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Abstrakt: Príspevok sa zaoberá komparáciou prevýchovných zariadení v systéme starostlivosti o mladistvých 

delikventov na území Slovenska a Poľska. V príspevku porovnávame slovenské  reedukačné centrá 

s prevýchovnými zariadeniam na území Poľska, a to s mládežníckymi výchovnými centrami a prevýchovnými 

ústavmi. Zaoberáme sa ich klasifikáciou a diferenciáciou. Poukazujeme na podobnosti a rozdiely medzi 

jednotlivými prevýchovnými zariadeniami, na podobnosti a rozdiely v ich zameraní, cieľoch a organizácii, 

pričom sa opierame o legislatívu oboch krajín. Umiestnenie mladistvého v prevýchovnom zariadení na 

Slovensku aj v Poľsku má za úlohu kladne ovplyvniť jeho duševný, mravný a sociálny vývin a zároveň chrániť 

spoločnosť pred páchaním trestnej činnosti. Ako výsledky komparácie poukazujú, Poľsko poskytuje na účely 

prevýchovy mladistvých delikventov širšiu škálu prevýchovných zariadení ako Slovensko a tieto prevýchovné 

zariadenia sú aj viac diferencované. Prínosom príspevku je najmä oboznámenie sa s fungovaním prevýchovných 

zariadení na území Poľska a poukázanie na to, čím by sa mohol slovenský systém starostlivosti o mladistvých 

delikventov inšpirovať od systému starostlivosti o mladistvých delikventov v Poľsku. 

Kľúčové slová: Mladistvý delikvent. Prevýchovné zariadenia. Poľsko a Slovensko. Komparácia. 

 
Abstract: The paper deals with comparison of re-education facilities in the system of care for juvenile 

delinquents in Slovakia and Poland. In this subscription we compare the Slovak re-education centers with re-

education facilities in Poland and with youth educational centers and re-education institutions. We are 

concerned with their classification and differentiation. We point to the similarities and differences between the 

re-education facilities, the similarities and differences in their interests, goals and organization where we are 

relying on the legislation of both countries. Placement of juveniles in re-education facilities in Slovakia and 

Poland has the task positively affect their mental, moral and social development and in the same time protect the 

company from committing crimes. As a point of comparison results, Poland provide for the purpose of treatment 

of juvenile delinquents wider range of re-education facilities like Slovakia and these facilities are also more 

differentiated. The benefit of this paper is mainly familiarized with the operation of re-education facilities in 

Poland and point to what inspiration would Slovak care system of juvenile delinquents get from the system of 

care for juvenile delinquents in Poland. 

Key words: Juvenile delinquent. Re-education facilities. Poland and Slovakia. Comparison. 

 

Teoretické východiská 

Pojmom delikvencia je právne hodnotený taký spoločensky neprijateľný čin, ktorý 

prekračuje legislatívne hranice a je trestaný. Ide o správanie, ktoré spôsobí spoločnosti alebo 

jednotlivcovi ujmu. ,,Delikvencia je správanie a správanie je podmienené veľmi komplexne“ 

(Matoušek, Matoušková 2011, s. 23). Príčiny delikvencie sú teda rôzne, podieľajú sa na nej 

faktory od biologických cez psychické až po socializačné. V súčasnosti je nastolená otázka, 

ako si spoločnosť dokáže s týmto patologickým javom poradiť a ako efektívne ho dokáže 

riešiť vzhľadom na najväčšie dobro jedinca aj celej spoločnosti. Špecifickou skupinou 
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jedincov s delikventným správaním sú mladiství delikventi. Podľa Daneka (2007, s. 180) 

podiel mládeže Slovenska na objasnených trestných činoch sa pohybuje dlhodobo v rozpätí 

od 20 – 28 % z celkovej trestnej činnosti. Jaworska (2012, s. 219) tvrdí, že v roku 2011 podiel 

mladistvých na celkovej trestnej činnosti v Poľsku prekročil 10 %. Riešenie problematiky 

delikvencie mladistvých preto nie je v rámci štátnej politiky týchto krajín zanedbateľné. Na 

Slovensku sa posunula veková hranica trestnej zodpovednosti na 14. rok, v Poľsku sú trestne 

zodpovední mladiství od 13. roku svojho života. Delikventné správanie je podľa Matoušeka a 

Matoušekovej (2011, s. 56) „pokusom človeka s nízkym sebahodnotením  zvýšiť pocit vlastnej 

hodnoty kriminálnym správaním“. Mnohí mladiství delikventi pochádzajú z disfunkčných 

a patologických rodín, v ktorých v detstve často neboli uspokojované ich základné 

potreby. „Zanedbávanie, prípadne týranie detí v rodine dramaticky zvyšuje pravdepodobnosť, 

že sa tieto deti v priebehu dospievania dostanú do konfliktu so zákonom“ (Matoušek 1996, s. 

18). „Motivácia k patologickému správaniu je podmienená predovšetkým nedostatkom 

uspokojovania pre človeka dôležitých potrieb tak v sfére biologickej, ako aj v psycho-

emocionálnej“ (Jaworska 2012, s. 133). Z toho všetkého vyplýva aj ich pocit menejcennosti 

a ich nízke sebahodnotenie. Ďalej majú problém kontrolovať svoje agresívne správanie, často 

sú plní strachu. Nemajú dostatočný pocit viny za vykonané trestné činy. Robí im problém 

ukazovať svoje emócie, nedokážu byť empatickí alebo svoje emócie nedokážu patrične 

kontrolovať. Neskôr sa títo mladiství s neuspokojovanými potrebami, frustrovaní častými 

konfliktami v rodine zhlukujú do asociálnych subkultúr a vybočujú na cestu kriminality. 

Príčinou zhlukovania sa do asociálnych partií je aj nedostatok emocionálnych väzieb vo 

formálnych skupinách, napríklad v školských triedach. Podľa Jaworkovej (2012, s. 136) 

predchádzať delikventnému správaniu nepomáha ani škola, pretože kladie na mladistvých 

neprimerané požiadavky, mladiství nemajú dostatok možností, aby mohli byť v škole 

úspešnými, a individualizácia vzdelávania je nedostatočná. Navyše škola neposkytuje 

dostatok alternatív pre trávenie voľného času. Mladiství sa často nudia (Prikryl 2006, s. 72). 

Ich trestné činy sú mnohokrát aj činmi ,,z dlhej chvíle“ alebo sú pre nich formou „zábavy“ 

(Urban 2004, s. 9). 

Na základe uvedeného preto môžeme spolu so Slowikom (2007, s. 140) tvrdiť, že 

pobyt mladistvého v prevýchovnom zariadení „môže byť v konkrétom prípade a situácii 

relatívne lepším riešením ako ponechanie jedinca v patologickom prostredí rodiny“. Na 

Slovensku aj v Poľsku je teda mladistvým delikventom súdom ukladané ochranné opatrenie a 

sú umiestňovaní do prevýchovných zariadení, kde prebieha proces ich reedukácie 
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a resocializácie, ktorý má za úlohu kladne ovplyvniť ich duševný, mravný a sociálny vývin 

a pomôcť týmto jedincom opätovne sa začleniť do spoločnosti tak, že budú akceptovať 

a dodržiavať jej normy. 

Na Slovensku sa práca s delikventnou mládežou uskutočňuje v reedukačných centrách. 

Centrá sa sústreďujú na reedukáciu jedincov, u ktorých sa prejavuje mravná, sociálna a 

emocionálna narušenosť, u ktorých možno pozorovať veľké nedostatky v sociálnej 

prispôsobivosti, v osobnostných vlastnostiach alebo v charakterovom vývine, a teda nemožno 

predpokladať, že by ich výchova a vzdelávanie v iných zariadeniach alebo v rodinnom 

prostredí viedla k náprave (Vyhláška 323/2008 o špeciálnych výchovných zariadeniach § 4, 

ods. 1). V reedukačnom centre sa mladistvým poskytuje výchova, vzdelávanie a prevýchova 

a rôznymi špeciálnymi metódami sa u nich postupne odstraňujú poruchy správania. Do 

reedukačného centra môže mladistvého umiestniť súd alebo sa doň môže dostať na základe 

žiadosti zákonného zástupcu. Podľa § 122 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove (školský 

zákon) a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov charakterizujeme reedukačné 

centrum ako špeciálne výchovné zariadenie, ktoré „na základe výchovnovzdelávacieho 

programu a individuálneho reedukačného programu poskytuje deťom do veku 18 rokov 

s možnosťou predĺženia o jeden rok výchovu a vzdelávanie vrátane prípravy na povolanie 

s cieľom ich opätovného začlenenia do pôvodného sociálneho prostredia na žiadosť dieťaťa“. 

Reedukačné centrá na Slovensku sa diferencujú na: 

 reedukačné centrá pre deti vyžadujúce zvýšenú starostlivosť, kde sú umiestňovaní 

mladiství, u ktorých je pozorovaná potreba rozšírenia reedukačného procesu 

o liečebný režim. Sú tu mladiství s narušeným psychosociálnym vývinom, 

s chronickou chorobou alebo tí, ktorí majú zvláštnu diétu, mladiství so zdravotným 

postihnutím, s psychiatrickou diagnózou a mladiství po detoxikácii. 

 reedukačné centrá s ochranným režimom, do ktorých sú na základe súdneho 

rozhodnutia umiestňovaní mladiství s narušeným psychosociálnym vývinom, ktorý je 

spojený s páchaním trestnej činnosti alebo s konaním, ktoré je opakujúce sa a má 

znaky trestného činu, alebo sú do tohto reedukačného centra umiestňovaní agresívni 

jedinci.  

 reedukačné centrá s otvoreným režimom, ktoré najviac podobajú rodinnej výchove. 

Do týchto reedukačných centier sú umiestňovaní mladiství, ktorí spolupracujú 

v procese prevýchovy, ktorí sú motivovaní zlepšovať svoje správanie a s ktorými nie 

sú v zariadení významnejšie výchovné problémy. Môžu opúšťať zariadenie pri 
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príležitosti účasti na rôznych kultúrnych a športových podujatiach, chodiť do školy 

mimo zariadenia a pod. 

 reedukačné centrá pre maloleté matky s deťmi, kde sú umiestňované mladistvé matky, 

ktorým je nariadená ústavná starostlivosť. Takéto reedukačné centrum poskytuje 

okrem prevýchovy matkám a ich deťom sociálnu, výchovnú a zdravotnú starostlivosť.  

 

Reedukačné centrum na Slovensku prijíma deti oboch pohlaví. Pre každého 

mladistvého sa vytvára individuálny reedukačný program, pomocou ktorého sa v zariadení 

realizuje proces jeho prevýchovy, zohľadňujúc individuálne špecifiká a potreby mladistvého. 

Východiskom pre individuálny reedukačný program sú údaje z diagnostickej správy 

o školskom vývine, východiskovom edukačnom stave, správy o psychologickom vývine 

a správaní sa mladistvého počas adaptačnej fázy v reedukačnom centre. Dlhodobý plán 

individuálneho reedukačného programu pozostáva z reedukácie školského vývinu, sociálneho 

správania, osobnostného vývinu, mravného vývinu a charakterového vývinu.  

V Poľsku majú obdobnú funkciu ako slovenské reedukačné centrá mládežnícke 

výchovné centrá (poľ. młodzieżowe ośrodki wychowawcze). Sú určené pre mladistvých, ktorí 

nie sú schopní prispôsobiť sa normám spoločnosti, ktorí sú demoralizovaní a majú potrebu 

špeciálnych podmienok na svoj ďalší rozvoj, potrebujú špeciálne metódy práce, organizáciu 

učenia, špeciálne formy výchovy a špeciálne formy resocializácie. Úlohou mládežníckych 

výchovných centier je eliminácia príčin a prejavov spoločenskej dysadaptácie a tiež príprava 

týchto mladistvých na život v súlade s normami spoločnosti. Diferencujú sa podľa pohlavia, 

veku, stupňa demoralizácie či pridružených narušení.  

Mládežnícke výchovné centrá sa diferencujú na: 

 resocializačné výchovné centrá pre spoločensky neprispôsobenú mládež 

v intelektuálnej norme, 

 resocializačno-revalidačné centrá pre spoločensky neprispôsobenú mládež s ľahkým 

stupňom mentálneho postihnutia, 

 resocializačno-liečebné centrá pre spoločensky neprispôsobenú mládež 

s neuropsychickými ochoreniami. 

 

Mladistvých delikventov umiestňuje do mládežníckych výchovných centier súd 

v spolupráci s Centrom rozvoja edukácie (poľ. Ośrodek rozwoju edukacji). Tieto zariadenia 

vytvárajú individuálny program resocializačnej práce a stanovuje sa resocializačná prognóza. 



Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika 

ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. – 14. mája 2015, Prešov 

 

213 
 

Každé z mládežníckych výchovných centier realizuje aj svoj vlastný výchovný mikrosystém 

a vlastný resocializačný program. 

Ďalším typom zariadení pre mladistvých delikventov v Poľsku sú nápravné ústavy. 

Podľa čl. 3, 10 a 11 Zákona o postupovaní v záležitostiach neplnoletých (poľ. Ustawa z dnia 

26. października1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich) je možné v nápravnom 

ústave  umiestniť neplnoletého, ktorý prekročil zákon a  

 je vo vysokom stupni demoralizovaný, 

 pričiňujú sa k tomu okolnosti a charakter činu, 

 doterajšia intervencia nepreukázala pozitívne výsledky, 

 doterajšie výchovné spôsoby nepôsobia pozitívne na jeho nápravu. 

 

Za spáchaný trestný čin s väčšom mierou závažnosti súd vyhlási rozsudok, na ktorý je 

viazaný trest v podobe povinného pobytu mladistvého v nápravnom ústave (poľ. v zakładzie 

poprawczym). Je to najprísnejší prostriedok zaobchádzania s mladistvými v Poľsku. Jeho 

hlavným cieľom je podľa Sobiecha a Cichońa (2008, s. 5) „resocializácia neplnoletých, ktorá 

je zameraná na zmenu postojov k iným, ktorá je akceptovaná spoločnosťou a zaisťuje správny 

rozvoj osobnosti a taktiež utváranie si pozitívnych záujmov, správnej hierarchie hodnôt ako aj 

dodržiavanie prijatých noriem spoločenského života“. Za nápravné ústavy zodpovedá 

Ministerstvo spravodlivosti v Poľsku. Neplnoletí sú do nápravných ústavov umiestňovaní na 

základe uznesenia súdu a nasmerovaní už vyššie spomínaným Centrom rozvoja edukácie. Súd 

môže do nápravného ústavu umiestniť mladistvého vo veku 13 – 21 rokov v prípade, ak 

mladistvý nedostal súdom po skončení 17. roku trest odňatia slobody. V týchto zariadeniach 

sa mladiství vzdelávajú, pripravujú sa na budúce povolanie, pracujú, zúčastňujú sa rôznych 

podujatí, prerábajú si nanovo rebríček svojich hodnôt a učia sa rešpektovať a zachovávať 

spoločenské normy. Tiež sa učia, ako by mali plnohodnotne využívať voľný čas. Podľa 

Kozaczuka a Urbana (2004, s. 157) by mal pobyt v nápravnom ústave zabezpečiť vhodné 

podmienky pre návrat mladistvého do bežného  života, eliminovať faktory, ktoré sa vo veľkej 

miere podieľajú na narušení osobnosti, napraviť, čo dané faktory narušili, upevniť výsledky 

resocializácie a viesť mladistvého k sebavýchove. 

Nápravné ústavy sa v Poľsku diferencujú na: 

1. Nápravné resocializačné ústavy (poľ. zakłady poprawcze resocjalizacyjne) 

 otvorené, ktoré sa nazývajú sa aj mládežníckymi ústavmi spoločenskej adaptácie (poľ. 

młodzieżowe ośrodki adaptacji społecznej) a do ktorých sú umiestňovaní mladiství, 
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ktorí spolupracujú a vykazujú nízky stupeň demoralizácie. Môžu chodiť do školy a na 

rôzne podujatia mimo zariadenia. 

 polootvorené, kde sú umiestňovaní mladiství, ktorých stupeň demoralizácie 

neumožňuje ich pobyt v otvorených nápravných ústavoch, a tí, ktorí sú do 

polootvorených nápravných ústavov za odmenu preradení z uzatvorených nápravných 

ústavov. 

 uzatvorené, kde sú umiestňovaní mladiství, u ktorých je preukázaná veľká útekovosť. 

 so zvýšeným výchovným dozorom (poľ. zakłady resocjalizacyjne o wzmożonym 

nadzorze wychowawczym), kde sú umiestňovaní mladiství po ukončenom 16. roku 

života, vynímočne v 15. roku, ak tak rozhodol súd. Sú to neplnoletí, ktorým doteraz 

uplatňované prostriedky prevýchovy nepomohli v spoločenskej readaptácii v nijakom 

inom zariadení. 

2. Nápravné readaptačné ústavy (poľ. zakłady poprawcze readaptacyjne) sú určené pre 

mladistvých, s ktorými sú zvlášť veľké výchovné problémy (najmenej dvakrát utiekli, 

dvakrát vykonali trestný čin v čase pobytu v inom zariadení alebo dezorganizujú prácu 

v iných zariadeniach). 

3. Resocializačno-terapeutické ústavy (poľ. zakłady poprawcze resocjalizacyjno-

terapeutyczne) sú určené pre neplnoletých s psychickými poruchami alebo inými 

poruchami osobnosti, s mentálnym postihnutím, pre mladistvých závislých od 

psychotropných látok alebo od alkoholu a pre mladistvýchnakazených vírusom HIV. 

 

Diskusia 

Na základe uvedeného si dovoľujeme konštatovať, že v Poľsku sa mladistvým 

delikventom poskytuje širšia škála prevýchovných zariadení ako na Slovensku a jednotlivé 

zariadenia sú aj viac diferencované, čo podľa nášho názoru vplýva aj na väčšiu kvalitu 

reedukácie a resocializácie v týchto zariadeniach. Podľa nášho názoru by malo na Slovensku 

pozitívny dopad umiestňovanie mladistvých do reedukačných centier vyhradených výlučne 

pre mladistvých delikventov s tým istým narušením. Tak by sa predchádzalo prenášaniu 

viacerých negatívnych vplyvov a skúseností, ako je napr. nahováranie na požívanie drog, na 

záškoláctvo a pod. Jaworkowa (2012, s. 163 – 65) definuje takéto správanie ako správanie, 

ktoré je možné pozorovať vo vzťahoch medzi mladistvými v zariadení, ktoré  je proti 

poriadku zariadenia a ktoré narúša pravidlá zariadenia. Tvrdí, že si mnohí mladiství so sebou 

do zariadenia prinášajú negatívne vzorce správania z rodinnej výchovy a z prostredia v mieste 
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bydliska, kde vyrastajú, v takomto správaní v zariadení pokračujú a jeden od druhého si 

patologické vzorce osvojujú. Tieto skutočnosti sa zhodujú aj s názorom Slowika (2007, s. 

140), ktorý tvrdí, že „výchovné ústavy sa takto pre niektorých klientov stanú predstupňom 

väzníc, kde funguje v určitom zmysle veľmi podobný režim a vzťahy“. Týmto negatívnym 

javom by sa malo predchádzať práve väčšou diferenciáciou prevýchovných zariadení na 

Slovensku. Iné zariadenia by mali byť určené pre mladistvých, ktorí sú do zariadenia 

umiestnení za ľahšie priestupky, iné pre mladistvých, ktorí spáchali závažné trestné činy, iné 

pre mladistvých s mentálnym postihnutím, s psychiatrickými diagnózami atď. Proces 

reedukácie a resocializácie by sa tak podľa nášho názoru zefektívnil a uľahčila by sa aj práca 

vychovávateľov, keďže poskytovať starostlivosť a výchovu príliš heterogénnej skupine 

mladistvých delikventov je ľudsky i materiálne veľmi náročné. 

 

Zhrnutie 

V príspevku sme komparovali prevýchovné zariadenia pre mladistvých delikventov na 

Slovensku a v Poľsku. Porovnávali sme slovenské reedukačné centrá s poľskými 

mládežníckymi výchovnými centrami a prevýchovnými ústavmi. Venovali sme pozornosť ich 

popisu, klasifikácii a diferenciácii. Poukázali sme na podobnosti a rozdiely v ich zameraní, 

organizácii a cieľoch a aj na to, čím by sa mohol slovenský systém starostlivosti 

o mladistvých delikventov inšpirovať poľským systémom. Mládežnícke výchovné centrá 

a nápravné ústavy plnia v Poľsku podobnú funkciu ako slovenské reedukačné centrá. Podľa 

nášho názoru by sa však Slovensko mohlo inšpirovať od poľského systému starostlivosti 

o mladistvých delikventov najmä širšou a viac diferencovanou škálou prevýchovných 

zariadení pre mladistvých delikventov. Pozitívny dopad by malo, keby aj na území Slovenska 

existovali iné prevýchovné zariadenia pre mladistvých delikventov, ktorí vykonali trestný čin 

s menšou váhou, a pre tých, ktorí vykonali trestný čin s väčšou váhou; pre tých, ktorí sú 

demoralizovaní v nižšej miere, a pre tých mladistvých, ktorí sú demoralizovaní vo vysokej 

miere. Iné zariadenia by mali byť určené pre mladistvých delikventov, ktorí sú motivovaní 

pracovať na procese svojej reedukácie a resocializácie, a pre tých, ktorí nie sú ochotní 

spolupracovať, utekajú zo zariadenia a dezorganizujú prácu vychovávateľov. Na Slovensku 

nemáme samostatné reedukačné centrum zariadenie pre mladistvých s psychickými 

poruchami. V takomto samostatnom zariadení by sa podľa nášho názoru poskytovala týmto 

mladistvým kvalitnejšia a špecifickejšia pomoc ako v bežnom reedukačnom centre, kde sú títo 
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mladiství vo výchovnej skupine medzi ostatnými mladistvými, ktorí podobné špeciálne 

potreby nemajú.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Príspevok je súčasťou riešenia projektu KEGA č. 035 PU-4/2014 Zvyšovanie kvality 

pregraduálnej prípravy špeciálnych pedagógov v kontexte inovatívnych trendov teórie 

a praxe (2014 – 2016) 
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