, cestovanie na futbalové 
zápasy, návšteva pohostinských zariadení a diskusie o futbale, rekre-
ačný šport a pod., 

                                                 
7 Klenovský, L.: Terénna sociálna práca. Bratislava: OZ Sociálna práca, 2006, s. 38. 
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 priamu účasť na živote komunity futbalových ultras a hooligans, čiže 
skutočná práca v teréne, t. j. pobyt s fanúšikmi v hľadisku, spoločné 
cesty na zápasy a pod., 

 prípravu atraktívnej ponuky voľno časových aktivít a podporných 
sociálnych služieb, ktoré by rizikových futbalových fanúšikov oslo-
vili. 
Predpokladom úspechu sociálnej práce v teréne je odborná priprave-

nosť streetworkerov na prácu s konkrétnou cieľovou skupinou. V Českej 
republike sme zaznamenali ponuku komplexného vzdelávacieho progra-
mu pre terénnych sociálnych pracovníkov (streetworkerov), pracovníkov 
futbalových klubov, fanúšikov a ultras. Tento vzdelávací program zabez-
pečuje občianske združenie ProFotbalFans (PFF) v spolupráci s nemec-
kými kolegami, ktorí majú bohaté skúsenosti so sociálnou prácou 
s fanúšikmi. Frekventanti tejto vzdelávacej aktivity získajú zručnosti 
v oblasti kontaktnej a sociálno-výchovnej práce s futbalovými fanúšikmi, 
v oblasti prípravy, tvorby a fundraisingu na projekty pre fanúšikov 
a v oblasti realizácie konkrétnych aktivít s futbalovými fanúšikmi. Tento 
vzdelávací program zabezpečuje občianske združenie ProFotbalFans 
(PFF) v spolupráci s nemeckými kolegami, napr. Thomasom Schneide-
rom, diplomovaným sociálnym pracovníkom, ktorý je šéfom „Koordi-
načného centra pre projekty práce s fanúšikmi vo Frankfurte nad Moha-
nom a Joachimom Ranauom, diplomovaným sociálnym pedagógom, 
ktorý vedie projekt pre fanúšikov v Hamburgu a ďalšie vzdelávacie akti-
vity v oblasti prevencie násilia v školách.  

 
 

3  Probačné a resocializačné programy pre páchateľov  
futbalového násilia 
 
Špecifickým druhom kuratívnej sociálnej práce s futbalovými chuli-

gánmi sú probačné a resocializačné programy. Ide o typ sociálneho prog-
ramu zameraný najmä na (odhalených) páchateľov futbalového divácke-
ho násilia z radov mládeže. Aplikáciu probácie v tejto oblasti chápeme 
ako organizáciu a samotný výkon odborného dohľadu sociálneho pracov-
níka nad páchateľmi futbalového násilia, vykonávaný počas realizácie 
probačného a resocializačného programu. Resocializáciu v tomto kontex-
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te môžeme charakterizovať ako odborný sociálno-integratívny zásah do 
subkultúry futbalových hooligans s cieľom ich postupného opätovného 
začlenenia do sociálne akceptovateľnej diváckej komunity. Probačný 
a resocializačný program je jednou z foriem resocializačnej činnosti napr. 
spolu so sociálnym poradenstvom, nácvikom sociálnych zručností, či 
pracovnou terapiou. 

Cieľom probačných a resocializačných programov pre futbalových 
chuligánov je zamedziť recidíve a zároveň minimalizovať negatívne do-
pady kriminalizácie mladistvých8. V rámci času, ktorý futbaloví chuligáni 
strávia na futbale a s futbalom môže dochádzať k rizikovému správaniu, 
v dôsledku ktorého sa títo futbaloví fanúšikovia dostávajú do rozporu so 
zákonom. 

Počas realizácie probačného a mediačného programu by sa problé-
moví futbaloví fanúšikovia mali naučiť zvládať vznikajúce konflikty 
nenásilnou formou, tolerancii a zodpovednosti za svoje správanie 
a schopnosti aktívnej rezistencie voči nepriaznivým dôsledkom dynamiky 
davu  v diváckej komunite. Vzhľadom k často teenagerskému veku hoo-
ligans a ich predpokladanej sociálnej neprispôsobivosti sa jednou z najú-
činnejších ciest javí podpora pozitívnych osobnostných vlastností, posto-
jov a spôsobov správania sa klientov programu. Výsledkom realizácie 
probačného a resocializačného programu by malo byť povolenie účasti na 
futbalových zápasoch zo strany organizátora a sociálne akceptovateľné 
fandenie ako ukazovateľ úspešnosti účasti problémových fanúšikov na 
programe. 

 
 

Záver 
 
Hľadanie odpovede na otázku aké sú možnosti sociálnej práce 

v prevencii futbalového chuligánstva zavŕšime v tomto príspevku pouká-
zaním na niektoré profesijné riziká sociálnej práce v tejto oblasti. 

Prvé z nich je riziko nárokov na túto prácu vo vzťahu k možnostiam 
a schopnostiam sociálneho pracovníka, resp. pracovníka inej pomáhajúcej 
profesie. K nárokom na vykonávanie aktivít v tejto oblasti patria najmä 

                                                 
8 Šveřepa, M.: Hooligans a sociální prevence. In: Sociální politika, roč. 28, 2002, č. 6, s. 10. 
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vedomosti z dvoch kľúčových oblastí – sociálnej práce a diváckeho nási-
lia, ovládanie metód a techník sociálnej práce a rešpektovanie profesijnej 
etiky sociálnej práce. Pregraduálne i celoživotné vzdelávanie sociálnych 
pracovníkov považujeme za samozrejmosť, riziko vzniká ak to nie je 
samozrejmé pre sociálneho pracovníka v praxi. Riziko v oblasti ovládania 
metód a techník sociálnej práce spočíva v možných negatívnych dôsled-
koch v prípade ich nesprávnej aplikácie. Rešpektovanie profesijnej etiky 
sociálnej práce prináša pre sociálneho pracovníka viaceré riziká, napr. 
riziko zabezpečenia vlastného bezpečia sociálneho pracovníka v niekto-
rých situáciách a riziká vyplývajúce pre klienta v prípade poskytnutia 
dôverných informácií. 

Ďalším profesijným rizikom sociálnej práce v tejto oblasti je inten-
cionálnosť profesijných kompetencií sociálneho pracovníka. Máme tým 
na mysli predovšetkým ich profiláciu s ohľadom na možný cieľ sociálnej 
práce, danú cieľovú skupinu, tj. v našom prípade futbalových chuligánov 
a na cieľový stav po skončení intervencie sociálneho pracovníka do da-
ného problému. Z existujúcich profesijných kompetencií sociálnych pra-
covníkov9 by sme v prevencii diváckeho násilia využili najmä schopnosť 
sebainštrumentalizácie, schopnosť komunikovať a kooperovať, schop-
nosť iniciovať klienta k spolupráci, podporovať klienta a viesť ho k sa-
mostatnosti a poskytovať klientovi sociálne služby. V prípade praktické-
ho uplatňovania týchto kompetencií predpokladáme viaceré profesionálne 
riziká spojené napr. s osobnou zaangažovanosťou sociálneho pracovníka, 
s rozdielnosťou vo využívaných prostriedkoch komunikácie medzi so-
ciálnym pracovníkom a klientom, či v spolupráci s klientom. 

Posledným profesijným rizikom pomáhajúcich profesií v prevencii 
futbalového chuligánstva, ktorým tento príspevok uzavrieme je riziko 
transcidisplinárnosti problematiky futbalového chuligánstva. Profesionál-
ne pôsobenie v oblasti nerepresívnych postupov vo vzťahu k riešeniu 
diváckeho násilia je okrem sociálnych pracovníkov možné pre odborní-
kov z viacerých profesií, napr. sociálnych pedagógov, špeciálnych peda-
gógov, psychológov, sociológov apod. Ak je však veda o sociálnej práci 
založená len na transcidisciplinárnosti, ak bude predstavovať len „desti-
lát“ z referenčných disciplín, je o tento projekt zle postarané. Oprávne-

                                                 
9 Levická, J.: Základy sociálnej práce. Trnava: FZaSP TU, 2004, s. 51-65. 
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nosť novej disciplíny spočíva v tom, že si kladie vlastné otázky, z čoho 
vzniká nová sústava poznatkov10. Dodávame, že tento problém sa v celej 
svojej naliehavosti objavuje aj v sociálnej práci ako profesii. 
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