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Súhrn
Vykonali sme prieskum drogových závislostí na všetkých osobitných školách v Bratislave.
Z údajov, ktoré autor získal od riaditeľova učiteTov týchto škôl vyplynulo, že drogová závisl osť
u mentálne retardovaných jedincov v školopovinnom veku nie je v Bratislave v súčasnom období manifestná. Spôsobuje to skutočnosť, že mentálne retardované deti a mládež vzhľadom na
svoje deficitné intelektové položky nedokážu si zabezpečiť nevyhnutné finančné prostriedky na
získanie drog. Z toho dôvodu je aj pre expeditorov drog táto relatívne minoritná skupina
obyvateTstva nezaujímavá. Iná však môže byť situácia u dos pelej mentálne postihnutej populácie, čo však v tomto prípade nebolo predmetom nášho záujmu .
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Š. Pikálek : INCIDENCE OF USING PSYCHO- ACTIVE
SUBSTANCES WITH MENTALLY HANDICAPPED PUPILS OF
SPECIAL SCHOOLS IN BRATISLAVA

Sum m a r y
A survey of drug addictions at all special schools within Bratislava was performed. It "esulted from the data received by the author from directors and teachers of such schools that d"ug
addiction of mentally handicapped individuals of the age of primary school was not manifested
in Bratislava at present. It was caused by the fa ct that mentally handicapped childre n and
youth, due to their deficient items of their intellect, are not abl e to provide for inevitable finan cial means to obtain drugs. Due to this reason, this relatively minor group of population is not
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of inter est for drug dealers ei ther . Anoth er situation can occur with adul t mentally ha ndica pped population whi ch, however, was not a subject of our interest.
K ey w o r ds : Drug incidence - mental handicap - psycho- pat hological causality - standard
intellect - drug addiction

V medicínskom ponímaní, ako uvádza Mysliveček (1976), sa mentálna retardácia chápe ako nedostatok duševných vlastností a schopností, najmä intelek·
tových. Nemožno však hovoriť o duševnej chorobe v pravom zmysle slova, ale o stave po chorobe, ktorá prenatálne, perinatálne alebo postnatálne porušila eNS, mozog.
PodIa Sucharevovej (1955), je to súbor, syndróm rozličných stavov svojou etiológiou, aj svojou patogenézou. Podrobnejšie kritériá vymedzujúce pojem mentálnej
retardácie zostavil DoH (1947) . Z kliníckého hradiska je obraz mentálnej retardácie
pestrý. Je daný už počtom a rôznorodosťou etiopatogenetických činítelov, ktoré spôsobujú jeho rôzne rozpätie a tiež druh a symptomatológiu postihnutia. V tejto súvis·
losti je závažný poznatok, ktorý uvádza Pogády (1971), že najmä "mierne" postihnutie mentálnej úrovne je geneticky podmienené, zatial čo ťažké postihnutie ment álnej úrovne vzníká ako následok pričin ako sú infekcie, velmi ťažké pôrody a podobne .

Psychologická pôsobnosť
Mentálne retardovaný človek - dieťa i dospelý - sa nemôže vymykať všeobecne
platným zákonítostiam, ktoré boli experimentálne dokázané u človeka i u nížších
živočíchov . Z hladiska psychológie môžu viesť velmi rôznorodé pričiny k podobnému
následku - k mentálnej retardácii . Možno konštatovať, že najdôležitejšou pričinou
mentálnej retardácie býva: 1. dedičné zaťaženíe; 2. encefalopatia; 3. nevhodné sociálne prostredie. Mentálne retardácie níe sú homogénnou skupinou etiologicky ani
klinicky. Podiel uvedených pri čin býva u každého individua iný, a preto ich nemožno hierarchicky zoradiť. Potom pristup k psychologickému diagnostikovaniu, terapii i rehabilitácii musí byt mnohostranný.

Špeciálno-pedagogický aspekt
Pedagogická klasifikácia je založená na hodnotení školského výkonu, ktorý je
ukazovatelom miery, do akej žiak splňa požiadavky vyplývajúce z bežne prijatej
školskej normy pre prislušný vek. Psychologické normy klasifikácie sa pritom presúvajú na úroveň možností žiaka splňať uvedené požiadavky vyplývajúce z bežne
prijat ej výchovnovzdelávacej normy pre prislušný vek. Mentálne retardované deti
v šk olsk om veku, postihnuté v Iahkom pásme mentálnej retardácie sú za školované
v osobitných školách. Deti a mládež postihnutá v strednom pásme mentálnej retardácie je zaškolovaná v pomocných školách , no niekto ri z nich sa nachádzajú aj
v ústavoch sociálnej starostlivosti. Ment álne ret ardovaní, deti, mládež i dospelí,
postihnutí v pásme ťažkej a hlbokej mentálnej retardácie, sú umiestňovaní v ústa-
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voch sociálnej starostlivosti, ak o to požiadajú ich
covia, ktorí im boli súdom určení ako opatrovníci.

Sociálno-jJrávne

rodičia,

resp. ich zákoruú zástup-

činitele

Sociálne prostredie, v ktorom dieťa vyrastá, podstatne vplýva na jeho mentálny
vývoj . Porovnania psycruckého vývoja detí z rodín s nepriaznívými sociálnymi podmienkami ukázali, že vo väčšine prípadov sa kombinujú kultúrne a biologické činí
tele . Ako uvádzajú Pogády a Wiedermann (1972), sociálna faktografia vôbec nemusí
predstavovať psychopatologickú kazuistiku, a ak ju aj predstavuje, je to príčina
ťažko postihnuteľná a dokázateľná. Preto úloha sociálnych faktorov v etiopatogenéze mentálnej retardácie ostáva, napriek pribúdaníu nových poznatkov, naďalej
otvoreným problémom. Zabezpečenie pomoci mentálne retardovaným je so zreteľom
na ich špecifické znaky náročné a vyžaduje koordinované úsilie orgánov štátnej
správy a spoločenských organizácii. Osobitne dôležité je zabezpečenie včasnej informovanosti rodičov o starostlivosti, ktorú postihnuté dieťa potrebuje pre svoj celkový
rozvoj .
Po krátkom interdisciplinárnom teoretickom exkurze do problematiky mentálnej retardácie, následne zameriame pozornosť na reálnu situáciu drogovej závislosti, resp . jej incidenciu u mentálne retardovaných žiakov osobitných škôl v Bratislave, kde sme s týmto cieľom vykonali prieskum existujúceho súčasného stavu.
V tejto súvislosti je vhodné uviesť údaj, ktorý bol zverejnený pri príležitosti Svetového dňa boja proti drogám, ktorý sa konal dňa 26. 6. 1996 v Bratislave, kde sa
konštatovalo, že na Slovensku v porovnaní s celoeurópskym kontextom drogová
závislosť zasahuje mimoriadne mladé vekové kategórie, pričom najviac závislých
osôb v SR sa koncentruje stále v Bratislave.

Organizácia prieskumu
Počas mojej dlhoročnej súdnoznaleckej praxe ma z hľadiska užšej profesionálnej
profilácie vždy zaujímalo konanie maloletých a mladistvých v interakcii na ich intelektové položky, menovite komparácia intelektu v norme s mentálnou retardáciou.
Dnes je už všeobecne známa skutočnosť, že mentálne retardovaní jedinci sú
vzhľadom na svoju ľahkú ovplyvniteľnosť sp ravidla viacmenej do trestnej činnosti
vmanipulovani ich spolupáchateľmi, ktorých intelekt je v norme . Empirické súdnoznalecké poznatky potvrdili, že trestná činnosť maloletých a mladi stvých mentálne retardovaných osôb, ktorú páchali iba z vlastnej iniciatívy bola simplexná,
takmer vždy hneď odhalená a nevyskytovala sa s drogovými aktivitami. Práve táto
skúsenosť ma viedla k vykonaniu prieskumu drogovej závislosti u mentálne retardovaných žiakov všetkých osobitných a jednej pomocnej školy v Bratislave. Išlo
o nasledovné školy:
OŠ Karpatská ulica - počet žiakov 94
OŠ Hálkova ulica
- počet žiakov 76
OŠ Nevädzová ulica - počet žiakov 95
OŠ Beňadická ulica - počet žiakov 179
PŠ Hálková ulica
- počet žiakov 75
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S cielom zistiť skutočný stav drogovej závislosti u mentálne retardovaných žiakov týchto škôl som konzultoval s ich riaditeľmi a pedagógmi. Faktická situácia bola nasledovná:
OŠ Karpatská ulica: počet žiakov 94. Do styku s drogami prišli traja žiaci, z toho dvaja chlapci a jedno dievča . Jeden chlapec z ruch zomrel. Všetci traja žiaci boli
rómskeho pôvodu.
OŠ Hálkova ulica: počet žiakov 76, problémy s drogami sa nevyskytli aru u jedného žiaka.
OŠ Nevädzová ulica: počet žiakov 95 . Tu bolo iba podozrerue u troch dievčat, že
prišli do styku s drogami, z toho iba v jednom pripade marufestne, a to len z toho
dôvodu, že dievča bolo z rodiny, kde rodičia boli distribútormi drog. Vo všetkých
troch yripadoch išlo o rómske žiačky .
OS Beňadická ulica: počet žiakov 179. Riaditeľka školy vyslovila iba podozrerue
u jedného žiaka, ktorý nebol rómskeho pôvodu.
PŠ Hálkova ulica: 75 žiakov s diagnózou stredný stupeň mentálnej retardácie.
Na tejto škole sa nevyskytol aru jeden pripad drogových aktivít .

Záver
Prieskum situácie drogovej závislosti, resp . jej incidencie u lahko a stredne mentálne retardovaných žiakov všetkých osobitných škôl a jednej pomocnej školy v Bratislave ukázal, že z celkového počtu 519 školopovinných detí prišli do styku s drogami traja žiaci, z ruch jeden zomrel a všetci traja boli rómskeho pôvodu.
Podozrerue zo styku s drogami sa vyskytlo u 4 žiakov, z toho traja boli rómskeho
pôvodu.
Zistené údaje nás oprávňujú k názoru, že výskyt drogovej závislosti a následnej
incidencie v školskej práci u mentálne retardovaných žiakov na osobitných školách
v Bratislave nie je v súčasnosti marufestný. Za dôvod tohto fenoménu možno považovať nedostatočné rozumové vybaverue takto postihnutých jedincov v oblasti abstraktného logického myslerua, čo im znemožňuje získarue drogy, resp . nevyhnutných finančných prostriedkov na ňu . Iná však môže byť v tejto súvislosti situácia u dospelých ľahko mentálne retardovaných osôb, čo však nateraz nebolo
predmetom nášho záujmu.
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