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STRATÉGIA PRI RIEŠENÍ CIGÁNSKEHO 
PROBLÉMU

1.

     O cigánskom probléme, ktorý popri korupcii politikov,  možno dnes právom pokladať za blížiacu sa 
národnú katastrofu Slovákov, vie naďalej väčšina z nás len veľmi málo. 
Prevažne na západnom Slovensku (napr. v okolí Bratislavy) je evidentné, ako majú mnohí občania o Cigánoch 
skreslené, ba až naivné predstavy. Vôbec si neuvedomujú, že budúcim základom dobre fungujúcej ľudskej 
spoločnosti musia byť v prvom rade zdraví jedinci schopní pracovať, a nie takí, u ktorých je najmä psychické 
zdravie poškodené v dôsledku  užívania drog, alkoholu, fetovania, nezodpovedného správania alebo incestného 
pomeru rodičov. 
Dovolím si tvrdiť, že súčasný kritický stav cigánskeho problému na Slovensku majú na svedomí hlavne: 

- Pseudohumanistickí politici, volajúci po prehnanej tolerancii voči asociálom, neochotní siahnuť po 
radikálnych a účinných opatreniach. 
-Zmanipulované médiá, zatajujúce pravdivé informácie o cigánskej kriminalite, pričom nemajú záujem 
formovať slovenskú verejnú mienku správnym smerom.  
- Bratislavskí odborníci od stola, ktorí  napriek nulovým výsledkom poberajú svoj vysoký plat.  I keď majú 
plné ústa teórie, živého cigánskeho asociála pravdepodobne ešte nevideli.

   Väčšina z pomedzi podvedených Slovákov tak stále nemá záujem o reálnu- radikálnu zmenu spoločenského 
smerovania a naivne verí, že zničujúci vývoj kapitalistického Slovenska je udržateľný. Zarážajúce ale je, že 
napriek evidentnej demografickej kríze - starnutiu populácie a nadmernému rozmnožovaniu retardovaných 
asociálov, si v mnohých prípadoch blížiaci kolaps nepripúšťajú  ani bohatí, vzdelaní a na prvý pohľad inteligentne 
vyzerajúci Slováci. Neuvedomujú si, že pokiaľ nadobudnuté majetky nebudú kryté najvzácnejšou hodnotou - 
užitočnou ľudskou prácou -  zo Slovenska vznikne jeden veľký Luník IX plný dôchodcov a neproduktívnych 
asociálov, tak ich našetrené peniaze ako aj nehnuteľnosti sa stanú bezcennými. Ťažkosti spôsobené kriminalitou 
a znehodnocovaním majetku poznajú už dnes mnohí Slováci žijúci v blízkosti cigánskych asociálov (napr. 
poľnohospodári a majitelia nehnuteľností). Chybou súčasnosti je tiež, že pri pokusoch riešiť cigánsky problém, 
všetci tzv. odborníci od roku 1989, akoby v rámci zotrvačnosti, stále  postupujú jedným, pôvodne určeným 
pseudohumanistickým smerom. Myslím si, že vzhľadom na doterajšie, takmer nulové výsledky by sme si mali 
konečne položiť otázku: Je humanistický prístup voči asociálom ten správny? 
   Rovnako ale, nie je správne, aby sa dnes za úspešným riešením cigánskeho problému hľadala veľká veda. 
Stačí, pokiaľ budeme v čo najväčšej miere presadzovať históriou potvrdený a rozumný prístup - zlo začneme 
trestať, dobro odmeňovať.
Napriek relativite pojmov dobro a zlo sa musíme na Slovensku jednoznačne pokúsiť o to,  aby každý jedinec, 
ktorý chce využívať výhody plynúce zo života v ľudskej komunite, mal v maximálnej miere povinnosť 
byť spoločensky užitočný a neškodiť. Pre správne fungujúcu spoločnosť je taktiež potrebné, aby sa voči 
nepoučiteľným asociálom dostatočne tvrdo zasiahlo. Všetci asociáli musia mať presne vymedzené pravidlá 
správania, aby tak následne za ich porušenie mohli byť príslušne potrestaní. Za opakované a vedomé 
porušovanie zákonov a spoločenských noriem, nesmie nik očakávať zľutovanie. Naopak, asociáli si musia 
uvedomiť, že pokiaľ nebudú ochotní rešpektovať národné záujmy (záujmy väčšiny), čakajú ich sankcie, 
spoločenské vylúčenie a izolácia. 
   Aj keď pri prevádzaní trestov treba postupovať veľmi opatrne, nemali by sme zabúdať na históriou potvrdené 
pravidlo, že trest nesmie byť nikomu príjemný. Pri výchovnom procese niektorých asociálov si dovolím 
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prirovnať prístup k ich trestaniu s výcvikom psov. Ak pes urobí niečo zlé, okamžite musí byť potrestaný. 
Oneskorený trest stráca efekt, pretože si ho pes mylne spojí s iným, aktuálnym javom a teda si nezapamätá to, 
čo bolo naším zámerom.
   Možno niektorých z vás moje prirovnanie asociálov k psom pohoršilo. Ja ho ale považujem za absolútne 
logické. Veď v mnohých oblastiach ľudského života sa dokázalo, že najlepšou inšpiráciu je nám príroda. 
V zásade však trest u ľudí ako duchovných bytostí nemusí byť vždy len fyzický alebo obmedzujúci, hlavne pokiaľ 
stačí previnilca upozorniť (poučiť), prípadne pokarhať, aby sa viac jeho nevhodné správanie nezopakovalo. 
Keď sa ale ukáže, že prvotné upozornenia, prípadne mierne tresty nezabrali, okamžite s prihliadnutím na 
závažnosť a recidívu treba pritvrdiť.  
Ako bolo už spomenuté, jedným z najzávažnejších problémov, ktorý nám dlhodobo spôsobujú nadmerne 
sa množiaci cigánski asociáli, je práve kriminalita. Myslím si, že je konečne načase ujasniť si a definovať 
niektoré dôležité príčiny cigánskeho asociálneho správania.
   Počas svojej práce sa ako verejný činiteľ stretávam s rôznymi ľuďmi a teda aj s Cigánmi. 
Keďže chcem byť maximálne spravodlivý, nikdy nesúdim človeka podľa prvého dojmu ani bezhlavo 
nevykonávam príkazy nadriadených. Spoločnosť a ľudí sa pri práci pokúšam najskôr skúmať, aby som tak na 
základe niektorých známych sociologických koncepcií aj osobne prispel k lepšiemu Slovensku - k vyváženej 
spoločnosti s perspektívou do budúcnosti. Pre úspešné vyriešenie cigánskeho problému nesmieme viac 
zakrývať realitu, ale naopak, nazývať veci pravými menami. Z vlastných  skúseností (z pozorovania) opierajúc 
sa čiastočne aj o sociologickú teóriu deviácie a foréznu klasifikáciu páchateľov si dovolím tvrdiť, že pôvod 
súčasného cigánskeho problému treba hľadať v 3 príčinách: 

1. PSYCHOPATICKÁ (BIOLOGICKÁ) DEVIÁCIA - spôsobená mentálnym postihnutím. 
Z hľadiska logického uvažovania ju môžeme zaradiť do dvoch základných skupín:
 - vrodená - v mnohých prípadoch ju má na svedomí incest, ako aj nezodpovedné         správanie 
budúcich cigánskych matiek, ktoré počas tehotenstva napr. užívajú drogy, alkohol, fetujú a podobne.  
– získaná - po narodení v priebehu života- napr. úrazom, vlastným pričinením (napr. užívaním rôznych 
psychotropných látok), ale aj extrémnym zanedbaním výchovy a vzdelávania.

2. KULTÚRNA (NAUČENÁ) DEVIÁCIA-  šíriaca sa špecifickými zvykmi a hodnotami v niektorých 
uzavretých komunitách obyvateľstva, zväčša prenášaná zo starších na najmladších členov skupiny 
napriek tomu, že väčšinovou spoločnosťou sú pokladané za deviantné. Nie je žiadnym tajomstvom, 
že práve deti si ľahko prevezmú nevhodné vzorce asociálneho správania od svojich rodičov. Takéto 
prenášanie asociálneho správania následne funguje ako reťazová reakcia, keďže sa prenáša z pokolenia 
na pokolenie.     

3. SOCIÁLNA (NÚDZOVÁ) DEVIÁCIA - vzniká na základe núdzového konania, napríklad 
následkom spoločenského tlaku na dosiahnutie určitého cieľa (úspechu), ako aj z dôvodu  zabezpečenia 
existenčných (životných) potrieb (napr. z dôvodu chudoby a nezamestnanosti).
Sociálnu príčinu možno s ohľadom na okolnosti rozdeliť rovnako do dvoch skupín:
- osobná - spôsobená v prvom rade vlastným slobodným rozhodnutím človeka (napr. v dôsledku 
prehnanej túžby po úspechu, alebo jeho ľahostajnosťou)  
- systémová - spôsobená zle nastavenou politikou štátu (napr. v situáciách, keď človek bez vlastného 
pričinenia upadne do chudoby). 

   Pre dnešnú dobu je typické, že najmä mnohí naivní intelektuáli s podporou masmédií uvádzajú ako jedinú 
príčinu neprispôsobivého správania Cigánov - systémovú - sociálnu deviáciu (z núdze). Rôzni falošní 
humanisti, z radov ľudsko-právnych organizácií  a komunitných centier, si tak s politickou podporou urobili 
z cigánskeho problému výnosný biznis. Keďže na cigánskom probléme zarábajú, ich skutočným zámerom 
nie je problém vyriešiť, veď by tak prišli o štedré dotácie. Pravidelne preto od nich môžeme počúvať dookola 
opakujúce sa tvrdenia, že musíme byť tolerantní,  pretože Cigáni údajne potrebujú čas a problém vyrieši iba 
ich dlhodobé vzdelávanie. Ich najčastejšie argumenty sú, že práve vzdelanie pomôže asociálnym Cigánom sa 
zamestnať, čím následne dôjde k ich scivilizovaniu. 
   Pokiaľ sa ale s odstupom času pozrieme na výsledky tohto pseudohumanistického prístupu v rukavičkách, 
zameraného najmä na vzdelávanie Cigánov a odstraňovanie núdzovej deviácie (napr. rozdávaním bytov a 
finančných dávok), vidíme, že vôbec neprináša požadovaný efekt. Chybné sústredenie sa štátu iba na 1 príčinu 
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- núdzovú deviáciu, je cestou národnej katastrofy. Slovenská republika nielenže každoročne na cigánsky 
problém neefektívne míňa obrovské finančné prostriedky v podobe nákladných projektov, sociálnych dávok 
a podpory rôznych ľudsko-právnych organizácii. Asociálni Cigáni nám dnes spôsobujú aj ďalšie nevyčísliteľné 
spoločenské škody (napr. kriminalitou, nákladmi na zbytočnú lekársku starostlivosť a pod.).
Práve  preto si dovolím tvrdiť, že je najvyšší čas, aby Slovensko miesto polovičatých a nedomyslených 
pokusov, konečne uskutočnilo radikálne zmeny. Pokiaľ chceme cigánsky problém raz a navždy vyriešiť, štát 
sa musí sústrediť súčasne na všetky 3 príčiny cigánskeho problému - psychopatickú, kultúrnu aj sociálnu 
príčinu. 
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2.

   Za ideálny spôsob odstránenia psychopatickej príčiny kriminálneho správania niektorých asociálov a k 
zabráneniu ich nekontrolovateľnému rozmnožovaniu pokladám vhodne uskutočnenú dobrovoľnú sterilizáciu. 
Bohužiaľ, som si plne vedomý, že tento prostriedok dnes nie je realizovateľný v takej miere, ako to Slovensko 
skutočne potrebuje. V úvahu tak pripadá akurát možnosť motivovať niektorých asociálov k dobrovoľnej 
sterilizácii.  Za dôležité taktiež  považujem, aby v súvislosti so zabránením získanej psychopatickej deviácie 
(vedomým sebapoškodzovaním napr. fetovaním a užívaním návykových a psychotropných látok), nastala 
na Slovensku legislatívna zmena, kvalifikujúca takéto nevhodné správanie ako trestný čin (napr. vhodnou 
úpravou § 174 Šírenie toxikománie, alebo § 364 Výtržníctva). 
V boji proti vrodenej deviácii je možné po zákonných úpravách využiť aj Čl.15 Ústavy SR podľa ktorého je 
ľudský život  hodný ochrany už pred narodením. Myslím si, že všetky tehotné ženy na Slovensku by mali 
povinne prejsť pod aktívnu kontrolu štátu a zdravotníctva, s cieľom ochrániť zdravie nenarodených detí. 
Tehotné ženy, ktoré dokázateľne  svojím nezodpovedným správaním vedome poškodzujú zdravie svojho ešte 
nenarodeného dieťaťa, musia za svoje skutky poniesť zodpovednosť. Osobne by som uvítal, aby opakované 
fajčenie, pitie alkoholu, fetovanie a užívanie drog počas tehotenstva bolo kvalifikované ako trestný čin s 
možnosťou izolácie, väzenia alebo dobrovoľnej sterilizácie. 
   Odborníci z radov zdravotníkov upozorňujú, že v dôsledku užívania alkoholu počas tehotenstva, môžu mať 
niektoré deti nezvratne poškodený mozog, trpieť vrodenými vývojovými chybami, pričom v neskoršom veku 
z nich je vysoké percento drogovo závislých, delikventov či násilníkov. Potvrdzuje to aj profesorka Mária 
Huttová z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Poškodenie sa u týchto detí 
prejavuje rôznym stupňom postihnutia, od mentálnej retardácie, cez poruchy pozornosti, správania, pamäte 
či spánku.  Podľa Huttovej sú tieto deti agresívnejšie, vykazujú poruchy správania, jedenia, emocionálne sú 
labilnejšie, často majú záchvaty plaču, ťažšie sa učia, vychovávajú a socializujú. 

   Podmienkou pre úspešne riešenie je, aby všetky slovenské ženy boli riadne poučené o prípadných dôsledkoch 
svojho nezodpovedného správania počas tehotenstva. 
   Týmto rozumným a spravodlivým prístupom umožníme každému občanovi slobodne rozhodovať o 
svojom živote, pričom ním zároveň prispejeme aj k celkovému zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva.  
Jedinci, ktorých úroveň inteligencie nie je na pochopenie vzájomných súvislosti a niektorých právnych 
noriem postačujúca, musia prejsť pod väčšiu kontrolu štátu. Takisto opakovanú súlož s niektorými mentálne 
postihnutými osobami je potrebné postaviť mimo zákon. Inteligencia mentálne postihnutého človeka sa dá 
v mnohých ohľadoch prirovnať k inteligencii malých detí. Morálne kódexy súčasnej ľudskej spoločnosti a 
zákony nedovoľujú pohlavný styk s deťmi, a preto logicky nevidím dôvod zamedziť sexuálnemu zneužívaniu 
mentálne zaostalých. 
   Na Slovensku, najmä medzi Cigánmi, sú dnes známe mnohé prípady, keď sa na mentálne postihnutých 
ženách sexuálne ukájajú celé cigánske osady.  Následkom takéhoto správania si niektoré retardované Cigánky 
bez problému rodia ako na bežiacom páse. Najznámejší je prípad, keď jedna debilná Cigánka žijúca v osade 
na východnom Slovensku doposiaľ priviedla na svet 18 retardovaných detí (dve z nich už údajne zomreli). 
Nezabúdajme, že tehotné ženy nemajú  zodpovednosť už len sami za seba, ale aj za zdravie ešte nenarodeného 
dieťaťa. Nesmieme viac dovoliť,  aby nezodpovední a mentálne retardovaní jedinci opakovane privádzali na 
svet deti s rôznymi zdravotnými deformáciami. Tehotné ženy si zaslúžia úctu a pomoc od štátu,  ale rovnako 
musia stratiť právo vedome vykonávať  aktivity ohrozujúce zdravie svojich ešte nenarodených detí. Väčšinu 

RIEŠENIE PSYCHOPATICKEJ PRÍČINY 
DEVIÁCIE
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mentálne postihnutých jedincov je nesprávne ponechať bez vhodného dozoru. Práve naopak, treba ich okamžite 
masovo presunúť do špeciálnych, za týmto účelom vytvorených ústavov alebo zariadení pre asociálov. Tento 
radikálny prístup je opodstatnený aj z hľadiska solidarity. Veď práve mentálne postihnutí  asociáli, u ktorých 
následky a príznaky duševnej choroby pretrvávajú dnes mnohokrát vďaka neschopnosti sa sociálne adaptovať,  
končia na dne sociálneho rebríčka, vo väzniciach alebo ako bezdomovci. 
   Psychológ Petr Bakalář, v knihe Tabu v sociálních vědách (2003, s. 284-285) opísal mentálne retardovaných 
jedincov nasledovne: „Mentálne retardovaní nemajú iba nízku inteligenciu, ale sú i obtiažne socializovateľní. 
Obvykle sa ich nízka socializácia prejavuje takto: vysoká incidencia porúch správania, agresivita, neadekvátne 
sexuálne správanie, kriminalita a impulzívne jednanie.
   
   Dôvodmi pre zvýšený stupeň kriminálneho správania medzi mentálne retardovanými jedincami sú: 
- Obtiažne chápanie zákonov a následkov svojho jednania.
- Zle vyvinutý zmysel pre morálku.
- Majú menej čo stratiť uväznením (napr. sú nezamestnaní, alebo vykonávajú nezaujímavú prácu).
- Je ľahšie ich z činu usvedčiť.
- Ľudia s IQ pod 80 bodov obvykle nedokážu zaistiť potreby svojich detí (fyzické, nutričné, kongnitivné, 
emociálne). Takéto rodiny sú pre sociálnych pracovníkov najproblémovejšie (Feldman, 1994). Ženy s ľahkou 
mentálnou retardáciou majú o niečo viacej detí než ženy z normálnej populácie. Je to prevažne z týchto 
dôvodov:
- neadekvátne používanie antikoncepcie,
- neadekvátne pochopenie mechanizmu reprodukcie,
- nedostatok sociálnej skúseností potrebnej k ubráneniu nechceným sexuálnym ponukám. 
 
   O vhodnosti pristupovať k cigánskym asociálom ako k pacientom s mentálnym postihnutím svedčia aj 
názory a výskumy niektorých súdnych psychológov.   
   Policajná a súdna psychologička doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. (2009, s.65-66) v knihe Forezní 
psychologie - 2. upravené vydanie síce píše, že názor „ čo psychopat, to potenciálny páchateľ “ nie je správny. 
Rovnako však uvádza, že doterajšie štúdie zhodne konštatujú vysoký počet psychopatov medzi recidivistami. 
Mentálne postihnutých páchateľov charakterizuje ako zväčša pudovo sa správajúce osobnosti, ktoré sa 
vyznačujú nízkou inteligenciou. Ich rozumové schopnosti sú nižšie, než je obvyklé. Inak povedané,  jedná sa o 
„primitívne osobnosti“.  Tomu odpovedá aj obraz odzrkadľujúci ich trestnú činnosť, ktorá nebýva premyslená. 
Pre páchateľov s nedostatočnou mentálnou úrovňou je príznačná jednoduchosť a priamočiarosť. Takto sa 
často dopúšťajú násilnej trestnej činnosti ako napr. sexuálnych útokov proti neadekvátnym objektom (deťom, 
starým ľuďom, zvieratám). Pri skupinovej trestnej činnosti bývajú skôr vykonávateľmi nápadov z iniciatívy 
druhých. 
Primitivitu a pudové správanie asociálnych Cigánov potvrdzuje tiež profesor PhDr. Anton Heretik, PhD., 
ktorý je zároveň psychológ a súdny znalec. Heretik (2010, s. 370-374),  vo svojej knihe Forezná psychológia 
uvádza najnovšie „porevolučné“ šokujúce údaje, hodné zamyslenia. Podľa Heretika sa Cigáni na východnom 
Slovensku mali podieľať na celkovej kriminalite 45,5 % -  na násilnej trestnej činnosti 37,6 %, na lúpežiach 
79,5 %, znásilneniach 44,4 %, ublížení na zdraví 33,3 % a na vraždách 50 %. V rámci celého Slovenska 
predstavoval podiel Cigánov na kriminalite mladistvých až približne 40 %. Z toho na vlámaniach sa podieľali 
62,2 %, lúpežiach 55 %, krádežiach 52,8 % a pohlavnom zneužití 40 %. Z celkového počtu cigánskych 
kriminálnikov malo byť až 84 % postihnutých rôznym stupňom mentálnej retardácie (pravdepodobne aj v 
dôsledku incestného pomeru). 
Myslím si, že práve z týchto dôvodov je opodstatnené požadovať, aby štát v prípade odhalenia nezodpovedného 
správania budúcich rodičov alebo incestu, použil voči  páchateľom čo najprísnejšie opatrenia a tresty. 
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     Čo sa týka vplyvu asociálneho prostredia na výsledné správanie cigánskych detí, je rovnako najvyšší čas 
presadiť kultúrnu asimiláciu Cigánov. Popri výchove a vzdelávaní asociálnych Cigánov, pokladám za podstatný 
prvok ich úspešnej kultúrnej asimilácie, uplatnenie princípu strachu z trestu za porušené pravidlá. Štát musí 
v maximálnej miere začať postihovať rodičov za trestný čin – ohrozovanie mravnej výchovy mládeže. Práve v 
prípadoch, keď si rodičia neplnia alebo nevedia plniť svoje povinnosti, je žiaduce okamžite a nekompromisne 
zasiahnuť. Nezodpovedných a asociálne žijúcich rodičov je nevyhnutné kontrolovať, aby mohli byť podľa 
potreby dočasne izolovaní a pohlavne separovaní, prípadne umiestnení do ústavov pre asociálov a duševne 
postihnutých. Deti samozrejme radšej umiestniť do náhradnej starostlivosti,  aby sa tak v čo najväčšej miere 
obmedzili negatívne vplyvy prostredia na ich výchovu a zdravie.
   Náhradnou starostlivosťou je podľa Zákona o rodine starostlivosť, nahrádzajúca dočasne osobnú starostlivosť 
rodičov o maloleté dieťa v prípadoch, ak ju rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť. 
   Podľa § 51 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele na okamžité premiestnenie 
ohrozeného dieťaťa do detského domova  nie je  treba ani rozhodnutie súdu, najmä, ak sa dieťa ocitlo bez 
akejkoľvek starostlivosti, alebo ak je život či zdravie dieťaťa ohrozené. 
    Prípadné argumenty rôznych pseudointelektuálov, že takéto opatrenia sú neľudské, že ústavná starostlivosť  
je  veľmi nákladná, netreba brať vôbec do úvahy. Stačí sa pozrieť na výsledky  ich  doterajšej, dlhoročnej 
práce, prípadne sa ich opýtať na lepšie návrhy. Nezabúdajme tiež, že deti vyrastajúce v asociálnom prostredí 
predstavujú pre štát rovnako vysoké náklady a mnohé ďalšie závažné problémy.
   V extrémne nevhodnom asociálnom prostredí, pri zanedbanej výchove a vzdelávaní môžu mentálne funkcie 
detí natoľko retardovať, že sa z nich stanú dlhodobo mentálne postihnutí jedinci ktorí sú do budúcna absolútne 
spoločensky nepoužiteľní. 
   Všetky väzenia, detské domovy, resocializačné strediská, ústavy pre asociálov a mentálne postihnutých treba 
maximálne zbaviť závislosti od štátu - budovať ich v čo najväčšej miere na princípoch pracovnej terapie ako 
sebestačné farmy využívajúce prevažne vlastné naturálne zdroje: potraviny, energiu, vodu.
   Výhodou takýchto zariadení bude, že kontrolou, pohlavnou separáciou a izoláciou asociálov zamedzíme 
nielen v páchaní trestnej činnosti, ale aj ich nadmernému rozmnožovaniu a šíreniu chorôb. K úspešnej kultúrnej 
asimilácii asociálnych Cigánov je taktiež vhodné uplatniť takú reformu trestného zákona, aby vedomé a 
opakujúce sa priestupky mohli byť konečne kvalifikované ako trestný čin. V rámci možností sa tak budú dať 
proti asociálom účinne využívať tresty povinnej práce, zákazu pobytu  a odňatia slobody.
   Pri pokusoch obnoviť pracovné návyky asociálov, môže byť ďalším účinným opatrením opätovné zavedenie 
pre dnešnú dobu vhodnou formou nastaveného trestného činu príživníctva.
   Následný zvýšený počet odsúdených a  nedostatok ubytovacích kapacít vo väzniciach je možné riešiť 
napríklad výstavbou nízko-nákladových väzení - letných pracovných táborov s využitím stanov a unimobuniek 
(rovnako potravinovo sebestačných), ako aj povinným nástupom odsúdených do výkonu trestu až počas letných 
mesiacov. Takéto opatrenie umožní  zníženie  finančných nákladov a  energetickej náročnosti väzenstva 
v zimných mesiacoch.     V lete, počas výrazného nárastu počtu väznených osôb, sa dá na strážne účely použiť 
aj armáda.  Súčinnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže  s ďalšími orgánmi štátnej správy je už dnes možná 
na základe § 63 Zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže.
Opakujúcu sa recidívu treba zastaviť odliberalizovaním slovenského väzenstva tak, aby väznice na páchateľov 
pôsobili čo najviac odstrašujúco. 
   Veľké možnosti v boji s cigánskymi asociálmi vidím aj v spoločnom nasadení domobrany, armády a polície 

RIEŠENIE  KULTÚRNEJ PRÍČINY 
DEVIÁCIE

3.



9

do problémových oblastí (napr. na východnom Slovensku), v ktorých už samotná polícia nedokáže ochrániť 
slušných ľudí. Štátu môžu byť inšpiráciou pri zriaďovaní domobrany v súčasnosti na Slovensku fungujúce 
poľovnícke organizácie (Poľovnícka stráž). 
Po potrebných zákonných úpravách sa tak pre občanov vytvoria reálne podmienky aktívnej ochrany životov, 
zdravia a majetku v obývaných oblastiach. Členovia domobrany by mohli mať aj štatút verejného činiteľa. 
Efektívnym nasadením domobrany pod kontrolou predstaviteľov samospráv sa občanom umožní, aby v čase 
svojho voľna pomáhali PZ tam, kde je to skutočne potrebné.
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     V oblasti sociálnej deviácie pokladám za dôležité, aby sa štát sústredil na obidve príčiny súčasne – 
systémovú (spôsobenú politikou štátu) a osobnú (spôsobenú vlastným slobodným rozhodnutím).  
Za kľúčové opatrenia k potlačeniu všetkých príčin sociálnej deviácie pokladám:

1. celospoločenská výchova

   Harmonickým výchovným pôsobením na občanov (napr. prostredníctvom škôl, masmédií, ale aj ďalšími 
voľnočasovými organizáciami) s primárnym zameraním na osoby v rannom detstve. Od každého občana, aj 
od detí  je potrebné vyžadovať dodržiavanie presne stanovených pravidiel správania (a to aj za pomoci strachu 
s využitím systému odmena, trest), ktoré zodpovedajú jeho veku, intelektuálnej a sociálnej úrovni.
   Cigánskych asociálov a mládež s evidentne  nízkou inteligenciou nie je správne počas vzdelávacieho 
procesu príliš zaťažovať učivom s potrebou abstraktného myslenia. V prvom rade   ich treba viesť k praktickej 
manuálnej práci (napr. v poľnohospodárstve a stavebníctve) s cieľom pomôcť im zlepšiť pracovné návyky.  
Celá výchova musí byť orientovaná  v prvom rade na podporu fyzického a psychického zdravia občanov s 
cieľom do budúcna vytvoriť maximálne  spoločensky užitočných jedincov. To sa dá dosiahnuť jedine správnym 
zosúladením morálky, idealizmu, kolektivizmu, rozumnej solidarity, disciplíny, nacionalizmu a lásky k športu 
a umeniu. Základom dobrej výchovy občanov je stimulácia pozitívnych vlastností a naopak, potláčanie 
spoločensky nežiaduceho (napr. prehnaná túžba po peniazoch a luxuse sú nežiaduce).  K tomu nám poslúžia 
aj  vhodne upravené zákony a sankcie v súlade s realitou a praktickými potrebami, zvýhodňujúce slušných, 
spoločensky prospešných občanov. Naopak, za použitia všetkých dostupných opatrení a represívnych zložiek 
musíme kontrolovať, usmerňovať a trestať spoločensky škodlivých asociálov.  
   Opodstatnenosť takéhoto prístupu pri výchove dokazujú aj názory niektorých pedagógov. Profesor I. A. 
Kairov (1948, s.237-306) v knihe PEDAGOGIKA napísal: „Trest nesmie byť nikomu príjemný, ale oveľa 
nepríjemnejšie sú ťažké následky porušenia povinností. Nuž pre toto je lepšie byť prísnym a nekompromisným, 
ako pripúšťať, aby sa škodlivé činy stali zvykom, voľne sa zakorenili vo vedomí dieťaťa, ba tobôž celého 
kolektívu. Zapríčiňujúc dieťaťu , ktoré sa dopustilo zakázaného činu, daktoré nepríjemné pocity, usilujeme 
sa týmto, aby sa vyhlo podobným pocitom v budúcnosti a pestujeme v ňom cit zodpovednosti za svoje činy. 
Trest je metóda, ktorou sa pestuje v deťoch schopnosť zdolávať v sebe už utvorené sklony a zvyky. Trestom 
sa priúčajú žiaci spájať svoje chovanie s požiadavkami štátu, s ustáleným poriadkom a pravidlami...Cieľom 
týchto opatrení je zdôrazniť rušiteľom disciplíny a detskému kolektívu neprípustnosť a škodlivosť spáchaného 
priestupku, lež aj zodpovednosť ktorú nesie rušiteľ...Trest musí podľa možností nasledovať spravidla hneď za 
priestupkom. Hneď vzápätí uložený trest poúča nedisciplinovaného žiaka pozerať naň ako na nevyhnutný a 
prirodzený následok zlého činu; také isté poučenie vyvodzujú z toho potom aj iní žiaci. Ak sa trest preťahuje 
a ukladá sa oneskorene, vtedy keď na priestupok sa už zabudlo alebo sotva sa naň pamätá, to zoslabuje silu 
disciplinárneho nátlaku a rodí sa pochybnosť o jeho spravodlivosti.“ 

2. pragmatická sociálna pomoc

   Kľúčovým princípom sociálnej pomoci je rozdeľovanie dostupných verejných zdrojov s cieľom zlepšiť 
životné podmienky obyvateľstva. Všetky prostriedky sociálnej pomoci sa musia v čo najväčšej miere nastaviť 
podľa individuálnych schopností, potrieb a mentálnej úrovne občana.
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   Myslím si, že opakujúcej recidíve asociálov dokážeme zabrániť jedine hromadným vybudovaním 
kontrolovaného bývania a medzistupňových resocializačných zariadení s povinným nástupom pre ľudí v núdzi, 
ktorí nedokážu žiť samostatne (pod dozorom polície, samospráv, sociálnych pracovníkov a zdravotníkov). V 
tejto oblasti môže byť SR vzorovým príkladom Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach pre osoby po výkone 
trestu, mládež po skončení ústavnej alebo ochrannej výchovy, narkomanov, alkoholikov, mentálne zaostalých 
atď. Práve takýmto ľuďom v núdzi treba poskytnúť vhodnú pomoc a potrebný štart do života- stravu, pracovnú 
terapiu a pomoc v oblasti bývania (samozrejme, len ak sa chcú skutočne polepšiť a žiť normálne). Pokiaľ 
ale ukážu, že nemajú skutočný záujem sa prispôsobiť,  patria do väzení, prípadne do ústavov pre mentálne 
postihnutých a asociálov.
   Občanom na slobode, z ktorých životného štýlu a mentálnej úrovne je zrejmé, že nevedia s poskytnutými 
finančnými prostriedkami rozumne hospodáriť, musia byť aj bez osobného súhlasu sociálne dávky v primeranej 
miere nahradené pomocou v naturáliách (napr. s využitím inštitútu osobitného príjemcu).
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     Slovenská republika je dnes v rámci Európy (po Bulharsku) krajinou s najväčším percentom cigánskej 
menšiny k celkovému počtu obyvateľov. Úspešné vyriešenie cigánskeho problému tak nepochybne do 
budúcna predstavuje  existenčnú otázku slovenského národa.  V dôsledku negatívneho demografického 
vývoja  a meniaceho sa pomeru neprispôsobivých asociálov  k produktívnemu obyvateľstvu,  môžeme 
už o niekoľko rokov očakávať obrovské sociálne problémy.  Táto situácia so sebou neprináša len riziká 
spôsobené kriminalitou, ale aj plytvanie ľudským kapitálom a nízku produktivitu práce. Keďže doterajší 
pseudohumanistický  prístup voči Cigánom absolútne zlyhal, predpokladám, že každý rozumne uvažujúci 
človek už priznáva potrebu nových, radikálnych a účinných opatrení v súlade so zákonmi prírody. Rovnako ako 
v ríši zvierat, musíme aj v ľudskej spoločnosti uplatňovať princípy zamedzujúce nadmernému rozmnožovaniu 
spoločensky nepoužiteľných jedincov  a naopak, všemožne podporovať tých, ktorí sú zdraví a pre spoločnosť 
užitoční (sociálny darwinizus). Ako ľudia sme súčasťou prírody a preto musíme dodržiavať prírodné zákony, 
v opačnom prípade zanikneme. 
    I keď súčasná legislatíva umožňuje prevádzať niektoré z mojich hore uvedených návrhov, žiadna vláda po 
roku 1989 sa ich neodvážila uskutočniť. Pravidelne sa tak najmä pred voľbami stretávame s veľkohubými 
sľubmi politikov, ako práve oni dokážu cigánsky problém vyriešiť. Bohužiaľ, doteraz to zostalo zväčša len pri 
sľuboch, alebo v lepšom prípade u polovičatých a neúčinných opatreniach.
   K stabilizácii slovenského sociálneho systému je dôležité začať  konečne uplatňovať aspoň čiastočný, štátom 
riadený eugenický prístup. Slovenský národ musí logicky v čo najväčšej  miere obmedziť nekontrolovateľnú 
pôrodnosť asociálov a občanov s poškodeným zdravím. Nezabúdajme, že dobre fungujúcu ľudskú spoločnosť 
vedia zabezpečiť jedine duševne a fyzicky zdraví jedinci.
   Prvoradým cieľom eugeniky ako vedy je správne riadenou reprodukciou ľudí dosiahnuť čo najkvalitnejšie 
genetické zloženie obyvateľstva.  Z hľadiska prístupu k reprodukčného správaniu ju delíme:

-Pozitívna eugenika, podporujúca rozmnožovanie jedincov  s požadovanými vlastnosťami (napr. 
inteligencia, zdravie, mravný charakter) 

-Negatívna eugenika, obmedzujúca rozmnožovanie jedincov s nežiaducimi vlastnosťami (napr. dedičné 
choroby, mentálna retardácia, kriminalita)

   Pokiaľ  chceme zachrániť slovenský národ, tak je najvyšší čas rozbehnúť obdobnú populačnú politiku 
zameranú na podporu rodiny, akú Slováci poznali pred rokom 1989, teda v období socializmu. V tejto dobe 
štát dával rodičom k dispozícii výhodné novomanželské pôžičky, pričom rodinám s deťmi bolo poskytované 
nové bývanie. Slobodní muži, ktorí nemali deti, pretože chceli žiť bez záväzkov, museli od 25 rokov platiť 
štátu staromládeneckú daň. Pracujúci boli zaradení do daňových tried. Čím viac detí mali, tým nižšie dane z 
príjmu platili.
   Na rozdiel od socializmu, dnes musí byť osobitná pozornosť venovaná podpore  žien s najlepšími materskými 
predpokladmi rodiť a vychovávať zdravé deti (napr. dostatočným finančným zvýhodňovaním žien na materskej, 
ktoré pracujú, študujú na vysokej škole, prípadne úspešne ukončili stredoškolské vzdelanie). Naopak asociálne 
a mentálne zaostalé ženy netreba v materstve vôbec finančne podporovať, ale skôr izolovať a motivovať k 
dobrovoľnej sterilizácii.
Bakalář (2003, s. 290) ako hlavné prostriedky pozitívnej eugeniky motivujúce k rozmnožovaniu jedincov s 
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požadovanými vlastnosťami  uvádza: 
-priama finančná pomoc, štátne granty
-finančné postihy za bezdetnosť, napr. vo forme progresívnych daní za bezdetnosť- tí ktorí by mali vysoké 
prímy, by za svoju bezdetnosť platili najviac,
-plat za materskú dovolenku, ktorý by odpovedal prímom matky pred odchodom na materskú dovolenku (tj. 
čím vyšší by bol jej plat, tým viac by sa jej vyplatilo mať deti),
-mravný apel na morálnu povinnosť „ľudí so žiaducimi vlastnosťami“ mať deti (napr. kurzy eugeniky na 
vysokých školách); podporovanie názoru, že inteligentní a mravne kvalitní ľudia majú morálnu zodpovednosť 
mať deti – tí, ktorí by deti nemali, by malo postihnúť morálne stigma.
   Vyvážený demografický vývoj a správna štruktúra obyvateľstva patria k základným predpokladom úspešného 
rozvoja každého štátu. 
   
   Čo sa týka populačnej politiky je zrejmé, ako sa dnes na Slovensku používajú iba čiastkové a neefektívne 
nástroje (vďaka čomu slovenský národ postupne vymiera). Aj preto si dovolím tvrdiť, že súčasný stav 
cigánskeho problému je pre nás posledným varovaním. Práve v tomto smere je načase, aby sme sa  my Slováci 
zamerali na komplexné opatrenia s okamžitou účinnosťou a dlhodobým efektom. K tomu je však potrebné, 
aby v  slovenskej politike od roku 1989 boli klamstvo a peniaze porazené a konečne pravda, rozum a morálka 
zvíťazili.

18. Január. 2012

Kandidát č. 15 na poslanca NR SR- Ľudovej strany Naše Slovensko   
Bc. Marián Mišún



14

ZDROJE

Použitá literatúra, pramene a zdroje: 

Zákon č. 460/1992 Ústava Slovenskej republiky 

zákon č. 36/2005 Z. z, o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

zákon č. 27/2009 Z. z, o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele  

Zákon č. 475 /2005 o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č . 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej Stráže- úplné znenie

Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon

 Zákon o poľovníctve - Zákon č. 23/1962 Zb. úplné znenie

Zákon o priestupkoch - Zákon č. 372/1990 Zb. - úplné znenie
Sopóci, J. a Búzik, B.: Základy sociológie. Bratislava 2006: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. ISBN 
80-10-00917-2

Heretik, A.: Forenzná psychológia pre psychológov, právnikov, lekárov a iné pomáhajúce profesie-3. 
prepracované a rozšírené vydanie. Bratislava 2010: Bratislavská vysoká škola práva. ISBN 978-80-89447-
22-0

Čírtková, L.: Forenzní psychologie 2. upravené vydání. Plzneň 2009: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 
Čeněk. ISBN 978-80-7380-213-4

Kairov, I.A.: Pedagogika. Bratislava 195O:  Štátne nakladateľstvo v Bratislvave

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.- upsvar.sk: 2012 [online]. [cit. 18.01.2012] Dostupné na: http://
www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/socialno-pravna-ochrana-deti/profesionalne-rodiny.html?page_
id=12846 

Šialený nápad KDH: Tehotné ženy chcú varovať pred alkoholom.- cas.sk: 2012 [online]. [cit. 18.01.2012] 
Dostupné na: http://www.cas.sk/clanok/143173/sialeny-napad-kdh-tehotne-zeny-chcu-varovat-pred-
alkoholom.html

Aké sú riziká pitia v tehotenstve?.- tehotenstvo.rodinka.sk: 2012 [online]. [cit. 18.01.2012] Dostupné na: 
http://tehotenstvo.rodinka.sk/kym-rastie-brusko/vyziva-v-tehotenstve/rizika-pita-v-tehotenstve/



Marián Mišún sa narodil dňa 9.2.1980. Študoval na 
SOU Strojárskom v Považskej Bystrici, kde zma-
turoval v roku 2000. Potom v štúdiu pokračoval 
na Trenčianskej univerzite Alexandra dubčeka, 
kde získal titul bakalár v odbore politológia. 
V súčasnosti pôsobí ako príslušník mestskej polície 
v Trnave. Zároveň sa venuje i bojovým športom, 
ako box, kick box, thai box, v ktorých vyniká. 
V rokoch 2002 a 2003 získal titul „Majster Slov-
enska v kick boxe“. Túto svoju danosť využíva aj 
k výchove mládeže. Trénuje mládežníkov v Trnave, 
i doma v Púchove. Vedie mládež k športovým 
aktivitám, proti drogám, k zdravému životnému 
štýlu, aby využívala zmysluplne svoj voľný čas. 
Bol predsedom miestneho odboru Matice sloven-
skej v Púchove, no pre jeho podporu ĽSNS bol 
z Matice vylúčený. Marián Mišún, pre ktorého je 
spravodlivosť na prvom mieste nepodľahol tlaku od 
vedenia MS a pokračoval v podpore ĽSNS. Je plod-
ným publicistom, publikuje svoje články na rôznych 
blogoch, najmä na Blogu Slovenskej pospolitosti. 
Je autorom návrhu na reformu väzenského systému. 
Snahu Slovenskej pospolitosti o zmenu systému na 
Slovensku podporuje asi od roku 2008. Za svoje 
názory, vystúpenia a články je hanený, osočovaný 
, no napriek tomu stále podporuje SP a ĽSNS. Sám 

seba definuje ako socialistu a presadzuje, aby na Slovensku našiel svoj domov reformovaný socializmus. 
Rozhodol sa kandidovať v nadchádzajúcich parlamentných voľbách za ĽSNS, ako kandidát číslo 15.

BC. MARIÁN MIŠÚN ( 9.2. 1980 POVAŽSKÁ BYSTRICA) 


