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RIZIKÁ VYVOLANÉ 
ASIMILÁCIOU S ABNORMÁLNYM 

SOCIÁLNYM PROSTREDÍM
a determinované komunika!n"mi stereotypmi 

medzi odsúden"mi ako faktormi sociálnej 
pseudonivelizácie

RISKS CAUSED BY ASSIMILATION WITH ABNORMAL 
SOCIAL ENVIRONMENT AND DETERMINED BY 

COMMUNICATION STEREOTYPES AMONG CONVICTS 
AS FACTORS OF SOCIAL PSEUDO LEVELLING

ABSTRACT: 
By using the long-term empirical observation method and on the basis of sociolinguistic principles, we analyzed 
the interpersonal communication of the convicts with the purpose to expose their communication stereotypes as 
determinants of assimilation with abnormal social environment and with the aim to highlight the potential to at 
least partially eliminate the risks of negative environmental infl uences on personality formation with a practical 
importance for the corrections of the re-educational system.
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 Abnormné prostredie deformuje v!vin osobnosti odsúdeného a spätne jeho osobnos# deformuje prístup 
jednotliv"ch !lenov sociálnej skupiny, v ktorej koexistuje, k nemu. Spú$#a sa t"m akási feet back reakcia, ktorá 
b"va v%dy na $kodu odsúdeného ako jedinca, ktor" do novej sociálnej skupiny prichádza ako osobnos#, formovaná 
neidentickou psychosciálnou atmosférou, prízna!nou pre jeho prirodzené sociálne prostredie (per analogiam 
vide Koléniy, &intajová, 1971).
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Naroden" v Tren!íne (1958). Vy$tudoval %urnalistiku a fi lozofi u. Pôsobil ako novinár (redaktor) v miestnej a re-
gionálnej tla!i a tie% ako publicista spolupracujúci s celo$tátnymi médiami. Pracoval ako redaktor v podniko-
vej tla!i, hovorca generálneho riadite'a svojho !asu najvä!$ieho !eskoslovenského v"skumného ústavu, (alej ako 
vedúci redaktor vedeckov"skumného !asopisu Trend-VÚMA s celo$tátnou pôsobnos#ou a abonentskou základ)ou 
aj v zahrani!í. Neskôr sa dlh$í !as anga%oval v komunálnej politike i v tre#om sektore a postupne sa stal editorom 
i redaktorom ($éfredaktorom) viacer"ch regionálnych profesijn"ch periodík - z nich najmä Lubinské noviny sa stali 
regionálnym fenoménom. Venoval sa tie% marketingov"m otázkam v súvislosti s regionálnou masmediálnou komu-
nikáciou. Pracoval na v"skume vplyvu médií na formovanie postojov v izolovanej skupine a anga%uje sa v projekte 
„Pasportizácia regionálneho komunika!ného priestoru“. Je autorom dvoch kníh – historickej monografi e o Novom 
Meste nad Váhom a knihy pre deti Rozprávky z uzlíka. V sú!asnosti pracuje na publikácii „Zákon mimo zákon“, 
zobrazujúcej pomery v justícii, a na fi lozofi ckej eseji „Autentická rodina“, zaoberajúcej sa krízou sociálnych hodnôt.
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 Abnormalita sociálneho prostredia odsúden"ch spo!íva v tom, %e pobyt delikventa v ústave na v"kon 
trestu od)atia slobody je dôsledkom jeho nútenej izolácie ako sociálnej segregácie z prirodzeného sociálneho 
prostredia na báze preventívneho obmedzenia základn"ch 'udsk"ch práv a slobôd, vyvolanej disociálnymi !inmi.
 Abnormalita sociálneho prostredia odsúden"ch nie je v$ak daná len izoláciou tejto sociálnej skupiny, 
ale vo ve"kej miere aj sociálnou interakciou, osobitne komunikáciou medzi !lenmi skupiny v jej vnútri. 
 Ústav na v"kon trestu ako spolo!enská in$titúcia pritom nepôsobí na osobnos# delikventa len !írou svojou 
existenciou, ale ovplyv)uje ho ur!it"mi svojimi znakmi a vo variabilnom stupni (per analogiam Jurovsk", 1971). 
Osobit" v"znam má spomínaná koexistencia odsúden"ch ako v"znamn" !inite' psychickej !innosti, ktorá sú!asne 
formuje vlastnosti osobnosti. Rubin$tejn (1994) chápe pod vlastnos#ou osobnosti schopnos# odpoveda# na gene-
ralizované vplyvy ur!itou psychickou !innos#ou. Pri!om treba ma# na zreteli, %e psychická !innos# a vlastnosti 
osobnosti sa formujú sú!asne a predstavujú jednotliv" proces.
 Atribútmi koexistencie odsúden"ch, ako izolovanej komunity sú sociálna a psychická degradácia, deprivá-
cia a% karencia, devalvácia hodnôt a pseudonivelizácia sociálneho statusu delikventov a determinujú ich predsudky 
o spolo!enskej homogenite odsúden"ch. Takáto psychosociálna atmosféra je potom %ivnou pôdou pre vznik agre-
sivity v najrozli!nej$ích prejavoch a vytvára predpoklady pre zrod manicko-depresívnych psychóz, ktoré e$te viac 
umoc)ujú napríklad „civiliza!no-technické $kodliviny, ako je pre'udnenie mal"ch priestorov alebo obmedzenie 
mo%nosti odpo!inku osamote“ (Kondá$, 1971) a mnohoraké faktory psychickej degradácie osobnosti.
 Akousi obranou pred nevyhnutnos#ou pre%i# v neprirodzenom a fakticky neustále antagonisticky 
nastavenom prostredí je zdanlivá asimilácia odsúden"ch v duchu pseudonivelizácie, presadzovanej frazémou 
„v$etci máme modré ko$ele“. Tento stav som nazval efekt 'avej ruky, pri!om mám na mysli takéto nastavenie 
psychiky jedinca: vo v$eobecnosti sa 'avorukos# pova%uje za istú abnormalitu, a preto sa mnohí 'avorukí jedinci 
sna%ia tento svoj do istej miery handicap zakr"va# aj tak, %e sa u!ia pou%íva# !o mo%no naj!astej$ie aj svoju pravú 
ruku. Ke( v$ak nie sú na o!iach, celkom prirodzene pracujú so svojou „prirodzenou“ 'avou rukou. Podobne sa 
správa aj odsúden" po tom, ako sa dostane do ústavu na v"kon trestu od)atia slobody – tvári sa ako „'avoruk"“, 
akonáhle sa v$ak vráti do svojho prirodzeného prostredia má tendenciu okam%ite pou%íva# svoju pravú ruku, 
ak pravda pou%ívanie 'avej ruky nebolo simulované a% príli$ dlho a nestalo sa mu postupne druhou prirodzenos#ou.
 V sledovanom sociálnom prostredí platí toti% priama úmera – !ím vy$$ia miera asimilácie, t"m vy$$ia miera 
akceptácie v komunite a men$ia miera agresivity vo!i konkrétnemu jedincovi, atakov a stresu.
 Pseudonivelizácia sa tak stáva v!znamn!m #inite"om formovania osobnosti a to t"m viac, !ím dlh$ie na 
osobnos# odsúdeného pôsobí. Preto treba ma# osobitne na zreteli, %e ide o rizikov" faktor, ktor" doká%e negatívne 
ovplyvni# psychiku, sociabilitu i rozumové schopnosti jedinca. Pod'a Kondá$a (1971) „interakcia neuroti-
zovaného jedinca s deformáciou interpersonálnych vz#ahov a devalvácia hodnôt ako ur!ujúcim podmienkami jeho 
„sociálneho po'a“ je zárove) jedn"m z perzisten!n"ch faktorov neurózy.“ So v$etk"mi dôsledkami pre psychiku 
osobnosti, ktoré neuróza ako stav du$evnej poruchy priná$a. Jedn"m z prejavov takej poruchy mô%e by# naprík-
lad práve syndróm psychickej degradácie osobnosti. Tieto syndrómy vyjadrujú stratu niektor"ch vlastností osob-
nosti: (elementy degradácie) ako aj strata alebo nivelizácia charakterov"ch vlastností osobnosti: pokles tendencie 
sociálneho rastu (strata perspektívy (al$ieho sebazdokona'ovania, sebauspokojenie a spokojnos# s dosiahnut"m, 
stagnácia a% degradácia sociálneho statusu); s#a%ená adaptácia osobnosti na okolie a% po úplnú poruchu sociálnej 
adaptácie; intelektuálno-mnestická degradácia kon!iaca sa demenciou. (Portov, Fedotov, 1977)
 Pod'a Repá)a (1971) chudobné prostredie mô%e ma# zasa za následok zní%ené IQ, stimula!né prostredie 
mô%e naopak IQ zv"$i#. (Zlep$enie prostredia má blahodarn" vplyv na zv"$enie IQ) *ím dlh$ie zostáva jedinec 
v nestimulujúcom prostredí, t"m bude ma# IQ ni%$ie. V normálnom prostredí zostávajú skóre IQ po celé roky 
relatívne stabilné.
 Pseudonivelizácia má z h'adiska komunity (ako celku) svoje vonkaj$ie a vnútorné znaky, ktoré pôso-
bia v korelácii a t"m ú!inok znásobujú a utvrdzujú. Vonkaj$ími znakmi je uniformita prostredia ako jednotné 
oble!enie, osobn" v"stroj, pravidlá správania sa odsúden"ch, metodika jednotného pôsobenia na odsúden"ch 
a iné !initele dané legislatívou, tradicionalitou a spolo!ensk"m náh'adom na reeduka!n" systém ako tak". 
 Vnútorné znaky pseudonivelizácie sú dané ur!ované nepísan"mi pravidlami a tradicionalitou, ktor"mi 
sa odsúdení správajú pri vzájomnom spolu%ití po!as obdobia svojej izolácie. 

 Pre !o najvierohodnej$ie vnímanie procesu pseudonivelizácie odsúden"ch a ich následnej asimilácie 
a abnormn"m sociálnym prostredím bolo potrebné vytvori# typológiu odsúden"ch, zalo%enú na ich sociálnom 
statuse, ktor" mali vo svojom autentickom prostredí. Spolo!n"mi znakmi daného typu delikventa sú potom 
znaky „jeho“ spolo!enskej vrstvy alebo „v"znamné !initele prí!in delikvencie, ako je motivácia, vô'ové vlastnosti 
a aktivita“ (Krausová, Kal!íková, 1971), osobitne napríklad u narkomanov.
 Pri systematizácii typov delikventov som vytvoril $tyri typologické skupiny, ktoré som ozna!il prenesením 
v"znamu slova alebo zalo%ením slov, ktoré najv"sti%nej$ie zodpovedali charakteristike daného typu.
 Zmyslom prezentovanej systematizácie typov odsúden"ch je rozlí$i# mieru asimilácie jednotliv"ch typov 
so svojím nov"m sociálnym statusom v korelácii s ich autentick"m prostredím. Vychádzal som pritom z predpok-
ladu, %e !ím bude miera potreby asimilova# sa s antagonistick"m prostredím vy$$ia, t"m bude vy$$ie aj riziko 
psychickej degradácie osobnosti, preto%e sociálny zásah do psychickej !innosti jednotlivca bude intenzívnej$í 
a zrejme aj agresívnej$í. A naopak – !ím bude potrebná miera asimilácie ni%$ia, t"m vy$$ie bude riziko zni%ovania 
IQ, ako dôsledok pretrvávania nestimulujúceho prostredia (Repá), 1971).

Typy delikventov:
1. Asociál, -a m, gréc., lat.•1

2. Socioparazit, -a  m, lat. (socio-), gréc. (parazit)
3. Narkoman, -a  m, gréc.
4. Apostata, -u  m, gréc.

1. Asociál
Pôvodn" v"znam slova:
kto je neschopn! aktívne sa zú#ast%ova& sociálneho 'ivota, narú$ajúci spolo#enstvo; kto je neschopn! 'i& v sociál-
nych $truktúrach a neberie oh"ad na sociálne záujmy.

 Prenesen" v"znam slova (typologicky): do tejto skupiny delikventov som zaradil indivíduá, ktoré pochá-
dzajú „z nedostato!ne stimulujúceho a% sociálne primitívneho prostredia, v ktorom nebolo mo%né dostato!ne 
rozvíja# osobnos#“ (Krausová, Kal!íková, 1971). Ide teda o nedostato!ne diferencovanú, málo $truktúrovanú 
osobnos#, naru$ené medzi'udské kontakty a negativizmus (tamtie%, 1971); napríklad u tulákov, %obrákov, bezdo-
movcov, sociálne segregovan"ch alkoholikov (© Tinka, 2010) a podobné asociálne %ivly, pre ktor"ch je delikven-
cia a disociálna aktivita motivovaná pudovo, s cie'om zachova# si primárne vitálne funkcie.

2. Socioparazit
Pôvodn" v"znam slova:
slovn! tvar socio- predstavuje prvú #as& zlo'en!ch slov s v!znamom spolo#nos&, spolo#ensk!; v!raz parazit 
ozna#uje v biológii cudzopasníka a v be'nej re#i pejoratívne ozna#uje prí'ivníka.

 Prenesen" v"znam slova (typologicky): socioparaziti tvoria skupinu profesionálnych delikventov, 
pre ktor"ch je disociálna aktivita prirodzenou !innos#ou a hlavn"m !i doplnkov"m zdrojom %ivobytia, a ktorí 
si delikvenciou zabezpe!ujú ist" sociálny status. 

1 Poznámka: /• za názvom sa uvádza tvar v"razu v genitíve, rod (m – mu%sk"), a pôvod slova
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 Socioparazit nedoká%e existova#, podobne ako cudzopasník v prírode, mimo systémov"ch sociálnych 
$truktúr (%ivite'ov), preto%e práve tie sú podmienkou jeho existencie. Ide tu najmä o páchate'ov majetkovej 
a násilníckej kriminality, napríklad zlodeji, podvodníci, vydiera!i, príslu$níci tzv. mafi ánskych $truktúr a iní.
 Tento typ delikventov tvoria indivíduá s bohato $truktúrovan"m sociálnym statusom, od jedincov s níz-
kou %ivotnou úrov)ou, cez delikventov so %ivotn"m $tandardom strednej vrstvy, a% po príslu$níkov tzv. high 
society. Dôle%ité je v$ak rozlí$i#, %e niektorí socioparaziti dosiahli ekonomické parametre symptomatické pre 
vy$$iu spolo!enskú vrstvu, vä!$inou nedoká%u vierohodne napodobni# %ivotn" $t"l vy$$ej spolo!enskej vrstvy, 
s ktorou sa ekonomicky identifi kovali, nedoká%u teda naplni# aj psychosociálne parametre svojho postavenia 
a preto vo svojom prostredí pôsobia neautenticky, !o !asto vedie k faktickej spolo!enskej segregácii; akceptovaní 
sú teda nanajv"$ ak z utilitárnych záujmov.

3. Narkoman
Pôvodn" v"znam slova:
je v!raz odvoden! od slova narkománia, ozna#ujúceho chorobnú tú'bu (závislos&) po omamn!ch a psychotrop-
n!ch látkach.

 Prenesen" v"znam slova (typologicky): do skupiny narkomanov som zaradil tzv. spotrebite'ov, 
!i%e u%ívate'ov narkotík; dílerov – distributérov drog a tzv. vari!ov – producentov drog (v"robcov napríklad synte-
tického pervitínu, pestovate'ov konope). Spolo!n"m znakom narkomanov je závislos# na droge a to bez oh'adu na 
to, !i ide o závislos# spotrebite'skú alebo ekonomickú. +al$ím atribútom narkomanov je motivácia k disociálnym 
!inom priamo závislá na narkotikách. Obsahom delikvencie narkomanov je majetková i násilná trestná !innos#, 
ale vo ve'kej miere aj delikty proti %ivotu a zdraviu.
 Podobne ako u sociopatov, aj u narkomanov je bohato $truktúrovan" sociálny status, pri!om práve v tejto 
skupine mo%no pozorova# fenomén tzv. delikvencie bohat"ch. Práve medzi narkomanmi mo%no nájs# dostatok 
dôkazov o tom, %e ako uvádza Krausová a Kal!íková (1971), „delikvencia nemusí súvisie# so sociálnym prostredím 
a ekonomick"mi !inite'mi; existuje aj delikvencia z blahobytu.“ Mô%e ís# o pocit frustrácie  a snahu o negáciu 
stavu. U narkomanov mo%no pozorova# tzv. efekt fatamorgány (© Tinka, 2010), !o znamená, %e delikvencia 
u niektor"ch narkomanov smeruje paradoxne k sociálnej degradácii a nie naopak.

4. Apostata
Pôvodn" v"znam slova:
v nábo'enskom v!zname slovo ozna#uje toto, kto odpadol od viery, odpadlík; v prenesenom v!zname v be'nej 
re#i sa pou'íva na ozna#enie toho, kto opustil nejaké zásady, názory a podobne.

 Prenesen" v"znam slova (typologicky): ako apostata som ozna!il skupinu odsúden"ch, u ktor"ch 
disociálny skutok dôsledkom istého oportunistického konania, utilitarizmu, osobného zlyhania, poru$enia 
spolo!ensk"ch konvencií, rôznych du$evn"ch porúch, partikulárneho nihilizmu alebo podobne. Ide teda o ve'mi 
$irok" diapazón trestn"ch skutkov: od trestn"ch !inov majetkov"ch a násiln"ch, cez delikty proti poriadku vo
 verejnej správe a proti ob!ianskemu spoluna%ívaniu, proti %ivotu a zdraviu, a% po prípady t"rania, neplatenia 
v"%ivného alebo sexuálne motivované delikty. 
 Apostati tvoria skupinu delikventov, v ktorej sú jedinci prakticky zo v$etk"ch spolo!ensk"ch vrstiev. 
Pod'a mojich empirick"ch poznatkov je v$ak dôvodné predpoklada#, %e v tejto skupine dominujú odsúdení, ktorí 
%ijú inak be%n"m ob!ianskym %ivotom, nijak v"razne nevybo!ujú z medzí spolo!ensk"ch konvencií a ich kontakt 
s kriminálnym prostredím je nato'ko indiferentn", %e nedokázal reálne ovplyvni# formovanie osobnosti apostatu, 
jeho psychické vlastnosti ani psychické !innosti.

 Na to, aby bolo mo%né dôsledne demaskova# riziká asimilácie, bolo potrebné – pri vytvorení typológie 
odsúden"ch – defi nova# aj komunika#né stereotypy ako v!znamn! faktor sociálnej pseudonivelizácie, analyzova# 
ich a na tejto báze potom ur!i# mieru asimilácie, ktorá je determinantom rizikového niveau degradácie psychickej 
!innosti odsúdeného a jej vplyvu na zhor$ovanie jeho psychick"ch vlastností.
 Dorozumievanie medzi odsúden"mi sa uskuto!)uje na interpersonálnej úrovni v dvoch smeroch – jednak 
ako komunikácia medzi jednotlivcami, jednak ako komunikácia medzi jednotlivcom a komunitou. Má tri formy 
– verbálnu (majoritnú), neverbálnu (minoritnú) a kvantovú (© Tinka, 2010, marginálnu), pri!om verbálny i kvan-
tov" dorozumievací styk sa v rozhodujúcej miere odohráva medzi jednotlivcami a dorozumievanie neverbálne 
je charakterizované pre komunikáciu jedinca s komunitou.
 Premisou ka%dej komunikácie je komunika#n! obvod, ktor" tvorí indiktor (oznamovate'), precipient 
(príjemca) a indukcia (vedenie, vzájomné pôsobenie), a ktor" slú%i na prenos informácie medzi komunikujúcim 
subjektom a objektom naopak.
 Pod indukciou rozumieme prostredie medzi indiktorom a precipientom, ktor"m sa prená$a (vedie) 
informácia medzi komunikujúcimi subjektmi na báze fyzikálnych zákonov – akusticky, vizuálne a telepaticky.
 Akustické v!razové prostriedky pozostávajú z verbalizovanej 'udskej re!i a intonácie, vizuálne v!razové 
prostriedky tvorí gestikulácia, mimika, grafi cké v"razy, symbolika a iné prvky. Telepatia je mimozmyslové vníma-
nie, pri ktorom dochádza k prenosu my$lienok na dia'ku. Ide o paranormálny jav, ktorého praktick" v"znam pre 
uvedomelú interpersonálnu komunikáciu je síce v sú!asnosti ve'mi zanedbate'n", ale osobne v )om vidím ve'k" 
potenciál pre budúcnos# (kto by bol e$te pred tridsiatimi – $tyridsiatimi rokmi bral vá%ne mo%nosti dia'kovej 
komunikácie na báze elektromagnetického vlnenia - mobily; alebo ko'ko 'udí sa zam"$'a nad mo%nos#ou telepa-
tie? Ve( praktické vyu%itie telepatie je u% známe medzi domorodcami v Tichomorí, ktorí – ako potvrdilo viacero 
cestovate'ov – sa dorozumievajú na dia'ku práve istou formou telepatie ...). A ke(%e som kvantovú komunikáciu 
v istej forme vypozoroval medzi odsúden"mi, a aj ke( v tomto fenoméne nemo%no h'ada# %iadne komunika!né 
stereotypy, budem venova# pozornos# aj tomuto zatia' neuvedomelému dorozumievaniu v kontexte jeho 
perspektív a z h'adiska indícií jeho vyu%itia.
 Ur!ujúcim !inite'om verbálnej komunikácie je predov$etk"m 'udská re!, ktorej zlo%ky tvoria: re!, 
intonácia, gestikulácia a mimika vo vzájomnej korelácii.
 Pri anal"ze re!i som sa opieral o predpoklad, %e argot, ako re! najni%$ích spolo!ensk"ch vrstiev bude 
spolo!n"m jazykom autentického prostredia delikventov i abnormálneho prostredia odsúden"ch. Preto som ana-
lyzoval argot kriminálneho prostredia resp. prostredia ni%$ích spolo!ensk"ch vrstiev a spôsob re!i v izolovanom 
prostredí ústavu na v"kon trestu od)atia slobody, pri!om som h'adal odli$nosti medzi %argónom v ob!ianskom 
prostredí a %argónom v abnormálnom prostredí väzníc.

 Argot vo v$eobecnosti tvorí slang alebo dialekt, vulgarizmy, rómizmy (jazykové prvky z rómskeho jazyka 
v cudzom jazyku; vide per analogiam: !echizmy, rusizmy, germanizmy) a frazeologizmy vo forme verbálnych v"ra-
zov"ch prostriedkov a %argón, prejavujúci sa v intonácii a v neverbálnych v"razoch.
 
 Argot mô'eme vyjadri& tak!mto algoritmom:

 A = { (S / resp. D/ + V + R). F}. Z
Kde: A= argot,  S= slang,  D= dialekt,  V= vulgarizmy,  R= rómizmy,  F= frazeologizmy,  Z= %argón

 Argot, ktor" tvorí verbálny komunika!n" stereotyp odsúden!ch má potom algoritmus: 

 Av = { (Sv + R + V). Fv)}. Zv 
Kde: Av= väzensk" argot, Sv= väzensk" slang, R= rómizmy, V= vulgarizmy, Fv= väzenské frazeologizmy, 
 Zv= väzensk" %argón
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 Pod'a typologick"ch skupín odsúden"ch som dospel k poznatku, %e rozdiel v pou'ívaní argotu medzi 
jednotliv"mi typmi, ktor" si kriminálni delikventi priniesli zo svojho autentického prostredia sa dá vyjadri# 
tak"mito algoritmami:

1. Asociáli:  A = (S + V). F
2. Socioparaziti: A = {(S + R + V). F}. Z
3. Narkomani:  A = {(S + R + V). F}. Z
4. Apostati:  A = (D + V) . F alebo A = V. F

 Spolo!ensk"m prvkom argotu pre v$etky typy delikventov sú teda najmä vulgarizmy a !as# slangov"ch 
v"razov, ktoré sa prelínajú v argote najmä socioparazitov a narkomanov. 
 Slang a dialekt je v$ak v zásade súbor jazykov"ch prvkov, ktoré sa navzájom lí$ia v závislosti na tom, v akej 
komunite sa tento spôsob dorozumievania pou%íva; preto sa nedá hodnoti# ako jednozna!ne spolo!ensk" znak, 
obsiahnut" v re!i v$etk"ch typov odsúden"ch v ich pôvodnom prostredí, sná( s ur!itou v"nimkou socioparazitov 
a narkomanov, medzi ktor"mi je ur!itá slangová príbuznos#. Tento poznatok je dôle%it" pri diagnostikovaní miery 
asimilácie a intenzity spolo!ensk"ch zásahov do psychickej !innosti osobnosti.

 Determinujúcimi !inite'mi neverbálnej komunikácie pri dorozumievaní sa odsúden"ch v smere medzi 
jednotlivcom a komunitou sú symbolika a tradicionalita. 
 Symbolika je súbor alebo skôr systém symbolov, ktor"ch ú!elom je prezentova# svojmu okoliu resp. 
konkrétnej komunite isté my$lienky alebo posolstvo. Typick"m v"razov"m prostriedkom komunikácie prostred-
níctvom symbolov je tetovanie, vyholená hlava alebo ú!es pripomínajúci popovskú !iapku, rôzne prvky, ktor"mi sa 
má naru$i# uniformita vo väzenskom prostredí a zv"razni# osobité postavenie daného jedinca v komunite (naprík-
lad: nové !asti väzenského odevu v konfrontácii so v$eobecne preva%ujúcimi obnosen"mi zvr$kami, pri!om získa# 
novú !as# oble!enia je !asto vec dobr"ch kontaktov, obchodovania a podobne). Jedn"m z kurióznych symbolov 
je tzv. kukurica2  - ide o invazívnu úpravu mu%ského pohlavného údu, pri ktorej sa ostrím no%a alebo podobného 
predmetu nare%e ko%a a pod )u sa vtla!ia drobné kúsky plastu, rana sa !asom zahojí a zrastie sa.
 Diapazón symbolov, ich v"znam a motivácia, ktorá vedie k ich pou%ívaniu by si vy%adovala samostatnú 
$túdiu. V na$om prípade i$lo len o to, poukáza# na tento zvlá$tny fenomén.
 Pod tradicionalitou rozumiem súhrn spolo!ensk"ch zvykov, odovzdávan"ch medzi odsúden"mi, ktoré 
majú – podobne ako symboly – odovzda# komunite konkrétne posolstvo. Typick"mi prejavmi takejto tradície 
sú rôzne archetypy,  ako je tykanie medzi odsúden"mi bez oh'adu na vek, etické a morálne pravidlá, právo 
najv"hodnej$ieho miesta pri sledovaní televízie alebo pri nástupoch na previerku po!etného stavu odsúden"ch, 
povinnos# nová!ikov vo v"kone trestu udr%iava# !istotu a poriadok na cele, prejavy pseudohomosexuality, 
$ikanovanie a iné nepísané pravidlá, ktoré diferencujú odsúden"ch, determinujú ich sociálny status v komunite 
a vymedzujú spôsob, ako sa má komunita správa# k danému jednotlivcovi (túto neverbálnu re! by som prirovnal 
k rôznym rituálnym tancom, ma'ovaniu tela a podobn"m prejavom v primitívnych 'udsk"ch spolo!enstvách).

 Neverbálnu komunikáciu prostredníctvom symbolov a tradicionality mo%no pozorova# najmä 
u odsúden"ch, ktorí pobudli vo väzenskom prostredí dlh$í !as, aspo) po dobu jedného roku (asimilácia v tom-
to smere sa za!ína postupne prejavova# najskôr u osobitne predisponovan"ch jednotlivcoch, predov$etk"m 
u socioparazitov a narkomanov, u ktor"ch sú pozorovate'né tendencie k dominancii, potvrdeniu svojho sociál-
neho statusu a sebapresadzovaniu. *ím dlh$ia izolácia, t"m v"raznej$ia re! symbolov a tradícií.

 Kvantovú komunikáciu vnímam ako postulát, ktor" má základ v kvantovej fyzike. (Kvant je najmen$ie 
mno%stvo energie. Kvantom mienim my$lienku, ktorá má energetickú podstatu, a preto kvant v komunika!nej 
rovine stoto%)ujem s my$lienkou.)

2 Falus ako symbol má v"znamnú úlohu vo freudovskej psychoanal"ze.

 Kvantová komunikácie funguje nezávisle od vedom"ch podnetov a predstavuje fenomén, s ktor"m sa treba 
e$te len vysporiada#. Kvantová komunikácia nemá zatia' %iaden skuto!ne praktick" v"znam, no existuje, prejavu-
je sa a predstavuje ohromnú v"zvu. (Úvahy o kvantovej komunikácii by si zasluhovali samostatnú $túdiu u% len 
preto, %e syntetizovaním doteraj$ích poznatkov a ich anal"zou na fi lozofi ckej báze by sa celkom iste mohlo dospie# 
k in$pirujúcim záverom pre interdisciplinárnu v"skumnú prax.)
 Pri skúmaní komunika!n"ch stereotypov odsúden"ch som vypozoroval pozoruhodn" jav – za ist"ch pod-
mienok sa relatívne !asto vyskytovali situácie, ktoré pova%ujem za ur!itú modifi káciu kvantovej komunikácie: 
medzi dvomi odsúden"mi, ktorí zodpovedajú ur!it"m vzájomn"m predispozíciám sa stalo, %e jeden vo svojom 
podvedomí uskuto!nil komunikáciu so svojim pro#aj$kom a ten ju vzápätí, relatívne nezávisle na tom, !o sa udialo 
v podvedomí komunikanta, verbalizoval – jeden si pomyslel, druh" to vypovedal.
 Nerád by som sk,zol k sofi stike, ale v ka%dom prípade ide o pozoruhodné zistenie, ktoré som v takom 
koncentrovanom v"skyte v inom prostredí nepozoroval. Práve preto tento pozoruhodn" jav zvidite')ujem. 
S úprimn"m presved!ením, %e ide o fenomén, ktor" u% nie ve'mi vzdialenej budúcnosti mô%e prinies# revolu!n" 
obrat v interpersonálnej komunikácii.

 Pod'a mojich empirick"ch poznatkov sa potenciál rizík, vyvolan"ch asimiláciou u jednotliv"ch typov 
po príchode do v"konu trestu od)atia slobody javí asi takto:

I. ASIMILA*N- POTENCIÁL II. RIZIKOVÉ FAKTORY 
PSYCHICKEJ DEGRADÁCIE

III. RIZIKOVÉ FAKTORY 
ZNI.OVANIE IQ

As > Iasim As < Rpd As > Rziq

S = Iasim S = Rpd S > Rziq

N = Iasim N = Rpd N > Rziq

Ap < Iasim Ap > Rpd Ap = Rziq

Kde: As je asociál, S je socioparazit, N je narkoman, Ap je apostata, Iasim je index asimilácie, Rpd je rizikov" faktor 
psychickej degradácie, Rziq je rizikov" faktor zni%ovania IQ

 Z ukazovate'ov, ktoré súvisia s procesom asimilácie odsúden"ch je zrejmé, %e najni%$í potenciál pre 
asimiláciu (I.) vykazujú apostati, zárove) v$ak je u nich najvy$$ie riziko psychickej degradácie (II.), ale takmer 
%iadne riziko zni%ovania IQ (III.).
 Socioparaziti a narkomani prichádzajú do takmer identického prostredia, a preto ich index asimilácie 
i rizikové faktory zhor$enia parametrov psychick"ch vlastností osobností zostávajú takmer nezmenené, naproti 
tomu riziko zni%ovania IQ je relatívne vysoké, preto%e prakticky akoby zotrvali v pôvodnom nestimulujúcom 
prostredí.

Index asimilácie
Faktory asimilácie: slang, rómizmy, vulgarizmy, symbolika, tradicionalita, frazeológia, %argón
Asimila#n! potenciál: pomer zlo%iek argotu v autentickom prostredí a väzenského argotu
Index argotu: rozsah pou%ívania väzenského argotu
Index asimilácie: rozsah pôsobenia faktorov asimilácie
Miera asimilácie: rozdiel medzi asimila!n"m potenciálom a indexom asimilácie

 Asimila!n" potenciál poukazuje na to, s ak"mi dispozíciami prichádzajú odsúdení zo svojho prirodzeného 
prostredia, !o je v"znamn" faktor intenzity pseudonivelizácie a intenzity sociálnych zásahov do psychickej !innosti 
osobnosti. Najni%$í asimila!n" potenciál vykazujú apostati, !o bude potom z h'adiska vzniku neuróz a syndrómov 
psychickej degradácie osobnosti najrizikovej$í typ väz)ov.
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ASIMILA*N- 
POTENCIÁL INDEX ARGOTU INDEX ASIMILÁCIE INDEX ASIMILÁCIE

As 0,57 1,71 2,66 2,10

Sp 0,86 2,57 3,33 2,47

N 0,86 2,57 3,33 2,47

Ap 0,14 0,85 1,71 1,57

Poznámka: hodnoty, ktoré uvádzam v tabu'ke som získal tak, %e faktory asimilácie (ako celok) som dal do pomeru s hodnotami, prízna!n"mi pre 
pou%ívanie argotu v autentickom prostredí jednotliv"ch typov. Pritom som slang, vulgarizmy a rómizmy zrátal ako kon$tanty, vyjadrené hodnotou 
1. Tento sú!et som násobil frazeologizmami, vyjadren"mi hodnotou 2, preto%e som predpokladal, %e hodnotu pou%ívania v"razov"ch prvkov 
znásobuje fráza. A napokon v"sledn" sú!in som vynásobil %argónom, ktorému som pri!lenil hodnotu 3 v dôvodnom presved!ení, %e práve %argón 
ako spôsob re!i umoc)uje v"raz i frázy, napríklad intonáciou, mimikou a in"mi neverbálnymi v"razov"mi prostriedkami.

 Indexy argotu a asimilácie predstavujú niveau pseudonivelizácie, pri!om platí, !ím men$ia hodnota, t"m 
vä!$í zásah do psychickej !innosti jednotlivca a s t"m spojené vä!$ie riziko negatívneho vplyvu na v"vin osobnosti. 
 Miera asimilácie ukazuje do akej miery sa musia jednotlivé typy odsúden"ch stoto%ni# so sociálnym prost-
redím ústavu na v"kon trestu od)atia slobody.
 Platí, !ím vy$$ia miera asimilácie, t"m silnej$í vplyv prostredia na formovanie osobnosti, najmä v negatívnom 
slova zmysle. Na druhej strane – !ím ni%$ia miera asimilácie, t"m vy$$í index agresivity a vplyvu rizikov"ch faktorov 
na psychickú !innos# osobnosti a na ne%iaducu zmenu jej psychick"ch vlastností.
 (Hodnoty, ku ktor"m som dospel metódou aplikácie empirick"ch poznatkov nemo%no v$ak vníma# 
absolútne, ale iba ako generalizované ukazovatele ur!it"ch tendencií.)

 Komunika!né stereotypy odsúden"ch sú prostriedkom interakcie medzi psychickou !innos#ou jednot-
livca a formovaním jeho psychick"ch vlastností v antagonisticky nastavenom abnormnom sociálnom prostredí. 
Atribútom tohto prostredia je proklamovaná homogenita odsúden"ch, hoci sú zjavne spolo!ensky diferenco-
vaní a tvoria vnútorné autonómne typy (© Tinka, 2010). Táto sociálna atmosféra a tradi!ná metodika reduk!nej 
!innosti vedú k v"raznej tenden!nosti v záujme sociálnej nivelizácie ako produktu sociálnej degradácie, ktorá sa 
v$ak kreuje nanajv"$ do formy pseudonivelizácie.
 Nejde teda o prirodzen" ani zmyslupln" proces, ale o svojím spôsobom antagonistickú a agresívnu pro-
cedúru, ktorá priná$a so sebou neprimeranú mieru sociálnych zásahov do osobnej integrity a psychickej !innosti 
odsúden"ch s nevyhnutn"m rizikom deformácie psychick"ch vlastností osobnosti.
 V tomto kontexte sú komunika!né stereotypy kriminálnych delikventov jednak odrazom spolo!ensko-
kultúrnej situácie v ich komunite, jednak ukazovate'om miery jej deprivácie, ale tie% prostriedkom mo%nej 
kultivácie psychosociálnej !innosti a vytvárania stimulujúceho prostredia.3

 Ignorovanie rizík, vyvolan"ch asimiláciou odsúden"ch s abnormn"m prostredím, determinovan"ch 
komunika!n"mi stereotypmi v spojitosti so sociálnou pseudonivelizáciou v"znamne zni%uje hodnotu reeduka!nej 
!innosti, relativizuje jej zmysel a redukuje ú!el trestu len na jeho preventívnu zlo%ku. 
 Vytvára sa tak %ivná pôda pre vznik psychick"ch i intelektuálnych derivácií. Toto síce mô%e pôsobi# ako 
odvá%ny a% hyperbolizovan" záver, ale robím tak zámerne, aby som zvidite'nil nepopierate'né nebezpe!enstvo, 
ktoré so sebou nesie rakovina pseudonivelizácie odsúden"ch. In"mi slovami, pokia' sa o!akáva, %e odsúden" 
pôjde z v"konu trestu na slobodu motivovan" sanova# svoj dovtedaj$í spôsob %ivota, v skuto!nosti sa vracia 
do ob!ianskeho %ivota do ur!itej miery ako psychicky zdecimovan" jednotlivec s naru$enou hodnotovou v"bavou.
 Rie$ením je radikálna zmena sociálnych postojov k reeduka!nej práci, treba predov$etk"m prija# zásadné 
a ú!inné opatrenia na zastavenie neprimeranej sociálnej degradácie, ktorej praktizovanie ide a% za hranice ú!elu, 

3 Poznámka: Podobné symptómy ako som pozoroval v uzavretej komunite odsúden"ch sa objavujú aj v sociálnom prostredí na 
vidieku, preto sa postupy a závery, ktoré vyplynuli z tejto $túdie, dajú aplikova# aj pri skúmaní vidieckej komunity. Najmä pre symptomatickú 
podobnos# s abnormn"m sociálnym prostredím odsúden"ch by si zaslú%ilo osobitú pozornos# prostredie mal"ch a stredn"ch obcí, kde vidím 
istú novú perspektívu pre mediálnu komunikáciu, v kontexte ovplyv)ovania komunika!n"ch stereotypov s cie'om zv"$i# kultúrno-spolo!enskú 
úrove) vidieka a nivelizova# ju s parametrami $tandardného mestského prostredia. V tomto smere vidí zaujímavé mo%nosti pre komunálne 
i regionálne mediálne projekty na syndikovanej báze.

sledovaného zákonodarcom, treba (alej systémovo predchádza# psychickej degradácii osobnosti, v záujme !oho 
treba vytvori# stimulujúce prostredie a zabezpe!i# funk!n" systém zvy$ovania spolo!ensko-kultúrnej úrovne 
odsúden"ch a vytvori# tak podmienky na stimulovanie a na ú!inn" vplyv na transformáciu komunika!n"ch ster-
eo-typov medzi odsúden"mi, ktoré spätne potom ovplyvnia psychickú !innos# a psychické vlastnosti osobnosti, 
!ím sa zafi xuje v"chovné pôsobenie na odsúden"ch a pozitívne sa usmernia ich behaviorálne prejavy. T"mito 
zmenami sa predíde riziku deformácie osobnosti.
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Mal" lexikón väzenského argotu a frazém
 Argot v ústavoch na v"kon väzby a v ústavoch na v"kon trestu od)atia slobody tvoria tri základné jazykové 
systémy – slang, rómizmy a vulgarizmy, ktoré (alej dotvára %argón, ako osobit" spôsob re!i, charakteristick" prí-
zvukom a istou intonáciou pri pou%ívaní niektor"ch v"razov"ch prostriedkov pri komunikácii medzi odsúden"mi.

Defi nícia jazykov!ch systémov pou'ívan!ch medzi odsúden!mi:
1. Slang – je súbor jazykov"ch prostriedkov vytvoren"ch $pecifi ckou sociálnou skupinou (väzni a odsúdení), 

ktor" sa vyu%íva pri komunikácii vo vnútri tejto skupiny.
2. Rómizmus (mn. !.: rómizmy) – je jazykov" prvok z róm$tiny v inom jazyku (per analogiam: !echizmus, 

germanizmus, rusizmus), typické vyu%ívanie takéhoto jazykového prvku je mo%né pozorova# takmer 
v"hradne v kriminálnom prostredí.

3. Vulgarizmus (mn. !.: vulgarizmy) – je vulgárny v"raz, ktorého index pou%ívania je najvy$$í v najni%$ích 
sociálnych vrstvách. Typick" znak argotu.

• Najpou'ívanej$ie slangové slová:
Aspira!ka – tzv. aspera!ná zásada 
pri ukladaní úhrnného trestu v prí-
pade viac!inného súbehu trestného 
skutku (zv"$enie trestnej sadzby)

Automaticky – samozrejme

Bidlo – vrchná poste' na dvojlô%ku 
v cele alebo izbe odsúden"ch

Brigadír – predseda samosprávy 
odsúden"ch, vedúci pracovnej 
skupiny odsúden"ch

Buk – homosexuál

Cintráky – $edá väzenská uni-
forma

"ere#$a – vrchná poste' v cele 
alebo izbe

Dege# – hlupák, idiot, imbecil, ne-
okrôchanec

Déapé – !len samosprávy 
odsúden"ch dohliadajúci na disci-
plínu a poriadok
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Diera – v"kon disciplinárneho 
trestu v samostatnej uzavretej cele

Dosta!ák – ak súd upustí od 
ulo%enia súhrnného alebo (al$ieho 
trestu zo zákonn"ch dôvodov

Druhák – káva z kávovej usadeniny

Elpaso – lúpe%, lúpe%né prepad-
nutie

Farák – káva z kávovej usadeniny

Filcung – prehliadka, osobná 
prehliadka odsúden"ch a prehliad-
ka osobn"ch vecí a ciel (izieb)

Geco# – hlupák, oplan, nikto$, 
$pinavec

Gulatá, gulatina – cigareta s fi l-
trom

Haluz – nie!o nezvy!ajné, 
prekvapenie, nie!o pozoruhodné

Haluzi% – tára#, vym"$'a#, blázni# 
sa, $anti#

Humusák – ten, kto sa nestará 
o osobnú hygienu

Kabriolet – samostatná poste' na 
cele alebo izbe odsúden"ch

Kanibal – $pinavec, ten, kto je ne-
prispôsobiv", odpudzujúci jedinec, 
$kared", smrad'av", agresívny

Kantnú% – fyzicky niekoho 
premôc#, pacifi kova#, odzbroji#, 
znehybni#

Káo!é – !len samosprávy, zod-
povedn" za kultúrne a $portové 
aktivity odsúden"ch, kultúrno – 
osvetová !innos#

Kerka – tetovanie

Klepky – psychofarmaká, psycho-
tropné lieky

Kolesá – psychofarmaká, psycho-
tropné lieky

Konár – vrchná poste' dvojlô%ka 
na cele alebo na izbe odsúden"ch
Konfi dent – udava!, doná$a!

Konfi dova% – udáva#, doná$a#

Ko$ – kto druhému posluhuje, 
ta$ka, vrecko alebo ú!elovo podo-
bn" predmet (napríklad pono%ka), 
ktor" slú%i na v"menu rôzneho 
drobného tovaru, najmä potravín 
a tabaku medzi odsúden"mi um-
iestnen"mi na susedn"ch celách ak 
nemajú k sebe inak prístup, tento 
v"menn" obchod sa robí cez okná 
izieb

Ko$ovanie – v"menn" obchod, 
ktor" sa robí tak, %e na ko)a sa 
privia%e motúz alebo hrubá ni# 
a ko) sa prehodí do susedného 
alebo a% do proti'ahlého okna

Kuku!kár – dozorca, pochôdzkar

Kultúra – erotick" !asopis, por-
nografi a

Kultúrka – spolo!enská miestnos# 
pre odsúden"ch, vyhradená najmä 
na sledovanie televízie a kultúrno – 
spolo!enské aktivity

Láger – ústav na v"kon trestu 
od)atia slobody

Love – peniaze

Magorák – omamn" nápoj 
(pripraven" z relatívne ve'kého mno%stva 
!ierneho sypaného !aju, z trochy medu 
a z rozli!n"ch prísad ako je tabak, rôzne analge-
tiká, lie!ivé masti s obsahom alkoholu, káva a po-
dobne. Zmes sa necháva asi 15 minút vylúhova# 
v zovretej vode a potom sa podáva napríklad 
s kúskom citrónu, ktor" sa k nápoju zahryzuje)

Majetkár – ten, kto má zásoby 
najmä potravín, osobitne kávy 
a tabaku alebo peniaze na osobnom 
ú!te a chodí pravidelne nakupova# 
do ústavného bufetu

Mukel – odsúden"
(slovn" prvok sa vytvoril z !eského „mukl 
– mu% ur!en" k likvidaci“, !ím sa slangovo 
ozna!ovali politick" trestanci v komunistick-
"ch trestn"ch pracovn"ch táboroch, tie% sa 
ozna!ovali ako „pétépáci“)

Naklepa% sa  - predávkova# sa, 
omámi# sa psychofarmakami, psy-
chotropn"mi liekmi

Namota% – niekoho zauja# so 
zámerom s ním manipulova#, 
o nie!o sa intenzívne zaujíma#, 
robi# nie!o s entuziazmom

Náter – udanie, %alovanie, ozná-
menie nejakého skutku, !inu, uda-
losti
Natiera% – %alova#, udáva#

Ná#up – nov" trest od)atia slo-
body, ulo%en" v !ase v"konu 
pôvodného trestu a tak"mto spô-
sobom pred,%enie v"konu trestu

Nebezpe!n& – v"born", vynikajúci, 
skvel", ú%asn", podmaniv" a podo-
bne

Pálka – súdom ulo%ené ochranné 
lie!enie z dôvodu závislosti na 
narkotikách alebo alkohole 

Pelenec – mu%sk" pohlavn" úd, 
penis

Pépe!ko – verejné zasadnutie 
súdu, na ktorom sa rozhoduje 
o návrhu na podmiene!né pre-
pustenie z v"konu trestu od)atia 
slobody

Pneumatiky – psychofarmaká, 
psychotropné lieky

Pra!ka – pou%itá, fal$ovaná 
po$tová známka
(fal$ovanie sa robí tak, %e sa vo vode nechá 
rozpusti# lepidlo, !ím sa známka oddelí od 
papiera a potom sa zvy$ok pe!iatkového far-
biva opatrne vy!istí mydlom, zubnou pastou 
alebo mydlom na holenie, známka sa nechá 
usu$i# a potom sa lepidlom prilepí na novú  
obálku)

Prca!kár – ten kto je odsúden" za 
sexuálne delikty

Rakety – nie!o v"borné, vynika-
júce, ve'mi u%ito!né, krásna %ena

S!iták – previerka po!etného sta-
vu odsúden"ch

'íp – $íp u$ú'an" z papiera, ktor" 
slú%i na ko)ovanie
(na $íp sa uvia%e motúz alebo hrubá ni# 
a potom sa gumi!kou natiahnutou medzi 
palec a ukazovák ruky vystrelí k oknu 
proti'ahlej cely, tam adresát $íp zachytí 
napríklad metlou a potom si rukou pritiahne 
ko)a – odsúdení !asto touto technikou 
doká%u a% neuverite'ne bravúrne v"kony, 
napríklad dopravi# ko)a za roh budovy)

'lapák – toaleta, tureck" záchod

'upa – nie!o skvelé, v"borné, 
vynikajúce

'pa!kár – strá%nik v ochrannom 
koridore

'pak – strá%na ve%a 
v bezpe!nostnom systéme na 
ochranu objektu ústavu na v"kon 
trestu od)atia slobody

'pakovina – zvy$ková zmes z ciga-
retov"ch ohorkov, ktorá sa pou%íva 
pri nedostatku tabaku medzi 
odsúden"mi ako second hand 
faj!ivo, náhrada tabaku

'úlanka – cigareta ru!ne u$ú'aná 
v cigaretovom papieriku z tabaku 
alebo zo $pakoviny

Trubka – prázdna hlava, tupec, 
dut"

T&ra!kár – kto bol odsúden" za 
t"ranie

(ah – intriga, úskok

Zbu!i% sa  - pseudohomosexualita, 
pseudohomosexuálne symptómy

)ena – slaboch, bojazliv" !lovek, 
zbabelec, precitliven" !lovek, kle-
betník

)váro – faj!ivo

Balevas – slanina

Bul – ri#, zadok

"aja – %ena

"ajka, !ajori – diev!a

"avo – chlap, chlapec
"orka – kráde%

"orova% – kradnú#

"u!a – prsia

"úri – nô%

Do!úrova% – doboda#

Dik – pozri

D*a – cho(

+*anes? – Rozumie$?

Chálka – jedlo

Chálova% – jes#

Kár – penis

Kchandel – smrad, zápach

Kúrova% – súlo%i#

Máro – chlieb

Márova% – pohlavne sa sebaukája#, 
masturbova#

Min! – vagína

More – chlap!e

O!orova% – okradnú#

Pélo – vajce, naj!astej$ie sa 
pou%íva dvojzmyselne vo v"zname 
mu%ské semenníky, 

Pfandlo – policajt, príslu$ník 
ZVJS

Puro – star", starec

Ráklo – biely, beloch

So kames? – *o chce$?

So keres? – *o robí$?

• Naj#astej$ie pou'ívané rómizmy vo väzenskom argote:
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 - Aj doma si (nie!o robil, nie!o konal), %e (...) – (napríklad: Aj doma si chodil na spovede, %e? Aj doma 
si chodil recitova#, %e? Aj doma si !ítaval knihy, %e?) ironizujúca poznámka, v"!itka, adresovaná tomu, 
kto sa predvádza alebo kto sa venuje vo väzení nekonven!n"m !innostiam, kto vybo!uje z väzensk"ch 
stereotypov

 - "istá kvalita – nie!o ve'mi dobré, kvalitné, vydarené, obdivuhodné
 - "o ti to kúruje? – *o to robí$?! *o ti preskakuje?! *o si to dovo'uje$? *o ti hara$í?!
 - (...) !óó? – slovn" zvrat, ktor" sa pou%íva na konci vety v %argóne ako charakteristick" prejav dôrazu
 - Daj si to na prsa! – Nechaj si to! Nechcem! Nestojím o to.
 - Fuu ... fuu! – Ííha! To si nechá$?! Ale navrav. To je teda nie!o!
 - Si hust&! – Si drz"!
 - Lebo ja faj!ím pelence, !óó? – Lebo ja som hlupák, %e? Preto%e ja ni! neviem, %e? Nechám sa nachyta#, %e?
 - Ni! nerob, postav si betónovú !akáre$ a !akaj! – Ka$lem na teba!
 - Je %a des%! – Mám #a plné zuby! Mám #a dos#! Si otravn". Preká%a$, si tu naviac.
 - Lebo ty bude# (robi# nie!o, kona# nie!o ...) – Prvá !as# tejto frázy sa vyslovuje so $pecifi ckou intonáciou, 

v druhej !asti sa pou%íva fráza vyjadrujúca pochybnosti o tom, %e osloven" bude skuto!ne robi# !i kona# 
tak, ako sa prezentuje.

 - Je ti koniec! – Skon!í$! Ukon!i# nejakú !innos# jednotlivca. Nie!o sa kon!í v súvislosti s osloven"m jedincom.
 - Nikaj ni! – úplne ni!
 - Níí!! – o ni! nejde, to je bezpredmetné (zvy!ajne sa táto frazéma pou%íva spolu s typick"m gestom – 

ledabol"m mávnutí ruky a tie% je pre )u typická istá intonácia)
 - ... na to (slovn" dôraz, dôrazná intonácia) si pri$iel do basy aby si (napríklad: ...!ítal knihy, -chodil 

do $koly, - nav$tevoval bohoslu%by ...) – irónia, zosmie$)ovanie nejakej aktivity, o ktorej sú pochybnosti, 
%e sa im osloven" venoval aj v ob!ianskom %ivote

 - Mô*e# si da% akurát tak pelenec do huby! – Nemám z teba obavy, nemám strach! Ka$lem ti na to! 
Nestojím o to. Tára$. Je to nereálne, neverím ti.

 - Hybaj na #portovku, frajer! – Po( vybavíme si to stru!ne – ru!ne!
 - Povedz mi to do huby! – Povedz mi to otvorene! Povedz mi to zo!i – vo!i!
 - Nerob %ahy! – Nerob úskoky! Nezmotávaj! Nerob intrigy! Ne$pekuluj!
 - To je haluz – to je !udné, to je v"nimo!né, to je nezmysel
 - To je kone!ná! – To je koniec. +alej to u% nejde! To sa nedá! Nedoká%em to.
 - ... lebo to je len tak, *e?! – Nie je to jednoduché! To veru nie je samozrejmos#. Nie je to lacné ani 'ahké.
 - Ty ringla jedna (dege$, trubka)! – Si idiot, si hlupák, si dutá hlava ...! Nadávka
 - Ve, ty má# k-ú!e od mie#a!ky! – Ve( ty má$ rozhodujúce slovo! Zodpovedn" si ty. Ty má$ veci pod 

kontrolou.
 - Vtedy bude# ma%, ke, ja ti dám! – Ni! odo m)a ne!akaj! Ni! odo m)a nep"taj! Ni! ti nedám! (pri vys-

lovovaní tejto frázy sa zvlá$tny dôraz a intonácia, prízvuk kladie na úvodné slovo vety a taktie% na posledn" 
v"raz dám)

 - Zmenil si sa kamarát, ve-mi si sa zmenil – Pre!o to odmieta$? *o sa zrazu s tebou stalo? Nejako !udne 
sa zrazu správa$. Nechápem #a. Stalo sa ti nie!o? (fráza sa pou%íva s osobit"m prízvukom)

• Najpou'ívanej$ie frazémy vo väzenskom prostredí:


