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ABSTRAKT 
 

Abstrakt: Správa sa zaoberá prevalenciou násilia páchaného na deťoch 8. a 9. ročníka. Mapuje prítomnosť a 
rozsah štyroch foriem násilia v jednotlivých krajoch Slovenska. Násilné prejavy sú detailne analyzované 
s dôrazom na faktory, súvisiace s  fyzickou agresivitou s priamym následkom zranenia a vážnym sexuálnym 
násilím. Správa sa zameriava na dve kľúčové prostredia: domácnosť dieťaťa a školu. Identifikuje osoby, najčas-
tejšie vstupujúce do  konfrontácie s deťmi, ako aj osoby, ktorým sa deti zdôveria a podporujú ich. Zahrnuté sú aj 
stručné výpovede mladistvých,  ktoré zažili násilie v rôznej miere. 

Kľúčové slová: prevalencia násilia, fyzické, psychické a sexuálne násilie, situácie zanedbávania, faktory vplýva-
júce na výskyt závažného násilia, výskyt zranení, prostredie rodiny a školy, osoby, násilné a pomáhajúce osoby 

 

Abstract: This report deals with prevalence of violence against children attending 8. and 9. classes of primary 
schools. It maps presence and range of four forms of violence in various regions of the Slovak Republic. Violent 
acts are analyzed in more detail, putting emphasize on factors influencing physical aggression with direct conse-
quences of injuries and leading to serious sexual violence. The report focuses on two crucial environments of 
children: household and school. Persons most frequently confrontated violently with children are identified, as 
well as persons having children confidence and supporting them. Concise testimonies of children having their 
own experience with violence in various measure are included. 

Key words:  prevalence of violence, physical, psychical and sexual violence, situations of neglect, factors influ-
encing severe forms of violence, incidence of wounds and injuries, family and school environment, violent and 
supporting persons  
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RESUMÉ 
 

Resumé: Príspevok poskytuje prehľad o výskyte a rozsahu násilia páchaného na deťoch. Z analýzy zo-
zbieraných údajov vyplýva, že násilné prejavy v domácom a  školskom prostredí nie sú ojedinelé. Mnohé 
z nich sú skôr pravidlom ako výnimkou. Analýza je zameraná predovšetkým na ťažšie formy fyzického ná-
silia spojeného so zraneniami a vážne sexuálne násilie. Aj keď je riziko vystavenia obvykle v rôznej miere 
podmienené individuálnymi, rodinnými a sociodemografickými charakteristikami, ani jeden 
z identifikovaných rizikových faktorov nie je sám osebe nevyhnutnou ani postačujúcou podmienkou kon-
frontácie. Deti prežívajú násilné situácie rôznym spôsobom. Niektoré ho považujú za normálnu súčasť vý-
chovy a ubezpečujú, že sú v poriadku. Iné zdôrazňujú nesprávnosť rodičovského konania a ťažko sa vyrov-
návajú s jeho následkami. Pretože násilie sa nemusí nevyhnutne prejavovať iba viditeľnými fyzickými zra-
neniami alebo závažnými formami sexuálneho násilia, nižšie uvedené výsledky dvoch závažných foriem re-
prezentujú dolnú hranicu prevalencie. Skutočné počty týraných detí sú väčšie. Skúsenosť s násilím v škole 
znamená častejší výskyt konfrontácií aj v domácom prostredí. Komunikácia s učiteľmi/učiteľkami na ško-
lách počas zberu dát odhalila, že neexistuje koordinovaná spolupráca medzi rodičmi, školou a orgánmi so-
ciálnoprávnej ochrany, ktorá by riešila závažné prípady. Učitelia sa s prípadmi týraných detí buď priamo ne-
stretli, alebo mali iba podozrenie, že  k násiliu prichádza. Príspevok poukazuje na rozdiely medzi výsledka-
mi prieskumu a oficiálne zachytenými prípadmi sociálnoprávnej ochrany detí. Výber najdôležitejších zistení 
pre deti 8. a 9. ročníka: 

 
• 70 % detí uviedlo, že zažili niektoré zo  situácií fyzického, psychického a sexuálneho násilia alebo situácie 

zanedbávania. Čo sa týka rozsahu a štruktúry násilia, ide o rozmanitú skupinu. Charakterizujú ju  deti s oje-
dinelými skúsenosťami, ako aj deti, ktoré poznali závažné prejavy domáceho násilia s priamymi dôsledkami 
vážnych alebo menej vážnych zranení. Konfrontácia sa diala prevažne v domácom prostredí, zo strany  naj-
bližších príbuzných alebo dospelými osobami, ktoré sa o deti starajú. Celkový odhad:  61 700 – 64 667 detí  
môže  poznať nejakú formu násilnej konfrontácie. 
 

• V škole zažilo násilie 57 % detí zo strany spolužiakov/čiek a 19 % detí zo strany zamestnancov/kýň školy. 
V prepočte na celú populáciu 8. a 9. ročníka je to zo strany spolužiakov 49 700 - 53 000 detí a zo strany za-
mestnancov 15 300 – 18 000 detí. Sexuálne obťažovanie zamestnancom/kyňou školy uviedli 4 % detí, čo 
v celkovom odhade tvorí 2 900 – 4 100 detí. 
 

• Závažné fyzické násilie s následkom zranenia v domácom prostredí zo strany dospelého, ktorý sa o dieťa 
stará  uviedlo vo vzorke  9 % detí.  Po prepočte na celú populáciu žiakov  na Slovensku môže mať skúse-
nosť s vážnou fyzickou konfrontáciou 7 100 – 9 000 detí posledných dvoch ročníkov základnej školy. 
 

• Závažné sexuálne násilie pozná vyše 3 % detí. Prostredím, kde k tomuto typu násiliu dochádza, je najmä 
internet, domácnosť dieťaťa alebo škola. Takúto skúsenosť môže mať 2 300 – 3 500 detí. 
 

• Závažné fyzické násilie s následkom zranenia a/alebo závažné sexuálne násilie pozná 11% detí. V prepočte 
na populáciu 8. a 9. ročníkov môže ísť o  8 800 až 10 900 žiakov. 
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Resume: The article provides an overview of the violent situations of children. It follows from analysis 
of the collected statistical data, that violent manifestations are not unique in domestic and school environments. 
Many of them are rather a rule as an exception and between both environments does exist mutual interconnec-
tion: an experienced violence at school means a more frequent occurrence of violence at home (and vice versa). 
The research is focused mainly on hard forms of physical violence resulting in injuries, and on serious sexual 
violence. Although the risk of violence is in general dependent to a varying extent on individual, family and 
socio-demographic characteristics, none of the identified risk factors itself is either a necessary or sufficient 
condition of violent confrontation. Some consider it a normal part of education, others highlight the misconduct 
of parenting and difficult cope with its consequences. As severe violence can not necessarily be manifested by 
visible physical injuries or hard forms of sexual violence, our results represent the lower limit of prevalence 
only, and actual numbers of abused children are greater. Children experience violent situations in different ways. 
Communication with teachers during data collection has revealed non-existence of coordinated cooperation 
between parents, schools and social protection authorities to solve serious cases of violence against children. 
Teachers have either not directly encountered cases of child abuse or have only suspected that violence is taking 
place on children. The contribution points to the differences between the findings of our  questionnaire survey 
and officially detected cases of violence of social protection authorities. Selection of the most important findings 
for children of the 8th and 9th school grade: 

 

• 70 % of the children responded, that they encountered situations of physical, psychical and sexual violence 
or neglection. As to the extent and structure of violence, this group comprises children with unique expe-
rienced confrontation, as well as children who have experienced serious violence with the direct consequen-
ces of hard injuries predominantly in the household environment, caused by closest relatives or adult per-
sons who care for children. Overall estimates gives 61 700 – 64 667 children. 
 

• At school experienced violence 57 % of children from their classmates and 19% children from the school 
employees. In terms of the entire population of both grades they are 49,400-53,000 children and 15,300-
18,000 children. Sexual harassment from the school employees reported 4% of children, which in the overall 
estimate gives 2,900-4,100 children. 
 

• Severe physical violence resulting in injury in the domestic environment from adult persons, who care for 
children, was reported by 9 % of children from the representative sample. Taking into account the whole 
population of children, there are 7 100 – 9 000 children of the last two grades of elementary schools, having 
experienced a serious physical confrontation. 
 

• Severe sexual violence was reported by more than 3 % of children. The environment in which this type of 
violence occurs is internet, child’s household or school. This experience may have 2 300 – 3 500 children. 
 

• Severe physical violence resulting in injury and/or severe sexual violence knows 11% of children. In terms 
of the entire population of both last two grades of elementary schools it may yield from 8 800 to 10 900 
children. 
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ÚVOD 
Správa vznikla na základe Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím ako súčasť dlhodobého plánu 

výskumu v oblasti násilia páchaného na deťoch, vypracovanom v Inštitúte pre výskum práce a rodiny. Spoluprá-
cu poskytlo Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia páchaného na deťoch1, Výskumný 
ústav detskej psychológie a patopsychológie2 a Ministerstvo školstva3. Text je členený do ôsmich častí: 

Úvodná časť „Kontext a východiská“ sumarizuje teórie, zamerané na násilie páchanom na deťoch. De-
tailnejšie približuje Belského (1980) ekologický prístup, Cicchettiho-Lynchov (1993) transakčno-ekologický 
model a Mertonovu teóriu (1963). Všetky tri slúžia ako interpretačný rámec pre vybrané empirické zistenia 
v záverečnej časti správy. 

Druhá časť „Ciele“ obsahuje výskumné otázky tak, ako vyplývajú zo štruktúry dotazníka. Definuje 
hlavné zámery, na ktoré sme hľadali odpovede.  

Tretia časť „Definície násilia a rozlíšenie závažných foriem“ podáva prehľad základných vymedzení. 
V tejto časti sú odlíšené závažné formy fyzického a sexuálneho násilia od zvyšných prejavov násilia 
i zanedbávania a uvedené  sú spôsoby ich merania. 

Štvrtá časť „Dotazník, inštrukcie pre školy a okolnosti vypĺňania“ približuje obsah a štruktúru dotaz-
níka. Podrobne uvádza postup zberu údajov na základných školách, vrátane obmedzení, ku ktorým dochádzalo 
v komunikácii so školami. 

Piata časť „Vzorka a metódy riešenia“ bližšie špecifikuje získanú vzorku údajov a metódy, ktoré boli 
použité pri ich vyhodnocovaní. Sumarizačná tabuľka uvádza distribúciu sociodemografických, detských 
a rodinných kategórií. 

 „Výsledky“ pozostávajú z dvoch častí. V prvej  uvádzame výpovede detí a kvantitatívne zistenia  
o prevalencii fyzického, psychického a sexuálneho násilia ako aj situácii zanedbávania. Údaje sú roztriedené 
v závislosti od jednotlivých krajov, pohlavia detí. Zároveň sú doplnené o zistenia o rozsahu a charaktere vzá-
jomného prepojenia násilných prejavov. Druhá podkapitola obsahuje analýzu výsledkov prevalencie závažných 
foriem fyzického a sexuálneho násilia. Približuje výskyt a charakter zranení, ako aj vek, v ktorom najčastejšie 
prichádza k prvej konfrontácii. Obsahuje vyhodnotenie faktorov, asociujúcich s rizikom závažnej konfrontácie, 
vrátane vzťahov medzi školským a rodinným prostredím. Prezentujeme zistenia o osobách, zo strany ktorých 
dochádza k závažnému  násiliu, o prostredí, kde k nemu najčastejšie dochádza (sexuálna agresivita),  ako aj 
o osobách, ktorým sa deti o prežitom násilí zdôveria a ktoré im zvyknú pomôcť. 

Závery interpretujú zistenia a porovnania s niektorými dostupnými prácami, realizovanými v zahraničí 
a na Slovensku. Ako interpretačný rámec je použitý model Belskeho (1980), Cicchettiho (1993) transakčno-
ekologický model a Mertonova teória (Merton, 1963). 

V záverečnej časti „Obmedzenia a diskusia“  sa zaoberáme odvrátenou stránkou získavania dát, inter-
pretačnými obmedzeniami a  možnými  implikáciami do budúcnosti.  

 
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že násilie je v živote detí málo pravdepodobné. Zdravý rozum naho-

vára, že ak je rozšírené, jedná sa  najmä o „ľahšie“ tresty, ktoré nevedú k úrazom alebo  týraniu. Ako vyplýva zo 
zozbieraných údajov nie je tomu tak. Výsledky poukazujú na rozšírenosť závažných foriem fyzického  
a sexuálneho násilia.  Predpokladáme, že zistenia reflektujú iba špičku ľadovca. Pod povrchom sa skrývajú väč-
šie počty „neviditeľných detí“, o ktorých nevieme. Hlavným zmyslom správy je dostať problematiku násilia 
páchaného na deťoch do širšej pozornosti. Chceme poukázať aj na nutnosť pokračovať v koordinačných stretnu-
tiach zo strany Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia páchaného na deťoch. Cie-
ľom koordinačných stretnutí je zlepšovanie identifikovania a riešenia už zistených závažných prípadov zo strany 
zainteresovaných aktérov do budúcnosti.4 

 

 

 

                                                           
1Melánia Kurpielová:  organizácia/pripomienky/príprava a tvorba dotazníka - Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky 
násilia páchaného na deťoch 
2Jaroslav Ždiňák: tvorba a metodika stanovenia vzorky - externý spolupracovník Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
  Pavlína Nekorancová: príprava a tvorba dotazníka - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
3Július Ertl: príprava zoznamu počtu detí 8. a 9. ročníkov základných škôl - Odbor správy rezortných údajov, Ministerstvo školstva 
4Viď Národná stratégia na ochranu detí pred násilím (MPSVaR), Koordinačná príručka násilia páchaného na deťoch (MPSVaR) alebo od-
borná konferencia  krízového centra Náruč v Žiline 9.11. 2017 (linky v prílohe). 
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1. KONTEXT A VÝCHODISKÁ 
  

Detské obete násilia sa nachádzajú v špecifickej situácii, pretože sú konfrontované so všetkými násil-
nými prejavmi sveta dospelých. Dodatočne ešte čelia zlému zaobchádzaniu v dôsledku statusu detstva a ako 
obete sú pravdepodobne najviac podceňované. Rovnako je tomu aj pri posudzovaní dôveryhodnosti výpovedí 
alebo hodnotení dôsledkov násilných činov. Ak sa deti rozhodnú prehovoriť, nachádzajú sa v nerovnej mocen-
skej pozícii - idú proti svojim najbližším. Musia sa vyrovnať so zneužitím ich dôvery, manipuláciou od tých, 
ktorí by mali byť v skutočnosti ich spojencami. O mnohých prípadoch násilia sa oficiálne orgány nikdy nedo-
zvedia (Finkhleror, 1994, 2008, Barnet, 2011, Perrin, Miller, Cindy, L. Perrin, Robin, 2013, Myers, 1998). 

Typickým miestom, kde sa deti stretávajú s násilím, je rodina. Konfrontácia s agresivitou zo strany naj-
bližších je tu niekoľkonásobne pravdepodobnejšia, ako na verejne prístupných lokalitách anonymného prostredia 
obcí a miest (Cicchetti, Carlson, 1997, Perrin, Robin, 2013). Rodina je pre deti nielen najvhodnejšou, ale súčasne 
aj najrizikovejšou sociálnou inštitúciou. Niekoľko dôvodov, prečo je násilie zo strany najbližších príbuzných 
podceňované, identifikoval Levesque (2011). S rodinou je spojená spoločenská idealizácia, ktorá vedie 
k presvedčeniu o výlučnosti jej ochrannej  funkcie. Svoju úlohu zohráva aj kultúrny prenos „tradičnej“ výchovy: 
ak sa rodičia považujú za vlastníkov detí, násilie môže byť považované za žiadúce, aj keď v skutočnosti nereš-
pektuje najlepší záujem detí (Finklehor, 2008, Levesque, 2011).  Na rodinu sa nazerá ako na  súkromnú jednotku 
zo zatvorenými dverami. Výsledkom je odvrátený pohľad spoločnosti, neprítomnosť verejnej kontroly 
a nezáujem širšej komunity o to, čo sa deje v jej vnútri (Chamberland, Fortin, 1995 In: Prilleltensky, Nelson, 
Peirson, 2000). Spoločne so školou je rodina miestom, kde trávi dieťa najviac času. Je preto pochopiteľné, že  
riziko násilnej konfrontácie je tu najväčšie. Mnoho dnešných teórií násilia páchaného na deťoch berie do úvahy 
aj rodinné prostredie. Empirické zistenia, z ktorých vychádzajú, nie sú však schopné jednoznačne určiť všetky 
súvislosti, podmieňujúce jeho výskyt. Odhaduje sa, že existuje približne sto premenných, ktoré násilie na deťoch 
zvyšujú (Muir et al. 1989). Žiadna z nich však nie je nevyhnutnou a ani postačujúcou podmienkou. Stručne uve-
dieme základný prehľad prístupov (podľa Scannapieco, Connel-Carrick, 2005). 

Psychologický prístup zdôrazňuje psychopatológiu rodiča (osobnostné poruchy, psychózy). Nedokáže 
ale vysvetliť zlé zaobchádzanie v prípadoch, ak psychické poruchy prítomné nie sú. Psychologický základ má aj   
teória vzťahovej väzby (Bowlby). Podľa toho, akým spôsobom sa vyvíja regulácia úzkosti dieťaťa v pripútaní 
k referenčnej osobe, vznikajú odlišné stratégie konania v dospelosti. Ak v tomto procese vznikajú traumy alebo 
odchýlky (dezorganizovaná vzťahová väzba), vzniká základ pre používanie rovnakých schém konania 
v budúcnosti. Výskyt zanedbávania a týrania v dospelosti môže byť dôsledkom odchýlok vo vytváraní vzťahovej 
väzby s blízkou osobou počas detstva (Schelbe, Geiger, 2017). 

Teória sociálneho učenia skúma proces akceptovania násilia ako normálnej súčasti života. Ak dieťa 
sleduje takéto správanie u svojich blízkych, odkazom, ktorý si odnáša do budúcnosti, je prijateľnosť 
a nadradenosť maladaptívneho konania (Bandura). Teória sociálneho učenia upozorňuje na napodobňovanie 
násilia dieťaťom v budúcnosti, ktoré videlo v rodine počas dospievania.  Opäť ale nedáva odpoveď na výnimky: 
podstatná časť dospelých, ktorí v detstve násilie zo strany rodičov zažili, sa sami násilníkmi nestanú a k medzi-
generačnému prenosu násilia sociálnym učením nedôjde (Scannapieco, Connel-Carrick, 2005).  

Sociologický prístup zdôrazňuje napätie medzi stanovenými cieľmi, ktorých dosiahnutie sa 
v spoločenskom konsenze považuje za prospešné a neexistenciu rovnakých príležitostí v ich napĺňaní. Tam, kde 
jedni majú voľnú cestu, iných čakajú prekážky. Rozpor vytvára frustráciu, vedúcu k násiliu (Merton). Dôraz sa 
preto kladie na pochopenie sociálne podmienených faktorov: socioekonomický status, ekonomické nerovnosti, 
mocenské rozdiely v rodine. Vzťah so zlým zaobchádzaním na deťoch je tu ale slabý alebo nepriamy. Odpoveď 
na otázku, prečo väčšina rodičov, žijúcich v zlých materiálnych podmienkach pod hranicou chudoby zažívajú-
cich diskrimináciu zo strany majority násilie nepoužíva, v sociologickom prístupe nenájdeme (Scannapieco, 
Connel-Carrick, 2005).  
  Ekologická teória používa optiku multidisciplinárneho prístupu. Vo výskyte násilia nehľadá „jeden“ 
faktor, ale vychádza z predpokladu zložitosti reality, v ktorej sa dieťa a rodina nachádza. Vzdáva sa hľadania  
jednorozmerných vysvetlení, prevládajúcich v 70. rokoch 20. storočia. Zo všetkých prístupov je najkomplexnej-
šia. Do úvahy berie nielen minulosť, psychologické charakteristiky detí a rodičov, ale aj podobu širšieho prostre-
dia a spoločenské normy. Z ekologického prístupu vychádzajú dva typy teoretických modelov: Belskeho (1980) 
integračný model a Cicchetticho-Lynchov (1993) transakčno-ekologický model. 

Belskeho integračný model pozostáva zo štyroch úrovní, pričom vyššia úroveň je vždy vnorená do 
nižšej. Vďaka viacúrovňovej štruktúre je model považovaný za dobrú perspektívu pre výskum a prax. Dodnes je 
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používaný ako jedno z východísk pri empirickom zberaní údajov.  Každá z jeho štyroch úrovní obsahuje niekoľ-
ko rizikových faktorov (Scannapieco, Connel-Carrick 2005, Guterman 2001, Belsky 1980). 

Do najnižšej ontogenetickej úrovne patrí minulosť rodičov - ich skúsenosť so zanedbávaním alebo 
zneužívaním. Ak rodičia poznajú zo svojej minulosti zlé zaobchádzanie, zvyšuje sa pravdepodobnosť výskytu 
porúch vzťahovej väzby, čo sa následne môže prejaviť aj v zlom zaobchádzaní s vlastnými deťmi. 

Mikroúroveň zahŕňa bezprostredný kontext, v ktorom sa rodina nachádza. Obsahuje vplyvy, ktoré mô-
žu v kombinácii s rizikovou minulosťou rodičov prítomnosť násilia zvyšovať. Z charakteristík dieťaťa ide o 
nízku pôrodnú hmotnosť, predčasný pôrod, zdravotné znevýhodnenia, dlhotrvajúci pravidelný plač, poruchy 
správania, problematiku vzťahovej väzby. Všetko sú to charakteristiky, súvisiace s  mierou stresu a nárokmi na 
starostlivosť. Z charakteristík rodičov sa jedná o rodičovstvo v nízkom veku, úroveň rodičovských zručností, 
históriu zneužívania v detstve. Deti sa môžu stať terčom násilia, ak narúšajú rovnováhu rodiny. Vzniknutý stres 
a dodatočné nároky podmieňujú agresívnu reakciu. Rolu zohráva aj veľkosť rodiny, ak je spojená 
s dezorganizáciou domácnosti. 

Exosystém zahŕňa vplyv širších sociálnych štruktúr. Spadá sem školské prostredie, susedské vzťahy, 
formálne a neformálne formy ochrany a pomoci. Zahŕňa aj kvalitu vzťahov so širšou rodinou, komunitné kontak-
ty, mieru sociálneho vylúčenia, nestabilnú/zle platenú prácu alebo nezamestnanosť. Absencia dostupnej pomoci 
sociálnej ochrany, nízka miera kontaktov so širšou rodinou a nefunkčné komunitné väzby súvisia so zvýšeným 
tlakom na rodinu, ktorý môže rezultovať aj do zlého zaobchádzania s deťmi. 
 Makroúroveň je poslednou a najvyššou vrstvou. Obsahuje širšie kultúrne a spoločenské vplyvy:  miera 
spoločenskej tolerancie voči násiliu, sociálny súhlas s fyzickými trestami ako súčasť normálnej výchovy 
a starostlivosti o dieťa. 
 Zatiaľ čo Belsky (1980) sa zameriaval na etiológiu zlého zaobchádzania, Cicchetti a Lynch do modelu 
pridávajú rolu jednotlivca, rodiny a komunity a ich vplyv na vývoj dieťaťa (Scannapieco, Connel-Carrick, 2005). 
Logika transakčno-ekologického modelu (Cicchetti, Lynch, 1993), nadväzujúca na ekologickú perspektívu 
Belskeho, spočíva vo vyhodnocovaní rizikových a kompenzujúcich faktorov na dieťa. To sa môže nachádzať 
v rôznych situáciách, čo vedie k ich rozdielnemu vplyvu,  v závislosti od veku, detských zdravotných znevýhod-
není a ďalších sprievodných okolností. Na každej z ekologických úrovní tu možno nájsť rizikové i protektívne 
faktory s prechodným alebo trvalým vplyvom (podľa Dixon, Perkins, Giachritsis, Craig, 2017). 

Prechodné rizikové faktory môžu výskyt zlého zaobchádzania dočasne zvýšiť. Môže ísť o náhle, krát-
kodobé okolnosti ako nezamestnanosť, choroba, manželské problémy, dočasné problémové správanie dieťaťa, 
s ktorými je rodina niekedy konfrontovaná. Keď pominú, pravdepodobnosť rizika sa opäť zníži.   

Trvalé rizikové faktory môžu mať psychologický, sociálny alebo zdravotný charakter. Tvoria dlhodo-
bo zlé podmienky, v akých rodina žije, minulosť rodičov (negatívne skúsenosti z detstva) alebo charakteristiky 
dieťaťa (poruchy správania, zdravotné znevýhodnenia).  

Podobné delenie sa nachádza aj u ochranných faktorov. Ako príklad trvalého ochranného vplyvu mô-
že byť uvedená absencia detského zneužívania rodičov v minulosti, dobrý partnerský a rodinný vzťah. Ale môžu 
mať opäť aj prechodnú podobu, trvajúcu rôzne dlhý čas (nová, vhodnejšia práca, zlepšenie manželského vzťa-
hu, prechod dieťaťa do inej vývojovej fázy). Pre ilustráciu možno uviesť príklad: 

 Dieťa so zdravotným znevýhodnením (Aspergerov syndróm) v kombinácii s prechodným rizikovým 
faktorom (náhla strata práce, dočasná nezamestnanosť rodiča) zvyšuje rodinný stres, čo môže viesť k väčšej 
pravdepodobnosti zlého zaobchádzania. Ak sa však rizikové okolnosti vyskytli spolu s trvalými ochrannými 
faktormi (pozitívny rodičovský štýl, bezpečná vzťahová väzba), očakáva sa, že pravdepodobnosť zlého zaobchá-
dzania bude  nižšia (Cicchetti & Lynch, 1993 Belsky & Stratton, 2002). Inými slovami, rodiny s podobnými 
rodinnými parametrami môžu disponovať odlišnými pravdepodobnosťami násilia v závislosti od kombinácie 
rôznych vplyvov na jednotlivých úrovniach ekologického modelu.  
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2. CIELE A OTÁZKY 
 

Na úvod sumarizujeme výpovede detí v piatich tematických okruhoch. Aké odpovede budú uvádzané 
v dvoch skupinách so skúsenosťou vážneho fyzického a sexuálneho násilia s následkom zranenia na otázku: 
„Chcel by si nám niečo odkázať?“  Ako a v čom sa budú líšiť od tretej skupiny, ktorá konfrontáciu s vážnymi 
prejavmi nepozná? (Kapitola 6.1.1.) 

Hlavným cieľom správy je zistiť celkovú prevalenciu štyroch foriem násilia. Pri fyzickom 
a psychickom násilí i zanedbávaní sa zameriavame na konfrontáciu zo strany rodičov, širšiu rodinu a dospelých, 
ktorí sa o dieťa starajú v domácnosti. U sexuálneho násilia sú predmetom výskumu prejavy zo strany ľubovoľnej 
osoby v akomkoľvek prostredí. Detailnejšie sledujeme distribúciu štyroch foriem násilia v priebehu posledných 
12 mesiacov. Snahou bolo preskúmať štruktúru násilia, vytvoriť empirický obraz individuálnych prejavov 
a zistiť podiely detí, ktoré poznali konfrontáciu v priebehu posledného roka. Násilie je pomerne často reportova-
né nielen zo strany najbližších, ale aj v školskom prostredí, či už zo strany spolužiakov alebo  rovesníkov. Táto 
konfrontácia môže byť rovnako závažná, ako keď sa odohráva v rodine (Dixon, Perkins, Hamilton-Giachritsis, 
Craig, 2017). V základnom prehľade sú preto uvedené aj výsledky pre tri agresívne situácie v školskom prostredí 
zo strany spolužiakov/spolužiačok alebo zamestnancov/kýň (Kapitola 6.1.2).  

Následne mapujeme rozsah negatívnych skúseností a zameriavame sa na počet uvádzaných prejavov a 
priemerné hodnoty v každej zo štyroch násilných foriem. Zo zistení možno určiť, aký je rozsah distribúcie preja-
vov v závislosti od počtu detí, ktoré uviedli, že sa v uvedenom období stretli s násilím (Kapitola 6.1.2).  

Kľúčovou je snaha nájsť odpoveď na otázku percentuálneho zastúpenia detí v ôsmich krajoch Sloven-
ska, ktoré zažili štyri formy násilia. Spoločne s rozsahom prejavov zisťujeme odlišnosti medzi jednotlivými 
krajmi na Slovensku a snažíme sa určiť, do akej miery možno tieto rozdiely považovať za analyticky podstatné. 
Zo zistení možno identifikovať, či regióny s najvyššou mierou konfrontácie sú zároveň tými, v ktorých je násilie 
najviac prítomné aj v závažnej forme, resp. v najväčšej intenzite (= rozsah skúseností v skupine detí vystavených 
štyrom formám násilia) (Kapitola 6.1.3). 

V ďalšej časti identifikujeme rozdiely v konfrontácii chlapcov a dievčat. Zatiaľ čo niektorí autori upo-
zorňujú, že pohlavie nezohráva vo formách  násilia  žiadnu rolu (Bouchard & Tessier, 1996), iní naopak tvrdia, 
že v riziku fyzickej konfrontácie sa nachádzajú častejšie chlapci a v riziku sexuálnych útokov naopak dievčatá 
(Snyder, 2009, Hornor, 2004 In: Jenny eds.2010). Ďalšie štúdie uvádzajú, že pohlavie má vplyv iba na vystave-
nie sexuálnemu násiliu, ktoré sa týka častejšie dievčat, a konfrontácia s nesexuálnymi formami násilia je od 
pohlavia nezávislá (Giardino, Isaac, In: Korbin, Krugman Eds., 2014) (Kapitola 6.1.4). 

 Dostupná literatúra uvádza širokú škálu konfrontácií, kde násilné situácie môžu byť navzájom rôzne 
prepojené (Crittenden 1996; Toth and Cicchetti 1996 In: Howe, Brandon, Hinings, Schofield, 1999). Zaujímalo 
nás, či skúsenosť s väčším počtom prejavov v jednej forme násilia, vedie aj k vyššiemu počtu skúseností v iných 
formách. Ak áno, aký silný je vzájomný vzťah, a aké ďalšie okolnosti môžu identifikované súvislosti ovplyvňo-
vať (Kapitola 6.1.5). 

V práci identifikujeme závažné prejavy fyzického a sexuálneho násilia s cieľom určiť, koľko detí uvied-
lo ako priamy dôsledok fyzickej konfrontácie zdravotný následok s rozsiahlejším charakterom zranení. Taktiež 
sa snažíme zistiť počty detí vystavených závažným prejavom sexuálne násilia a ich odhad pre celú populáciu 8. 
a 9. ročníkov, vrátane charakteru ich zranení. V komplexnejšej analýze sa zameriavame na dve najrizikovejšie 
skupiny detí, ktoré sú násilím zasiahnuté najviac (Kapitola 6.2.1).  

Najskôr hľadáme súvislosť medzi celkovým počtom uvádzaných prejavov fyzického násilia a zrane-
niami. To by malo priniesť odpoveď na otázku, či bude existovať asociácia medzi rozsiahlejšími prejavmi fyzic-
kého násilia a výskytom poranení, ako priameho dôsledku telesného stretu. Podobná otázka nás zaujímala aj 
v skupine vážneho sexuálneho násilia – bude počet uvedených prejavov nútenia, manipulovania k dotykovým 
formám sexuálneho násilia, ktoré považujeme za závažné predikovať zranenia? (Kapitola 6.2.2.). 

V akom veku detí dochádza najčastejšie k vážnej fyzickej a sexuálnej násilnej konfrontácii? Sú typic-
kejšie už v rannom veku, alebo ide o konfrontácie charakteristickejšie pre staršie deti? Zistenia nám umožňujú 
vyhodnotiť, či majú deti 8. a 9. ročníkov skôr vekovo ranné skúsenosti, vyplývajúce napr. z mocenskej prevahy 
a závislosti na opatrovateľskej osobe (Belsky,1980), alebo ide skôr o situácie v staršom veku, na ktoré upozorňu-
je (Sedlak et al. 2010) (Kapitola 6.2.3). 

V komplexnejšej analýze sú ako hlavné východiská použité Belskeho model (1980) a Cicchettiho, Lyn-
chov (1993) transakčno-ekologický model. V prístupe Belského je ťažisko kladené na mikroúroveň a exosystém. 
Mikroúroveň tvorí bezprostredný kontext v podobe charakteristík detí, rodičov alebo rodiny. Exosystém zohľad-
ňuje širšie, sociálne, komunitné vplyvy, ktoré môžu na zlé zaobchádzanie s dieťaťom vplývať podľa okolností, v 
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akých sa rodina nachádza. Na každej z dvoch úrovní sme sa detailnejšie zamerali na vplyv vybraných ukazovate-
ľov.  

Na mikrorúrovni sa pri charakteristikách dieťaťa zameriame na pohlavie, zdravotné problémy, vek prvej 
skúsenosti s násilím alebo prihlásenie sa k národnosti. V charakteristikách rodičov skúmame vplyv rodinného 
stavu, najvyššieho dosiahnutého vzdelania, zamestnaneckého statusu a veku. Do úvahy zahŕňame aj veľkosť 
rodiny (súrodenci), schopnosť platiť nevyhnutné výdavky na domácnosť a možnú konfrontáciu pod vplyvom 
alkoholu. Z obecnejších charakteristík rodiny je to prítomnosť iných dospelých v domácnosti, kde dieťa býva. 
Na úrovni exosystému je zohľadnené školské prostredie, v ktorom dieťa trávi podstatnú časť svojho času. Vply-
vy uvedených charakteristík skúmame vo vzťahu k dvom závažným formám fyzického a sexuálneho násilia 
(Kapitoly 6.2.4, 6.2.5). 

Prednosťou ekologických prístupov je ich komplexnosť. Zohľadňujú situácie a kontextuálne okolnosti 
na rôznych úrovniach (individuálnej, rodinnej, spoločenskej). Tie môžu mať prechodnú alebo stálejšiu podobu, 
môžu sa navzájom ovplyvňovať, čo v konečnom dôsledku môže viesť k zníženiu, alebo naopak k zvýšeniu rizika 
konfrontácie, v závislosti od zmeny okolností, v akých sa nachádza dieťa i rodina. Na empirickej úrovni nás 
preto zaujímajú interakčné efekty, zohľadňujúce vplyvy ďalších charakteristík na pôvodné bivariačné vzťahy. 
Logika bola nasledovná: do analýzy zahŕňame vybrané ukazovatele detí a rodiny, ktoré boli vo vzťahu k riziku 
vystavenia vážnemu násiliu analyticky podstatné. Následne zisťujeme, ako sa bude riziko meniť, ak do modelov 
zahrnieme aj charakteristiky na mikroúrovni alebo v rámci exosystému. Ktoré z nich a ako silno budú pôvodné 
vzťahy meniť, a ktoré z nich budú mať naopak nulový efekt? Zistenia z interakčných efektov prispievajú ku 
komplexnejšiemu pochopeniu podmienok výskytu násilia. Optika ekologickej perspektívy umožňuje vysvetliť 
zlé zaobchádzanie v širších  súvislostiach a lepšie interpretovať získané výsledky (Kapitola 6.2.6.). 
 V dotazníku nás zaujímajú  aj názory na kvalitu školského prostredia a rodičovskú podporu pri príprave 
do školy. Deti majú možnosť vyjadriť sa, do akej miery sa v prostredí školy cítia dobre. Rovnako sa vyjadrujú aj 
k otázkam záujmu rodičov o ich prípravu do školy. Kľúčové otázky, ktoré sme kládli, sa týkali vzťahu medzi 
názormi na atmosféru v škole, rodičovskú podporu a výskyt dvoch závažných foriem násilia. Taktiež zisťujeme 
súvis medzi násilím a dosahovaným prospechom (Kapitola 6.2.7). 

Posledným cieľom (u sexuálnej agresivity) je identifikácia prostredia najčastejších pôvodcov násilia, 
ako aj osôb, ktorým sa deti zdôveria (fyzické aj sexuálne násilie), a ktoré im podľa ich výpovedí pomôžu.  
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3. DEFINÍCIE NÁSILIA A ROZLÍŠENIE JEHO ZÁVAŽNÝCH 
FORIEM  

 

Jednou z ťažkostí realizácie empirických prieskumov je absencia rozsahu univerzálnej definície násilia. 
Ak je definované príliš úzko ignoruje situácie, ktoré zostávajú mimo definovaný rozsah. Môže prísť potom 
k chybe, keď za násilné nepovažujeme prejavy mimo vymedzenej definície, hoci ich dieťa pozná a je s nimi 
konfrontované. Ak je násilie definované naopak príliš široko, umožňuje to posúdenie každého prípadu individu-
álne. Prítomnou však zostáva hrozba inkonzistentných výpovedí, čo môže viesť k mylnému vyhodnoteniu prí-
tomnosti násilia tam, kde v skutočnosti nie je (Ammerman, Hersen, 1990).  

V empirických prieskumoch zameraných na získanie veľkého počtu dát s obmedzeným rozsahom úda-
jov, a silnou redukciou zozbieraných ukazovateľov, nie sú skúsenosti s násilím zachytené v hlbšej a detailnejšej 
podobe, ako je tomu u kvalitatívnych štúdií. Výsledky preto hovoria viac o prejavoch, ktoré sú deti schopné 
rozpoznať, nie sú skryté, rafinované a komplikované na posúdenie. Obmedzením je aj historická perspektíva a 
zmena citlivosti na zlé zaobchádzanie s deťmi v spoločenskom konsenze. Tie majú tendenciu sa meniť  rovnako 
ako právna zhoda vymedzení (Dubowitz, 1999). Skôr ako na potrebu jednotnej definície sa kladie dôraz na špe-
cifické kritériá, ktoré by rešpektovali zložitosť reality (Scannapieco, Connel-Carrick, 2005). V súčasnosti je 
základné vymedzenie u detí uvedené v Článku 19 Dohovoru OSN, v ktorom sa píše, aké konanie je potrebné 
chápať pod pojmom násilie na deťoch5:   

 „Všetky formy telesného alebo duševného násilia, ubližovania, zneužívania, zanedbávania alebo ne-
dbanlivého zaobchádzania, trýznenia alebo vykorisťovania, vrátane sexuálneho zneužívania.“    

Aj keď pre empirické účely ide o nejednoznačnú definíciu, vo všeobecnom komentári OSN č.13, vypra-
covanom ako právna analýza k Článku 19, sa zdôrazňuje nulová tolerancia k násiliu s následnými kritériami 
rozlišovania  štyroch násilným foriem, ktoré sú už špecifickejšie (str.8 -13): 

„..pod fyzickým násilím sa rozumie akákoľvek forma telesných trestov, formy mučenia, krutého, neľud-
ského,  ponižujúceho zaobchádzania, fyzické šikanovanie, týranie zo strany dospelých alebo detí.“ 

„..psychické násilie je definované ako všetky podoby pretrvávajúcich deformujúcich psychických inter-
akcií s dieťaťom: dávanie dieťaťu na vedomie, že je bezcenné alebo dobré iba na to, aby plnilo potreby iných, 
strašenie, terorizovanie, vyhrážanie sa, vykorisťovanie a vydieranie, zavrhovanie a odmietanie, ignorovanie a 
odopieranie citovej odozvy, zanedbávanie duševného zdravia, zdravotných a vzdelávacích potrieb, urážky, vysta-
vovanie domácemu násiliu, zatváranie do samotiek a izolácií..“     

,,..sexuálne zneužívanie zahŕňa akúkoľvek sexuálnu aktivitu vykonávanú dospelým na dieťati, pred kto-
rou dieťa chráni trestný zákon. Sexuálne činnosti dieťaťa zamerané na iné dieťa sa považujú za zneužívanie, ak 
je dieťa (páchateľ) výrazne staršie než jeho obeť, alebo ak použije silu, hrozbu alebo iné nátlakové prostriedky.  
Sexuálne činnosti medzi deťmi sa nepovažujú za sexuálne zneužívanie, ak deti prekročia vekový limit stanovený 
zmluvnou stranou dohovoru na konsenzuálne sexuálne aktivity. Sexuálne zneužívanie a vykorisťovanie zahŕňa 
podnietenie alebo donútenie dieťaťa, aby sa zapojilo do nezákonnej alebo psychicky škodlivej sexuálnej činnosti, 
komerčné sexuálne vykorisťovanie detí, využívanie detí v zvukových alebo obrazových záznamoch zneužívania 
detí; detskú prostitúciu...“ 

 
„...zanedbávanie znamená neplnenie telesných a psychologických potrieb dieťaťa, zanedbávanie 

ochrany dieťaťa pred nebezpečenstvom alebo nezaregistrovanie dieťaťa u lekára, na matrike alebo na iných 
predpísaných miestach, či nezaistenie poskytovania služieb (zdravotných alebo iných), ktoré osoba zodpovedná 
za starostlivosť o dieťa mohla zaobstarať, vedela o nich a mala k nim prístup...“ 

Jedinou výnimkou, ktorá násilie voči deťom ospravedlňuje, je použitie sily na čo najkratší čas, nevy-
hnutný v mene jeho ochrany. Takéto situácie môžu nastať za mimoriadnych okolností, ako napr. konflikt dieťaťa 
                                                           
5 Viď. tiež definícia WHO:  násilie ako zámerné použitie alebo hrozba použitia fyzickej sily proti sebe samému , inej osobe alebo skupine 
osôb, či spoločnosti osôb, ktoré zapríčiňuje, alebo má vysokú pravdepodobnosť spôsobiť zranenie, smrť, psychické poškodenie, strádanie 
alebo ujmu (World Report on violence and Health, WHO, 2002) tiež definície štyroch foriem násilia: Hidden in  Plain Sight (Unicef, 2011) 
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so zákonom, či konfrontácia s nebezpečným správaním. Použitie sily je možné iba vtedy, ak sa nezamieňa za 
zámerné vyvolávanie bolesti a ovládanie dieťaťa (bližšie viď. Všeobecný Komentár OSN č.8 a č.13 v prílohe)6.  

Prejavy násilia v príspevku rešpektujú kritériá vymedzené Výborom detí OSN. Nemáme ale ambíciu 
postihnúť celú zložitosť reality. Znamená to, že vymedzenia OSN nám poslúžili ako východisko pre formuláciu 
výrokov stanovených v dotazníku, ktoré ale nereprezentujú celý rad situácií, s ktorými sa deti môžu stretnúť. 
Hlavnú os textu tvorí rozlíšenie závažných foriem fyzického a sexuálneho násilia, kde bol použitý nasledujúci 
postup: 

 Na konfrontáciu dieťaťa s fyzickým násilím sme sa pýtali otázkou: 

 “Niekedy sa môže stať, že sa doma stretneš aj so správaním, ktorého cieľom je fyzické poškodenie alebo 
ublíženie. Vyskytli sa zo strany Tvojich rodičov, dospelých, ktorí sa o Teba starajú, alebo širšej rodiny u Vás 
doma uvedené formy konania?  

Na konfrontáciu so sexuálnym násilím sme sa pýtali otázkou: 

„Teraz nás budú zaujímať okolnosti dotýkajúce sa Tvojej intimity. Stala sa Ti niektorá z uvedených si-
tuácií?“ 

Ak dieťa odpovedalo kladne a uviedlo svoje skúsenosti s niektorým z jedenástich prejavov fyzického 
alebo sexuálneho násilia v dotazníku, ďalšia otázka znela:  

„Bol/a si v dôsledku takéhoto správania/stretu niekedy zranený/á?“ 
 

Možné odpovede boli: „nie, nebol som zranený“, alebo „áno, bol som zranený“ s voľbou jeho označe-
nia v zozname alebo voľného vypísania v prípade, ak zranenie v ponúknutom zozname absentovalo. Následne 
sme zisťovali, či išlo o ľahšiu formu alebo závažnú formu zranenia. 

 
Pod závažným fyzickým násilím rozumieme taký typ konfrontácie zo strany rodiča, dospelej osoby,  

ktorá mala v domácom prostredí dieťaťa za priamy následok zranenia v podobe: veľká modrina, väčší škrabanec, 
monokel, poškodenie genitálií, spodnej časti brucha, bezvedomie, stratu vedomia, psychická trauma (depre-
sie/úzkosti). U voľne vypísaných zranení išlo o: rozbitú hlavu, krvácanie z nosa, rozťatú bradu, zlomeninu (ruka, 
noha, prsty), opuchnutú nohu a popálenie. Dôraz sme kládli na nezapočítanie takých úrazov, ktoré boli výsled-
kom náhody, športu, hry alebo neúmyselného poškodenia. Ak dieťa uviedlo poznámku, že nešlo o úmysel, alebo 
uviedlo ľahšiu formu (nespadajúcu do uvedeného zoznamu), tak jeho osobná skúsenosť nebola započítaná do 
skupiny závažného fyzického násilia.  

 
Za závažné sexuálne násilie sme považovali nútenie/manipulovanie alebo konfrontáciu k dotykovej 

forme sexuálneho kontaktu zo strany akejkoľvek osoby a v akomkoľvek prostredí. Do tejto skupiny boli zarade-
né deti, ktoré uviedli skúsenosť s niektorým z jedenástich prejavov s výnimkou: „iba“ urážanie, či poznámok 
dotýkajúcich sa postavy alebo vzhľadu“. Ak dieťa uviedlo iba tento jeden prejav, tak bolo zaradené mimo zá-
važnú skupinu. Akékoľvek ďalšie kombinácie iných kladných odpovedí znamenali závažnú sexuálnu konfrontá-
ciu. Aj tu sme mapovali dôsledky v podobe rôznych zranení (Tab. 4, Kap. 6.1.2, Základný prehľad a rozsah 
skúseností). 

 

V súvislosti s definičnými kritériami, použitými v texte, je treba uviesť niekoľko poznámok: agre-
sívne konanie je často skryté, rafinované a môže mať latentnú podobu. Nemusí sa vôbec prejavovať fyzickými 
zraneniami (Barnet, Perrin, 2011). Nami stanovené kritériá sú síce objektívnejšie, nezachytávajú ale situácie, 
kedy je fyzické násilie závažné bez toho, aby sa prejavilo rozsiahlejšími zraneniami alebo u sexuálneho násilia 
bez manipulácie ku kontaktnej forme: rovnako kritické dopady môže mať aj vystavenie „iba“ poznámkam, dotý-
kajúcim sa postavy alebo vzhľadu, aj keď nepatria medzi kontaktné formy sexuálnej agresivity (bližšie o feno-
méne CSA a jeho mýtoch viď. Karkošková (2014), Karkošková, Ropovík (2018). Podobne je tomu tak aj u psy-
chického šikanovania, aj keď sa neprejavuje telesnými zraneniami (Barlow, McMillan, 2010). Identifikované 
čísla zahŕňajú preto  dolnú hranicu závažnosti, v skutočnosti môže mať závažnú skúsenosť väčší počet detí, ktoré 
uvedené kritéria nezachytili. (viď. Kap. 8, Obmedzenia a diskusia). 
                                                           
6dôležité je tiež spomenúť, že ak sa nepreukáže opak, osoba (dieťa) by malo byť považovaná za obeť, bez ohľadu na to, či bol páchateľ 
identifikovaný, zadržaný, stíhaný alebo odsúdený (Smernica 2012/29/EÚ) Karkošková (2014), Karkošková, Ropovík (2018) 
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4.  DOTAZNÍK,  INŠTRUKCIE PRE ŠKOLY A OKOLNOSTI 
VYPĹŇANIA  

 

Hlavnú os dotazníka tvoria otázky, pýtajúce sa detí na štyri formy násilia. Fyzické a sexuálne násilie 
špecifikuje jedenásť výrokov, psychické násilie a situácie zanedbávania päť výrokov (zoznam výrokov: Tab. 4, 
Kap. 6.1.2. Základný prehľad a rozsah skúseností). Každý z výrokov reprezentuje jeden prejav násilia. Dieťa 
malo možnosť odpovede: „nikdy sa mi tak nestalo“, alebo „áno, už sa mi tak niekedy stalo“. Ak bola uvedená 
odpoveď kladná, zisťovali sme, či sa tak stalo aj v priebehu posledných 12 mesiacov, s ponúknutými jednoslov-
nými odpoveďami „áno“ alebo „nie“. 

U fyzického a sexuálneho násilia sme po možnej konfrontácii skúmali neprítomnosť/prítomnosť a cha-
rakter zranení. Ak dieťa uviedlo, že bolo zranené, nasledovala možnosť uvedenia charakteru zranenia buď výbe-
rom z pripojeného zoznamu alebo jeho doplnením. Výskyt a charakter zranení sa stal kritériom na rozlíšenie 
závažného fyzického a sexuálneho násilia (Kap.3: Definície násilia a rozlíšenie závažných foriem).  

 Tri formy násilia – fyzické, psychické a zanedbávanie nás zaujímali iba vtedy, ak išlo o konfrontáciu zo 
strany rodičov a osôb, ktoré sa o dieťa starajú v domácom prostredí. U sexuálneho násilia to bolo ľubovoľné 
prostredie i osoba, ktoré dieťa mohlo buď vybrať zo zoznamu alebo voľne uviesť. Ak bola v dotazníku uvedená 
skúsenosť s fyzickým alebo sexuálnym násilím, pýtali sme sa na vek, v ktorom sa tak stalo prvýkrát. Okrem toho 
sme sa zamerali aj na agresivitu v škole, kde sme sledovali tri identické prejavy zo strany spolužiakov 
a zamestnancov.  

Ďalšie otázky boli zamerané na  zistenie charakteristík  v troch  oblastiach. Prvá oblasť sa týkala 
dvoch sociodemografických ukazovateľov – kraja a veľkosti obce. Druhá oblasť špecifikovala šesť ukazovate-
ľov zameraných na deti. Zisťovali sme údaje o  pohlaví, zdravotnom stave (Príloha Tab. 9.3 Zoznam detských 
zdravotných problémov), veku prvej skúsenosti s fyzickým a sexuálnym násilím, prospechu a národnosti. Po-
sledná oblasť špecifikovala rodinné charakteristiky: rodinný stav, vzdelanie, zamestnanie a vek rodičov, veľ-
kosť rodiny (počet súrodencov) a finančnú situáciu domácnosti. Ak v rodine došlo k násiliu, zamerali sme sa aj 
na prítomnosť alkoholu a prítomnosť člena širšej rodiny. Detí sme sa v dotazníku pýtali na atmosféru v ško-
le a ich hodnotenie rodičov v súvislosti s podporou a záujmom o školské aktivity (Príloha Tab.9.2 Frekvenčné 
tabuľky).   

Dotazník bol preverený Úradom na ochranu osobných údajov, aby bolo zaručené, že otázky sa ne-
vzťahujú na žiadny z osobných údajov detí alebo ich rodičov. Jediné upozornenie sa týkalo poslednej otázky, 
v ktorej sme zisťovali,  či nám deti chcú niečo odkázať. Tu sa podľa odborného vyjadrenia mohlo vyskytnúť 
riziko, že by mohli byť uvedené aj osobné údaje. Ako sa ukázalo pri vyhodnocovaní odpovedí, nedošlo k tomu 
ani v jednom prípade. Každá z otázok v dotazníku bola posudzovaná pracovníkmi/čkami Inštitútu pre výskum 
práce a rodiny, Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia páchaného na deťoch 
a Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. V otázkach sme sa snažili vyhýbať terminológii 
spojenej s násilím a súčasne nastaviť otázky tak, aby sme dostali validné odpovede, pri čo najmenšom zásahu do 
intimity dieťaťa a minimalizácii rizika retraumatizácie. Z tohto dôvodu sme sa detí nepýtali, ako často sa rôzne 
situácie násilia v minulosti diali ale iba „či sa tak niekedy stalo“ a ak áno, „či tomu bolo aj v posledných 12 me-
siacoch“. Varianty odpovedí boli naformulované spôsobom, aby dieťa nemalo pocit, že od neho očakávame 
určitý typ odpovedí, alebo chceme, aby sa štylizovalo do roly obete (problematika sugestívnych otázok). Všade 
tam, kde sme sa priamo pýtali na násilné situácie,  boli k dispozícii varianty odpovedí: „nikdy“, „nie“, „ani raz sa 
mi tak nestalo“, „rozhodne súhlasím“ alebo „rozhodne nesúhlasím“. V prípade odmietnutia výpovedí na zvolené 
otázky mohlo dieťa odovzdať dotazník prázdny.  

Okrem dotazníkov a návratky, na ktorú učitelia napísali okres, v ktorom sa nachádzala škola, každá poš-
tová obálka obsahovala aj Sprievodný list, Inštruktážny list a List pomoci.  

V sprievodnom liste bol uvedený zoznam organizácií, ktoré na prieskume participujú, spoločne 
s oficiálnymi cieľmi a dôvodmi zisťovania. Bola v ňom zdôraznená závažnosť detského násilia ako spoločen-
ského problému a možnosť škôl prispieť k zlepšeniu bezpečia a ochrany detí do budúcnosti, ak sa na prieskume 
zúčastnia. Aby v prípade záujmu zo strany škôl bolo možné odpovedať na akúkoľvek otázku, list uvádzal aj 
kontakty na Inštitút pre výskum práce a rodiny. 

Inštruktážny list obsahoval postup pri vypĺňaní dotazníkov a termín zaslania vyplnených dotazníkov. 
Návod presne určoval, v akej triede a koľkým žiakom treba dotazníky rozdať, spoločne s predpokladaným časom 
vypĺňania a termínom odoslania. Postup vychádzal z kritérií stanovenia štatistickej vzorky. V liste bol kladený 
dôraz na zabezpečenie vhodných podmienok: rešpektovanie osobného tempa žiaka, zabezpečenie anonymity, 
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oboznámenie výchovného poradcu na škole a jeho prítomnosť v prípade možnej retraumatizácie, nutnosť zale-
penia dotazníka do obálky pred odovzdaním a podpísanie obálky učiteľom. Pre pedagógov bol pripravený prí-
klad príhovoru. Deti tak mali byť vopred uistené o anonymite ich odpovedí a oboznámené s predmetom a cieľmi 
zisťovania.       

List pomoci bol priložený ku každému dotazníku a určený len deťom. Obsahoval telefónne čísla, orga-
nizácie a webové adresy, venujúce sa problematike detského násilia. Priložená bola aj obálka s inštrukciou, aby 
vyplnený dotazník do nich najskôr vložili a až po zalepení ho odovzdali pedagógovi. To zaručovalo anonymitu 
a deti sa nemuseli báť odhalenia svojich odpovedí.    

Každú školu sme kontaktovali aj telefonicky. Okrem toho, že sme sa pýtali, či dostali dotazník a ako 
prebiehalo vypĺňanie, zaujímalo nás, či mali na škole niekedy skúsenosť s prípadmi násilia zo strany rodičov 
a ak áno, ako takéto prípady riešili. Z rozhovorov vyplynulo, že veľmi ojedinele sa rieši problematika výživného.  
V tomto smere existuje niekedy spolupráca aj s príslušným orgánom sociálnoprávnej ochrany. Prakticky sa ale 
nevyskytli odpovede, ktoré by poukazovali na spoluprácu a riešenie násilia na deťoch zo strany školy v spolu-
práci s rodičmi alebo sociálnoprávnou ochranou. Iba veľmi ojedinele sa vyskytli podozrenia zo strany učite-
ľov/liek, že násilie môže byť prítomné aj v školskom prostredí.    

Nie všetky školy boli ochotné vyplniť dotazník. Na odmietavé stanovisko mali právo, pretože v tomto 
ohľade neexistuje povinnosť spolupráce. To, či sa do prieskumu zapoja, vyplývalo iba z dobrej vôle, ochoty 
zúčastniť sa a prípadného kladného stanoviska riaditeľa alebo psychológa, ktorý na škole pôsobil. Ak škola od-
mietla prevziať dotazníky a zúčastniť sa prieskumu, pedagógov/čky a riaditeľov sme sa telefonicky snažili pre-
svedčiť  dvoma argumentami: 7   

1. Dieťa má možnosť dotazník odmietnuť, je na jeho slobodnej vôli, či tak anonymne urobí alebo nie. Jeho 
právom je takúto možnosť dostať a slobodne sa rozhodnúť. Toto právo nijako nezasahuje do rodičovských 
práv. 
 

2. Na začiatku školského roka by mal každý rodič podpísať informovaný súhlas na činnosti, odohrávajúce sa 
na pôde školy. Vypĺňanie dotazníka môže byť za takúto aktivitu považované.  

Aj keď väčšina škôl bola ochotných spolupracovať, v niektorých prípadoch sme boli nútení vybrať v príslušnom 
okrese inú školu. V skratke sumarizujeme dôvody škôl, ktoré sa do výskumu odmietli zapojiť: 

• nie je súhlas na aktivitu zo strany rodičov detí  
• necitlivé otázky voči deťom 
• výhrada svedomia u detí 
• nedovoľuje nám to etika voči deťom  
• niektoré otázky narušujú nevinnosť detí 
• obava zo štylizácie odpovedí s cieľom „vyhovieť požiadavkám“ dotazníka  
• deti budú v odpovediach klamať, nízka dôveryhodnosť ich výpovede 
• nedôveryhodnosť dotazníka, neprítomnosť otázok zameraných na testovanie klamlivých výpovedí 
• odmietavé stanovisko školského psychológa/psychologičky/pedagógov na škole. 

Z telefonických rozhovorov so školami, ktoré sa odmietli zapojiť do výskumu vyplynulo, že hlavná obava sa 
týkala prípadných dôsledkov, ktoré by mohli vyvodiť rodičia voči škole. S týmito obavami sme sa stretávali 
častejšie u súkromných škôl. Vo všeobecnosti sa vyskytovali najmä tam, kde boli vzťahy s rodičmi udávané ako 
problémové, prípadne, ak pre vypĺňanie dotazníkov bola náhodným výberom určená trieda, v ktorej boli kontak-
ty s rodičmi citlivé. V takýchto situáciách mohli školy vyhodnotiť riziko, plynúce z vyplnenia dotazníkov ako 
vysoké a benefity ako nízke. V prípade sťažností rodičov by to bola škola, ktorá by ako prvá niesla následky. 
Odmietnutie vyplnenia dotazníkov sme preto rešpektovali. Nie vždy bolo odmietnutie jedinou odpoveďou školy. 
V niektorých prípadoch pedagógovia/čky navrhovali výber triedy, v ktorej sú lepšie vzťahy s rodičmi. S takouto 
voľbou sme súhlasili. Väčšina škôl však odpovedala automaticky v stanovenom termíne a bez telefonického 
urgovania alebo opätovného zasielania dotazníkov. Predpokladáme, že dobrá spolupráca a celkovo vysoká ná-
vratnosť dotazníkov je skôr dôsledkom toho, že násilie na deťoch nie je viditeľné, je často skryté, pedagogickí 
zamestnanci o ňom nevedia. Preto si mnohí z nich mohli myslieť, že zlé zaobchádzanie a násilie so závažnými 
dôsledkami v skutočnosti neexistuje alebo je rozšírené len veľmi ojedinele. S vyplnením nemali problém, preto-
že takéto situácie na škole nikdy neriešili.  
                                                           
7návrhy  z mailovej komunikácie od Melánie Kurpielovej, externej spolupracovníčky Národného koordinačného strediska pre riešenie prob-
lematiky násilia páchaného na deťoch. 
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V analýze výsledkov vychádzame z predpokladu pravdivosti detských výpovedí. Tento predpoklad ale ne-
znamená, že odpovede sú vždy dôveryhodné. Obmedzenie vidíme v niekoľkých oblastiach. Prvou je problemati-
ka priznania sa k násilným situáciám. Keďže sme nemali pod kontrolou dodržanie podmienok, za akých sa do-
tazníky vypĺňali, nevieme určiť, do akej miery školy dodržali pravidlá vypĺňania, uvedené v inštruktážnych lis-
toch. Nedostatok anonymity považujeme za faktor ovplyvňujúci pravdivosť výpovedí. Tam, kde sa porušenie 
anonymity dalo rozpoznať, dotazníky boli z ďalšej analýzy vyradené. Druhé obmedzenie sa týka samotného 
vypĺňania a opäť súvisí s kvalitou podmienok, za akých boli otázky zodpovedané. Niektoré dotazníky prišli 
vyplnené tým istým perom, všetky obsahovali rovnaké varianty odpovedí a identické vyjadrenia aj na poslednú 
otvorenú otázku. Deti buď navzájom od seba opisovali, škola dostatočne nezabezpečila anonymitu alebo dotaz-
níky vyplnila jedna osoba.  

 Za problematické sme považovali aj nedokončené vypĺňanie a inkonzistentné odpovede. Pre ilustráciu:  
dieťa uviedlo, že nepozná žiadny konkrétny prejav násilia. Pritom ale zaškrtlo, že násilie zažilo aj v priebehu 
posledných 12 mesiacov. Ďalší príklad sa týkal neoznačenia ani jedného prejavu násilia. Osoby, zo strany kto-
rých malo k násiliu prichádzať, ale označené boli. Takéto zistenia  ale automaticky nemusia viesť falošne pozi-
tívne zistenia. Napr.  niektoré z nich mohli vyplývať z nedostatku pozornosti pri čítaní otázok, čo automaticky 
neznamená, že dieťa násilie nezažíva. Nevylučujeme, že v niektorých prípadoch nemuseli deti dotazníku rozu-
mieť, hoci každú otázku sme sa snažili čo najviac zjednodušiť. Časť detí vyjadrovala nedôveru k anonymite 
prieskumu (Kapitola 6.1.1 Čo hovoria o násilí deti: zhrnutie výpovedí), kde sa domnievali, že ich mená sa dajú 
ľahko zistiť, či už zo strany učiteľov alebo nepedagogických zamestnancov školy. Aj keď sme sa snažili pri 
vyhodnocovaní výsledkov všetky tieto skutočnosti zohľadniť, uvedené skutočnosti môžu spôsobovať skreslenia 
(Kapitola 8 Obmedzenie a diskusia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

5. VZORKA A METÓDY RIEŠENIA 
 

Zber údajov sa uskutočnil v mesiacoch apríl/máj 2017. Vzorka škôl bola vybraná n zo zoznamu všet-
kých základných škôl a gymnázií v Slovenskej republike, ktorý poskytlo Ministerstvo školstva. Zoznam obsaho-
val aj počty detí v triedach 8. a 9. ročníkov v danom školskom roku na každej zo škôl. Náhodným výberom bolo 
vybraných 180 škôl s 3 300 deťmi. V každom okrese Slovenska bola oslovená minimálne jedna škola. Následne 
sme poštou odoslali dotazníky. Každá z obálok obsahovala vyšší počet dotazníkov, a to pre prípad, že by triedu 
navštevoval väčší počet žiakov, ako bolo uvedené v zoznamoch Ministerstva školstva. Väčšinou sa však niektoré 
dotazníky vracali prázdne, pretože obvykle neboli pri vypĺňaní v triede všetky deti (choroba, absencia na vyučo-
vaní z iných príčin). Ak niektoré školy odmietli spoluprácu, náhodným výberom bola v príslušnom okrese vy-
braná ďalšia škola. Týmto postupom sme získali reprezentatívnu vzorku 2856 detí podľa krajov a pohlavia. Pri 
takejto veľkosti a kritérií náhodného výberu je možné použitie inferenčných odhadov na celú populáciu detí 8.a 
9. ročníkov. V roku 2017 uvedené dva ročníky navštevovalo 89 692 žiakov. Vieme tak odhadnúť celkový počet 
15-16 ročných detí navštevujúcich základné školy v strednom prúde vzdelávania, ktorých sa prejavy násilia, ako 
aj závažné fyzické a sexuálne konfrontácie, môžu týkať. Bližšiu charakteristiku vzorky uvádza nasledujúca ta-
buľka: 

Tab.1 Charakteristika vzorky 
 

pohlavie dieťaťa  N % vo vzorke 
dievča 1415 49.3  
chlapec 1375 50.7  

                               kraj 
Bratislavský 225 7.9 

Trnavský 312 10.9  
Trenčiansky 321 11.3 
Nitriansky 353 12.4  

Banskobystrický 366 16.0  
Žilinský 458 12.8  
Košický 325 17.3  

Prešovský 494 11.4  
                         vzdelanie otca 

špeciálna základná škola 16 0.7 
základná škola 112 3.9 

stredná škola bez maturity 519 19.9 
stredná škola s maturitou 1367 52.3 

vysokoškolské 606 23.2 
                        vzdelanie matky 

špeciálna základná škola 16 0.6 
základná škola 134 4.9 

stredná škola bez maturity 438 16.1 
stredná škola s maturitou 1398 51.3 

vysokoškolské 740 27.1 
                  rodinný stav rodičov 

vydatá/ženatý 2147 78.0 
rozvedená/rozvedený 606 22.0 

                       zamestnanie otec 
 áno 2446 91.0  
nie 242 9.0  

                    zamestnanie mama 
áno 2347 84.8  
nie 420 15.2  

vek otca N / priemer  medián/modus/min-max 
2580  / 43.8 43/40/28-83 

vek matky N / priemer  medián/modus/min-max 
2667 / 41.1 41/40/27-68 

                        veľkosť obce 
osada mimo obce 44 1.6 

obec do 500 obyvateľov 278 10.1 
obec medzi 500 – 999 obyvateľmi 345 12.5 
obec s 1000 – 1 999 obyvateľmi 557 20.2 
obec s 2000 – 4999 obyvateľmi 466 16.9 

mesto s 5000 – 19 999 obyvateľmi 480 17.4 
mesto s 20 000 – 90 000 obyvateľmi 416 15.1 

mesto nad 90 000 obyvateľov 167 6.1 
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                   národnosť dieťaťa 
slovenská 2536 89.9  
maďarská 201 7.1  

rómska 45 1.6  
iná (česká/rusínska/ukrajinská/kórejská) 39 1.4  

                    súrodenci dieťaťa 
neuvedené 2147 75.2 
uvedené 709 24.8 

                  výdavky domácnosti 
s veľkými ťažkosťami 43 1.6 

s ťažkosťami 218 7.9 
pomerne ľahko 1534 55.7 

veľmi ľahko 960 34.8 
dieťa býva v domácnosti:   

s obidvomi z rodičov 2113 84.1 
s jedným z rodičov 400 15.9 

bývanie  v domácnosti  iné dospelé osoby: 
s mamou/jej priateľom/druhom 253 14.0 

s otcom/jeho priateľkou/družkou 60 3.4 
len s mamou 297 10.4 
len s otcom 74 4.2 

v náhradnej rodine 43 2.5 
v domácnosti aj širšia rodina/niekto iný: 

nie 2147 75.2 
áno 709 24.8 

v domácnosti aj širšia rodina/niekto iný: 
dedko (mamin otec) 207 8.5 
dedko (otcov otec) 171 7.1 

babka (mamina mama) 341 13.9 
babka (otcova mama) 260 9.1 

ujo (mamin brat) 77 3.2 
ujo (otcov brat) 52 2.2 

teta (mamina sestra) 44 1.9 
teta (otcova sestra) 45 1.9 
prospech dieťaťa   

výborne 727 26.2 
veľmi dobre 882 31.8 

dobre 949 34.2 
dostatočne 194 7.0 

nedostatočne 23 0.8 
zdravotné problémy dieťaťa   

neuvedené 1432 50.1 
uvedené 1424 49.9 

Poznámka: percentá počítané z platných odpovedí pre každú charakteristiku 

Pri vyhodnocovaní boli použité štandardné postupy na spracovanie kvantitatívnych údajov. Keďže sú-
bor je reprezentatívny podľa pohlavia a kraja, inferenčné štatistiky umožňujú zovšeobecnenie zistených rozdie-
lov v uvedených charakteristikách na celú populáciu detí 8. a 9. ročníka u chlapcov/dievčat, ako aj pre jednotlivé 
kraje Slovenska. Pri zovšeobecňovaní boli použité parametrické aj neparametrické alternatívy štatistických tes-
tov, vždy podľa povahy ukazovateľov, ktorých súvislosti boli sledované.  
 
Vysvetlivky k tabuľkám:  
   

95 % interval spoľahlivosti (95 % CI) je hodnota konfidenčného intervalu. Jeho odhady sú v texte 
použité aj pre hodnoty ďalších parametrov (priemer, regresné koeficienty). Ide o údaj s dolnou i hornou hranicou 
a vopred stanovenou mierou istoty 95 %. Rozsah udáva odhad skutočnej prevalencie v populácií detí 8. a 9. 
ročníkov. Znamená to, že ak by sme urobili 100 náhodných replikácií vzorky o rovnakej veľkosti, tak vypočítaný 
interval spoľahlivosti by u 95 % z nich obsahoval skutočnú populačnú hodnotu. Intervalové rozpätie zvyšných  5 
% výberov by túto hodnotu minulo. Existuje preto vysoká pravdepodobnosť, že 95 % intervaly spoľahlivosti 
uvedené v tabuľke zachytávajú skutočné percento násilia v populácií detí 8. a 9. ročníkov (bližšie: Cumming, 
2012, Mareš, Rabušic, Soukup, 2015). 

Nízka p hodnota (p < 0.05, p < 0.01, p < 0.001) znamená, že za predpokladu, ak v populácii detí 8. a 9. 
ročníkov necháme všetko na náhodu, tak potom je málo pravdepodobné, že by sme vo vzorke získali rovnaké 
(alebo väčšie) rozdiely P(D/H0). Ak je preto vo výsledku p hodnota veľmi malá, zamietame hypotézu nezávis-
losti a rovnaké rozdiely (alebo väčšie) očakávame aj v populácii 8. a 9. ročníkov. Hovoríme potom o štatisticky 
významných výsledkoch (bližšie: Field, 2017, 2018, Cumming, 2012, Soukup, 2010). 
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Znamienková schéma (+++/++/---/-) uvádza rozdiely medzi očakávanými (náhodnými) 
a pozorovanými početnosťami. Ak je tento rozdiel štatisticky významný, znamená to, že nevznikol v dôsledku 
výberovej chyby, náhody a uvedené čísla môžeme očakávať aj v populácii 8. a 9. ročníkov (bližšie : Mareš, 
Rabušic, Soukup, 2015). 

Koeficienty mier asociácie (Cramers V) a korelačné koeficienty hovoria o vecnej sile vzťahu. Môžu 
nadobúdať hodnoty medzi 0 a 1. Čim je ich hodnota väčšia, tým je silnejšia súvislosť. Hodnoty medzi  0.1 – 0.29 
znamenajú nízku až strednú súvislosť, 0.30 – 0,49 – stredná až podstatná súvislosť, 0.50 – 0.69 – podstatná až 
veľmi silná súvislosť (bližšie Field, 2017, 2018, Mareš, Rabušic, Soukup, 2015). 

Bayes faktor je alternatívou k frekvenčnému prístupu. Nepracuje s p hodnotou. Hodnota BF/01 hovorí, 
o koľko je nezávislosť vzťahu pravdepodobnejšia pri zistených údajoch P(H0/D). Hodnota BF10/ znamená opak 
– o koľko je pravdepodobnejší výskyt  vzťahu za predpokladu získaných údajov. Ak je výsledok v intervale 
<1,3> nestojí vzťah za zmienku: evidencia, dôkaz v jeho prospech je slabý. Ak je hodnota vyššia, pravdepodob-
nosť vzťahu v populácii detí  8. a 9. ročníkov sa zvyšuje (bližšie Field, 2017, 2018, Kanovský, 2015, Ropovík, 
2017).                 

Regresný koeficient b – koeficient vplyvu u každého jednotlivého prípadu: b > 1 – kladný vzťah -  
priamka má stúpajúci trend;  b < 0  - záporný vzťah, priamka má klesajúci trend; b = 0 – nezávislosť, absencia 
trendu, priamka je rovnobežná s osou x: s rastúcou nezávislou premennou sa nemení závislá premenná (viď. 
napr.  Field, 2017, 2018, De Vaus, 2002,  Tarling, 2009). 

Hodnota pomeru šancí ukazuje, o koľko sa zvýši vystavenie násiliu v porovnaní s referenčnou kate-
góriou uvedenou v tabuľke. Čím je číslo väčšie, tým je so zmenou referenčnej kategórie pomer šancí vystavenia 
násiliu vyšší. Pomer šancí > 1: so zmenou referenčnej kategórie pomer šancí vystavenia narastá. Pomer šancí < 
1: so zmenou referenčnej kategórie pomer šancí vystavenia klesá (bližšie viď. Field, 2018, Tarling, 2009).  
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6. VÝSLEDKY  
  

Úvodná časť výsledkov sumarizuje výpovede detí. Zisťujeme, ako sa ich odpovede líšia, v závislosti od 
závažnosti konfrontácie. Nasleduje celkový prehľad prevalencie štyroch foriem násilia: fyzického, psychického a 
sexuálneho násilia i situácií zanedbávania. S výnimkou sexuálnej konfrontácie, kde výskum zahŕňa akékoľvek 
osoby vstupujúce do násilných vzťahov s deťmi v ľubovoľnom prostredí, mapujeme prejavy násilia zo strany 
rodičov, širšej rodiny alebo dospelých, ktorí sa o dieťa starajú. Do úvahy prichádzala akákoľvek z konfrontácií, 
špecifikovaných v dotazníku, odohrávajúca sa v domácom prostredí. Uvádzame aj prevalenciu násilia v škole: 
išlo o tri násilné prejavy zo strany spolužiakov a zamestnancov. Vieme tak odhadnúť, koľko detí pozná násilie 
v domácnostiach, v škole a v prípade sexuálnej konfrontácie aj v iných prostrediach. Detailnejšie triedenia za-
chytávajú skúsenosti s individuálnymi prejavmi troch násilných foriem v škole vo vzťahu k pohlaviu 
a príslušnému kraju. V sumarizačnej tabuľke č. 4 sú uvedené percentuálne odhady a absolútne počty detí 8. a 9. 
ročníkov, ktorých sa konfrontácia môže týkať. 

 

6.1.1. Čo hovoria o násilí deti: zhrnutie výpovedí 
 

Najskôr uvádzame sumarizáciu výpovedí na otázku v dotazníku: „Chcel by si nám niečo odkázať?“ Vo 
vyjadreniach neboli deti nijako obmedzované a mohli uviesť ľubovoľnú odpoveď, ktorá im po vyplnení dotazní-
ka napadla. Celkovo odpovedalo 20 % zo všetkých detí, ktoré sme rozdelili do troch skupín, podľa formy 
a závažnosti udávaného násilia. V odpovediach sme identifikovali päť tém: 

1. podpora/poďakovanie/ vyjadrenie názoru k téme 
2. rôzne vyjadrenia o zažívanom násilí: výpovede, opisujúce ľahšiu konfrontáciu, až po dlhodobé vyrovná-

vanie sa s dôsledkami závažného násilia  
3. mám dobrú rodinu/všetko je v poriadku: výpovede zdôrazňujúce, že násilie nie je prítomné v rodine, 

uistenie, že rodičov majú radi a všetko je v poriadku 
4. nedôvera k anonymite prieskumu/dotazníku/nespokojnosť s otázkami: výpovede zdôrazňujúce po-

chybnosti o otázkach, zisťovaní a anonymite. 
5. témy nesúvisiace s násilím. 

V skupine vystavenej závažnému fyzickému násiliu uviedlo výpoveď 28 % detí (N = 71). V skupine so zá-
važným sexuálnym násilím bol podiel odpovedí rovnaký a od závažného fyzického násilia sa nelíšil (28 %, N = 
26). V poslednej - tretej skupine mimo ťažších konfrontácií už bol podiel odpovedí nižší (18 %, N = 280). Zna-
mená to, že ak deti poznali závažné formy násilia, tak mali vyššiu tendenciu vyjadriť svoj názor k téme 
a odpovedať na poslednú otvorenú otázku. Percentuálne rozloženie piatich tém v troch skupinách s rozdielnymi 
skúsenosťami s násilím zachytáva nasledujúci graf: 

Graf 1 
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"Chcel by si nám niečo odkázať?"  
/tematické oblasti - porovnanie  troch skupín/ 

podpora/poďakovanie/vyjadrenie názoru k téme nedôvera k dotazníkom/kritické vyjadrenia k otázkam 
témy nesúvisiace s násilím rôzne vyjadrenia o zažívanom násilí 
mám dobrú rodinu/všetko je v poriadku 
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Z grafu možno vyčítať niekoľko zistení. V dvoch skupinách, vystavených závažnému násiliu (fyzické-
mu, sexuálnemu), sa nevyskytovala ani jedna výpoveď o spokojnosti s rodičmi/s rodinou, ako tomu bolo v tretej 
skupine, ktorá nemala žiadnu závažnú skúsenosť alebo násilie vôbec nepoznala. V dvoch skupinách boli vyššie 
podiely detí s rôznymi vyjadreniami o skúsenostiach s násilím - najmä skupina závažnej sexuálnej konfrontácie 
mala tendenciu uvádzať vyjadrenia o negatívnych skúsenostiach, ktoré v minulosti zažili. Deti so závažnou skú-
senosťou obsahovali aj vyššie podiely odpovedí ohľadom poďakovania/podpory/vyjadrenia názoru k téme. Ne-
dôvera k dotazníkom tu bola menšia - najnižší podiel nedôvery bol v skupine závažného sexuálneho násilia. V 
zhrnutí možno konštatovať, že deti, ktoré poznajú závažné formy násilia, častejšie vyjadrovali svoj názor, častej-
šie reagovali na výzvu uviesť odkaz, prejavovali vyššiu mieru podpory, poďakovania a nižšiu mieru nedôvery. 
Pre ilustráciu, z každej z troch skupín detí vyberáme dve odpovede v piatich identifikovaných témach uvedených 
v grafe. 

Tab. 2  Tri skupiny detí a päť tematických oblastí (vybrané výpovede) 
 

 
skupina vystavená 

 závažnému fyzickému násiliu 

 
skupina vystavená 

 závažnému sexuálnemu násiliu 

skupina   
mimo závažného násilia alebo bez 

skúsenosti s násilím 
 

1. Rôzne vyjadrenia o zažívanom násilí 
 

„Plakávala som a strácala vedomie. Ťahá 
sa to so mnou od malička, cítim, že tá bolesť 
ostala vo mne, každý večer som plakávala, 
ale rozhodla som sa proti tomu bojovať, že 

budem silná, aj keď sa to niekedy nedá. 
Ďakujem za tento dotazník, lebo môže 

pomôcť. 
 
 

„Myslím, že by si rodičia viac mali uvedo-
movať, kým majú mladšie deti, že bitkou nič 
nevyriešia...a že na deti vo veku do 15 rokov 

to má veľký vplyv...a nezakazovať im pre 
maličkosti chodenie von s kamarátmi na 

určitú dobu, lebo toto môže mať vplyv na ich 
spoločenský život. Moji rodičia sú rozvede-
ní, môj otec na mňa veľakrát útočil, keď pil, 

tak bil.“ 
 

 
„Veľmi sa mi páčil váš test, aj keď som sa na 
niektoré otázky bála odpovedať (viem, že je 

to anonymné, ale aby náhodou niekto nevidel 
v triede, hneď by sa mi smiali a nadávali 

mi). Niektoré otázky, na ktoré som odpove-
dala ohľadom depresie a psychickej traumy, 

som mala najviac problém. Myslím si, že 
moja "depresia" (o ktorej nikto nevie) nie je 
z tých vecí, ktoré sa mi stali. Ale ja nie som 

odborník.“ 
 
 

„...áno veľmi rada. Najmä dievčatám:  
dávajte si veľký pozor na chlapcov, lebo sú 

veľmi zlí. Mne už ublížili v 15 rokoch.“ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

„Nemyslím si, že ma moji rodičia týrajú. 
Trest dostanem vždy, keď si to zaslúžim.“ 

 
 

„Rodičia ma nikdy netrestali neprávom, vždy 
sa uistili, že som v poriadku a nikdy ma 

vážne nezranili.“ 
 

2. Podpora/poďakovanie/vyjadrenie názoru k téme 
 
 
 
 

„Ďakujeme pekne za Vašu starosť, želáme 
Vám veľa dobrých vyriešených vecí.“ 

 
 

„Ak má niekto nejaký problém, nech si to 
nenechá pre seba, ale nech sa niekomu 

zdôverí.. Nebojte sa ísť za svojim snom.” 
 
 

 
„Tuším, že za tento výskum Vám budú 

viacerí vďační. Mne určite nepomôžete. 
Moje problémy vychádzajú z môjho osobné-
ho životného rozhodnutia, ktoré bolo z lásky. 
Chápem rodičov, že zo mňa nie sú nadšení. 

V našej rodine je málo peňazí. Jediné, čo nás 
drží nad vodou, je manželstvo rodičov a 

náboženstvo mojej sestry, naše zvieratá a 
možno vzdelanie. Ale svoju rodinu milujem, 
a neprajem si pre nich nič zlé. Ďakujeme.“ 

 
„Ďakujeme, anketa bola veľmi zaujímavá a 

je dobré, že bola anonymná.“ 
 

 
„Ja osobne v rodine nemám žiadne problé-
my, ani som nemala. No dúfam, že sa Vám 
podarí pomôcť deťom a mládeži, ktoré také 

šťastie nemali.“ 
 

„Dúfam, že vám tento dotazník pomôže do 
budúcnosti na lepšiu ochranu týraných detí. 
Som veľmi rada, že k týmto deťom spolu s 
bratom nepatríme. Týchto detí mi je veľmi 

ľúto.“ 
 

3. Nedôvera k dotazníkom/kritické vyjadrenia k otázkam 
 

„Myslím si, že aj deti, o ktoré tak ide, tak sa 
nepriznajú, lebo je to aj ich problém (teda 
obyčajne) Preto si myslím, že to bolo zby-

točné. Každopádne ja som to vyplnila 
pravdivo a čo som nechcela aby sa rozšírilo, 

vedelo sa o tom, nechala som to tak.“ 
 

„To je moja vec a vaša zbytočná starosť!! 
PS: zbohom.“ 

 
 
 
 

„Keby ste zistili moje meno, tak ho nikde 
nedávajte. Ďakujem.“ 

 
 
 

 

 
„Máte prehnané dotazníky. Tento dotazník 
má byť anonym, ale po vyplnení o mne viete 

úplne všetko. Nepáči sa mi, že ste sa veľa 
pýtali ohľadne rodičov (vek, práca, škola). 

Aj že buchnutie po zadku beriete ako týranie. 
Buchnutie po zadku bolo pre mňa výchovné. 

 
„Tento dotazník je zbytočný ako stierače na 
ponorke“ Ničomu to nepomôže, ako mejkap 

Patinej mame.“ 
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4.  Témy nesúvisiace s násilím 
 

„Mám sa dobre, všetci ma ľúbia, ďakujem 
za zabitie hodiny dejepisu“. 

 
„Nie všetko je také ako vyzerá.“ 

 

 
„Zvýšiť minimálnu mzdu a detské dávky, 

podporovať viac ľudí s deťmi než ako ľudí, 
ktorí sú slobodní a bezdetní“ 

 
„Kvôli Vám sme nemali informatiku.“ 

 
„Prosím, mali by ste zvýšiť plat zváračom. 

Ťažko, veľmi ťažko pracujú. A tiež materské. 
Dnes veci pre bábätká stoja majetok. Za 

porozumenie ďakujem.“ 
 

„Nerád lížem špinavé obálky.“ 
 (zrejme ako reakcia na inštrukciu, aby dieťa 

pred odovzdaním dotazník zalepilo do 
obálky) 

 
5. Mám dobrú rodinu/všetko je v poriadku 

 
 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 
 
 

N/A 
 

 
„Som veľmi rada v akej rodine žijem. Bohu-
žiaľ poznám aj také rodiny, ktoré prekonáva-
jú rôzne prekážky. Nepáči sa mi ani to , keď 
sa niekto vysmieva spolužiačkam. Hlavne za 

to, že sú trošku tučnejšie alebo majú inú 
pleť. Veď oni za to nemôžu.“ 

 
„Mám veľmi rada svojich oboch rodičov. 

Som im vďačná čo pre mňa robia. Venujú sa 
mi naplno. Som rada, že ich mám. Nikdy by 
som ich nevymenila. Mám rada aj svojho 
brata a nášho psa., ktorý mi je tu veľkou 
oporou a naj kamošom. Samozrejme celú 

rodinu mám rada.“ 
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6.1.2. Základný prehľad a rozsah skúseností  
 

Z kvantitatívnych zistení uvádzame ako prvú prevalenciu štyroch foriem násilia (Graf 2, Tab. 3). 
S výnimkou sexuálneho násilia (kde sme sa pýtali na akékoľvek prostredie a osoby), udávajú čísla konfrontáciu 
zo strany rodičov, širšej rodiny alebo osôb, ktoré sa o dieťa starajú v domácnosti, kde býva. Tabuľka 3. sumari-
zuje počty a podiely detí s  negatívnou životnou skúsenosťou. Ak  uviedli aspoň jeden a/alebo viac z prejavov v 
niektorej zo štyroch foriem násilia, tak boli deti do celkovej prevalencie započítané. Nenachádza sa tu vyhodno-
tenie pre školské prostredie – zhrnutie skúsenosti sú uvedené v  Tab. 4. 

Najčastejšiu uvádzajú deti skúsenosť s fyzickým násilím. 62 % z nich uviedlo, že pozná aspoň jeden 
z jeho jedenástich prejavov. Ďalších 33 % detí pozná minimálne jeden z piatich prejavov psychického násilia, 25 
%  uviedlo skúsenosť najmenej s jedným prejavom sexuálneho násilia. Najzriedkavejšia konfrontácia sa týkala 
situácii zanedbávania – 12 % detí poznalo aspoň jednu z jeho piatich situácií. 70 % detí má skúsenosť najmenej 
s jedným alebo viac (z celkovo  tridsaťdva) prejavov násilia, na ktoré sme sa v dotazníku pýtali. Súhrnné percen-
to zachytáva veľmi rôznorodú skupinu s rozdielnymi skúsenosťami v štruktúre a rozsahu stanovenej konfrontá-
cie. Sú tu zahrnuté deti, ktoré poznajú veľmi ojedinelé alebo iba menej závažné násilné situácie. Rovnako sú tu 
započítané aj deti, ktoré uvádzali najrôznejšie konfrontácie s následkom zranenia, či už po sexuálnom alebo 
fyzickom násilí. Pri prepočte na celú populáciu 8. a 9. ročníka, dosahuje horná hranica odhadu počtu detí, ktoré 
uviedli aspoň jeden prejav akejkoľvek zo štyroch foriem násilia, 72 % . V absolútnych číslach môže ísť o 64 667 
detí (horná hranica). 

   Graf 2  

Poznámka: percentá zahŕňajú deti, ktoré uviedli aspoň jeden a/alebo viac prejavov násilia v niektorej zo štyroch násilných foriem, graf 
neobsahuje vyhodnotenie konfrontácie v školskom prostredí. 

Tab.3 

VYSTAVENIE 
  4 FORMÁM NÁSILIA 

počet detí, ktorým 
sa tak už niekedy 

stalo 
 

podiel detí, ktorým 
sa tak už niekedy 

stalo 
% 

dolná hranica 
 95 % interval 
spoľahlivosti 

%  

horná hranica  
95 % interval  
spoľahlivosti 

% 

1. fyzické násilie /sledovaných 11 prejavov/  1 781 62,4  60,6   64,1  

2. psychické násilie /sledovaných 5 prejavov/  951 33,3  31,6  35,0 

3. sexuálne násilie /sledovaných 11 prejavov/  706 24,7 23,1   26,3  

4. zanedbávanie /sledovaných 5 situácií/  353 12,4 11,2   13,6  

CELKOVO  2 012 70,4 68,8  72,1 
Poznámka.: údaje zahŕňajú detí, ktoré uviedli aspoň jeden a/alebo viac prejavov násilia v niektorej zo štyroch násilných foriem, tabuľka 
neobsahuje vyhodnotenie konfrontácie v  školskom prostredí. 

V rámci fyzického násilia sme identifikovali jedenásť prejavov. Deti poznajú najmä udretie po zadku 
(53 %), po hlave (30 %), bitku (14 %) a ťahanie za vlasy (11 %). Ide o najtypickejšie fyzické tresty. Zostávajú-
cich sedem situácií bolo reflektovaných zriedkavejšie: s každým z nich má skúsenosť menej ako 10 % detí. Jed-
nalo sa o kľačanie na kolenách na príkaz, trasenie, lomcovanie, ťahanie, kopnutie nohou a konfrontáciu s agresi-
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vitou - ako vedľajší produkt domáceho násilia medzi rodičmi. Na poslednom mieste bolo uvádzané zámerné 
popálenie cigaretou/iným predmetom. Zaujímavým zistením boli výsledky prevalencie fyzického násilia za po-
sledných 12 mesiacov. 82 % deťom, ktoré uviedli zámerné popálenie cigaretou/iným predmetom, sa tak stalo aj 
v priebehu posledného roka. V porovnaní s ostatnými prejavmi, vyskytujúcimi sa za posledný rok, išlo 
o najvyššiu percentuálnu hodnotu. Naopak, najmenej častá skúsenosť v poslednom roku sa týkala kľačania na 
kolenách na príkaz (20 %) - stále ale ide o každé piate dieťa, ktoré pozná uvedenú formu trestu.  

Graf 3 

 
Poznámka: možnosť uviesť jednu alebo viac odpovedí,  
Vysvetlivky k číslam pod stĺpcami:  
 
1. udretie po zadku                                                
2. udretie po hlave                                                 
3. bitka                                                                   
4. ťahanie za vlasy                                              
5. kľačanie na kolenách na príkaz                       
6. trasenie, lomcovanie, ťahanie 
7. kopnutie nohou 
8. udretie pri hádke rodičov 
9. udretie pri obrane rodiča pri hádke 
10. popálenie cigaretou/iným predmetom 
11. dusenie rukami alebo vankúšom 
 
 

 Pri psychickom násilí sme sa zamerali na päť prejavov. Ide o menej viditeľné situácie ako u fyzického 
násilia, pretože po ňom nezostávajú telesné poranenia. Neznamená to ale, že nemusia mať rovnaké alebo ešte 
závažnejšie dôsledky. Najtypickejšie je slovné urážanie, ponižovanie, nadávanie (22 %). Nasleduje trestanie zo 
strany rodičov odmietaním rozhovoru (17 %). Najmenej častou skúsenosťou je odopieranie jedla (3 %). Podobne 
ako u prejavov fyzického násilia, psychické prejavy sú taktiež pomerne rozšírené aj v období posledných 12 
mesiacov. Týka sa to najmä verbálnej agresivity: za posledných 12 mesiacov ju poznajú štyri z piatich detí (79 
%). Skúsenosti s ostatnými prejavmi v poslednom období už klesajú – aj u najmenšieho výskytu, týkajúceho sa 
odopierania jedla, je to ale stále približne každé druhé dieťa s uvedenou skúsenosťou za posledný rok.   
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Graf 4 

 
Poznámka: možnosť uviesť jednu alebo viac odpovedí 

 
Mapovanie sexuálneho násilia pozostávalo z jedenástich prejavov. Ide o rôzne skúsenosti, týkajúce sa 

kontaktných i bezkontaktných situácií v podobe nútenia, manipulovania proti vôli k sexuálnym aktivitám (ne-
vieme povedať, či bolo kontaktné sexuálne násilie aj dokonané). Ak sa vyskytne nekontaktné násilie, odohráva 
sa najmä v podobe urážania sexuálnymi poznámkami, dotýkajúcimi sa postavy alebo vzhľadu. Uvedený spôsob 
sexuálnej agresivity poznalo každé štvrté dieťa (24 %). Trom štvrtinám z tejto podskupiny sa tak stalo aj 
v priebehu posledných 12 mesiacov (75 %). Každú zo zvyšných desiatich konfrontácií poznalo menej ako 1 % 
detí. Na druhej strane, nadpolovičná väčšina z tých, ktorí uviedli, že poznajú závažné sexuálne prejavy, má takú-
to skúsenosť najmä v poslednom roku. U niektorých prejavov dosahuje tento podiel vyše 90 %. Znamená to, že 
takmer všetky deti so skúsenosťou s kontaktnými situáciami poznajú akúkoľvek zo sexuálnych konfrontácií z 
nedávneho obdobia, v priebehu posledných 12 mesiacov.  

Graf 5 

 
Poznámka: možnosť uviesť jednu alebo viac odpovedí 
Vysvetlivky k číslam pod stĺpcami: 
 
1. urážanie poznámkami o postave/výzore dieťaťa                     
2. nútenie proti vôli pozerať film so sexuálnou tematikou 
3. nútenie proti vôli pozerať sa na inú nahú osobu 
4. nútenie proti vôli, aby sa iná osoba pozerala na dieťa, keď bolo nahé 
5. nútenie proti vôli, aby si sa dotýkal intímnych miest inej osoby 
6. nútenie proti vôli, aby sa iná osoba dotýkala intímnych miest dieťaťa 
7. nútenie/manipulovanie – zobratie pohlavného orgánu inej osoby do úst 
8. nútenie/manipulovanie k pohlavnému styku 
9. nútenie/manipulovanie k análnemu styku 
10. nútenie/manipulovanie k foteniu v nahých polohách 
11. nútenie/ manipulovanie k sexuálnym aktivitám za peniaze 
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Štvrtá forma násilia sa týkala prejavov zanedbávania. Mapovali sme situácie, naznačujúce nedostatoč-
nú starostlivosť, ktorá môže spôsobiť vážnu zdravotnú ujmu, neposkytovanie primeranej výživy, prístrešia, zdra-
votnej a rodinnej starostlivosti všeobecne. 5 % detí uviedlo, že nechodí na preventívne lekárske prehliadky 
k zubárovi a všeobecnému lekárovi. Takmer 4  % poznalo situáciu, kedy sa doma niekedy nachádzala osoba, 
ktorá ich fyzicky ohrozovala a preto museli odísť z domu preč. Zvyšné situácie, týkajúce sa telefonického hľa-
dania rodičov, o ktorých dieťa viac dní nevedelo kde sú, alebo nutnosti postarať sa o seba, pretože otec alebo 
mama boli pod vplyvom drog, poznalo menej ako 3 % detí. Menej ako 2 % tiež uvádzalo problematické domáce 
pomery v podobe nefunkčnej toalety, umývadla, šporáku. Na rozdiel od predchádzajúcich troch foriem násilia 
sme u situácii zanedbávania nesledovali, či sa tak stalo aj v priebehu posledných 12 mesiacov. 

Graf 6 

 
Poznámka: možnosť uviesť jednu alebo viac odpovedí 
 
1. Nechodíš na preventívne lekárske prehliadky k zubárovi a všeobecnému lekárovi?  
2. Nachádzala sa niekedy u vás doma dospelá osoba, ktorá ťa fyzicky ohrozovala, a preto si proti svojej vôli musel/a utiecť z domu preč?  
3. Hľadal/la si telefonicky alebo pomocou iných ľudí rodičov, pretože si ostal/a viac dní doma bez dozoru a nevedel/a si, kde sa nachádzajú? 
4. Musel/a si sa niekedy o seba postarať sám/sama, pretože rodičia boli pod vplyvom alkoholu alebo tvrdých drog?  
5. Nefunguje u Vás toaleta, umývadlo, sporák, v dôsledku čoho sa Ti niekedy nepodarí umyť, čisto obliecť, najesť? 
 

Nasledovná Tab. 4 okrem výsledkov, zobrazených v predchádzajúcich grafoch, ukazuje odhady pre ce-
lú populáciu 8. a 9. ročníkov, pre každý prejav násilia osobitne a zároveň znázorňuje prevalenciu v školskom 
prostredí, kde sme zisťovali konfrontáciu zo strany spolužiakov a zamestnancov školy v troch prejavoch: vy-
smievanie, nadávanie, urážky - udretie/kopnutie nohou/iné fyzické napadnutie, iné fyzické napadnutie - sexuálne 
obťažovanie. 

 
Najmenej jednu násilnú skúsenosť zo strany spolužiakov uviedlo 57 % detí. Ak sa násilie v škole me-

dzi deťmi odohráva, ide najmä o vysmievanie, nadávanie, urážky a ponižovanie. Každý druhý žiak/čka pozná zo 
školského prostredia tento typ konfrontácie (53 %). Nasleduje udretie, kopnutie nohou alebo fyzické napadnutie. 
Každé štvrté dieťa uviedlo, že bolo zo strany spolužiakov fyzicky napadnuté niektorým z uvedených spôsobov 
(25 %). Zriedkavé nie sú ani prejavy sexuálneho obťažovania medzi spolužiakmi/čkami, ktoré uviedlo 5 % detí. 

 
Niektorý z troch uvedených prejavov zo strany zamestnancov/kýň školy, pozná 19 % detí. Ide takmer 

o každé piate dieťa v 8. a 9. ročníku. Najčastejšie sa opäť jednalo o vysmievanie, nadávanie a urážky (16 %).      
7 % detí uviedlo, že bolo zo strany zamestnancov/kýň školy fyzicky napadnutých a 4 % detí uviedli sexuálne 
obťažovanie zo strany dospelej osoby v škole. 

 
Pre ilustráciu uvádzame niektoré horné odhady konkrétnych prejavov na celú populáciu 8. a 9. ročníkov 

z Tab. 4: udretie po zadku zo strany rodičov alebo osoby, ktorá sa o dieťa stará v domácom prostredí, sa môže 
týkať 49 000 detí. So sexuálnym obťažovaním v školskom prostredí zo strany zamestnancov/kýň môže mať 
skúsenosť vyše 4000 detí 8. a 9. ročníkov. Zo strany ostatných spolužiakov dosahuje horná hranica sexuálneho 
obťažovania  takmer 5400 detí. 
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Tab. 4  Celková prevalencia násilia na deťoch a skúsenosti za posledných 12 mesiacov 

PREJAVY FYZICKÉHO NÁSILIA  n % ( CI 95 %)  min/max % posl.12.mes. 
1. udretie po zadku 1 477  52.5 (50.6, 54.3) 45 384 / 48 703 25.7 
2. udretie po hlave 843 30.0 (28.3 , 31.6) 25 383 / 28 343 50.2 
3. bitka 397 14.1 (12.8 , 15.4)  11 481/ 13 813 43.8 
4. ťahanie za vlasy 317 11.3 (10.1 , 12.4) 9 059 / 11 122 52.1 
5. kľačanie na kolenách na príkaz 222    7.9  (6.9 ,    8.9) 6 189 / 7 983 19.5 
6. trasenie, lomcovanie, ťahanie 212    7.5  (6.5 ,    8.5) 5 830 / 7 624 54.7 
7. kopnutie nohou 171    6.1  (5.2 ,    6.9) 4 664 / 6 189 63.1 
8. udretie pri hádke rodičov 125    4.4  (3.7 ,    5.2) 3 319 / 4 664 54.7 
9. udretie pri bránení rodiča pri hádke 108    3.8  (3.1 ,    4.5) 2 780 / 4 036 64.3 
10. popálenie cigaretou/iným predmetom 52    1.8  (1.3 ,    2.3) 1 166 / 2 063 82.1 
11. dusenie rukami alebo vankúšom 36    1.3  (0.9 ,    1.7)    807 / 1 525 40.0 
CELKOVO 1 781 62.4 (60.6 , 64.1) 54 353 / 57 493 17.8 
PREJAVY PSYCHICKÉHO NÁSILIA 
1. slovné urážanie, nadávanie, ponižovanie 616 22.2 (20.7 , 23.7) 18 556 / 21 257 79,1 
2. trestanie odmietaním sa rozprávať 468 16.7 (15.4 , 18.1) 14 978 / 16 234  75,2 
3. vyhrážanie sa, že dieťa opustia 202   7.2  (6.2 ,     8.1) 5 560 /    7 265 52,7 
4. zamykanie v izbe za trest 178   6.4  (5.5 ,     7.3) 5 740 /    6 547 50,9 
5. odopieranie jedla, až dieťa ostalo hladné 84   3.0  (2.4 ,     3.6) 2 152 /    3 228 47,4 
Celkovo 951  33.3 (31.6 , 35.0) 28 434 / 31 392 18,3 
PREJAVY SEXUÁLNEHO NÁSILIA 
1. urážanie poznámkami o postave/výzore dieťaťa 675 23.6 (22.1 , 25.2) 19 822 / 22 602 74.5 
2. nútenie proti vôli pozerať film so sexuálnou tematikou 26 0.9 (0.6 , 1.3) 538 / 1 166 73.3 
3. nútenie proti vôli pozerať sa na inú nahú osobu 26 0.9 (0.6 , 1.3) 538 / 1 166 80.0 
4. nútenie proti vôli, aby sa iná osoba pozerala na dieťa, keď bolo nahé 26 0.9 (0.6 , 1.3) 538 / 1 166 84.6 
5. nútenie proti vôli, aby si sa dotýkal intímnych miest inej osoby 26 0.9 (0.6 , 1.2) 538 / 1 166 71.4 
6. nútenie proti vôli, aby sa iná osoba dotýkala intímnych miest dieťaťa 20 0.7 (0.5 , 1.0)     359 /    897 60.0 
7. nútenie/manipulovanie – zobratie pohlavného orgánu inej osoby do úst 20 0.7 (0.4 , 1.0)     359 /    897 91.7 
8. nútenie/manipulovanie k pohlavnému styku 18 0.6 (0.3 , 0.9)     269 /    807 57.1 
9. nútenie/manipulovanie k análnemu styku 18 0.6 (0.3 , 0.9) 269 /    807 88.2 
10. nútenie/manipulovanie k foteniu v nahých polohách 13 0.5 (0.2 , 0.7) 179 /    628 81.8 
11. nútenie/ manipulovanie k sexuálnym aktivitám za peniaze 13     0.5 (0.2 , 0.7) 179 /    628 90.9 
Celkovo 706  24.7 (23.1 , 26.3) 20 719 / 23 589 11.8 
SITUÁCIE ZANEDBÁVANIA 
1. Nechodíš na preventívne lekárske prehliadky k zubárovi 
a všeobecnému lekárovi? 

 
 138 

 
4.9 (4.1, 5.7) 

 
3 677 / 5 112 

 
- 

2. Nachádzala sa niekedy u vás doma dospelá osoba, ktorá ťa fyzicky 
ohrozovala a preto si proti svojej vôli musel/a utiecť z domu preč? 

 
99 

 
3.5 (2.8 , 4.2) 

 
2 511 /  3 767 

 
- 
 

3. Hľadal/hľadala si niekedy telefonicky alebo prostredníctvom iných 
ľudí svojich rodičov, pretože si ostal/a viac dní doma bez dozoru a neve-
del/a si, kde sa nachádzajú? 

 
94 

 
3.3 (2.6 , 4.0) 

 
2 331 / 3 587 

 
- 

4. Musel/a si sa niekedy o seba postarať sám/sama, pretože rodičia boli  
pod vplyvom alkoholu alebo tvrdých drog? 

 
78 

 
2.7 (2.1 , 3.3) 

 

 
1 883 /  2 959 

 
- 

5. Nefunguje u Vás toaleta, umývadlo, sporák, v dôsledku čoho sa Ti 
niekedy nepodarí umyť, čisto obliecť, najesť? 

 
51 

 
1.8 (1.3 , 2.3) 

 

 
1 165 /  2 062 

 

 
- 

Celkovo 353  12.4 (11.2 , 13.6) 10 046 / 12 198 - 
NÁSILIE V PROSTREDÍ ŠKOLY ZO STRANY SPOLUŽIAKOV / ČOK 
1. vysmievanie/nadávanie/urážky/ponižovanie 1 497 53.4 (51.6 , 55.3) 46 281 / 49 600 - 
2. udretie/kopnutie nohou/iné fyzické napadnutie 702 25.1 (23.5 , 26.7) 21 078 / 23 948 - 
3. sexuálne obťažovanie 145   5.2 (4.0 ,     6.0)  3 588 /   5 382 - 
Celkovo 1 633 57.2 (55.4 , 59.0) 49 689 / 52 918 - 
NÁSILIE V PROSTREDÍ ŠKOLY ZO STRANY ZAMESTNANCOV / KÝŇ 
1. vysmievanie/nadávanie/urážky/ponižovanie 449 16.0  (14.6 , 17.3) 13 095 / 15 517 - 
2. udretie/kopnutie nohou/iné fyzické napadnutie 194   6.9  (6.0 ,     7.8)    5 382 /  6 996 - 
3. sexuálne obťažovanie 110   3.9  (3.2 ,     4.6)    2 870 /  4 126 - 
Celkovo 530  18.6 (17.1 , 20.0) 15 337 / 17 938 - 

Poznámka:   N           - počet detí vo vzorke, uvádzajúcich konfrontáciu s prejavom násilia 
       %         - percentuálny podiel detí vo vzorke, uvádzajúcich konfrontáciu s prejavom násilia  

 95 % CI   - intervalový odhad podielu detí, ktoré sa s uvedeným prejavom násilia môžu konfrontovať v populácii 8. a 9. ročníka 
                   min/max  - odhad dolnej a hornej hranice skutočného počtu detí, ktoré sa môžu s uvedeným prejavom násilia konfrontovať 
 
1. dieťa mohlo uviesť jeden alebo viacero prejavov násilia (súčet detí môže byť nad 100 percent) 
2. u situácií zanedbávania a skúseností s násilím v škole sme sa nepýtali na konfrontáciu za posledných 12 mesiacov 
3. prejavy fyzického/psychického násilia/zanedbávania mapujú konfrontáciu zo strany rodičov/širšej rodiny/dospelých/ v domácnosti 
4. prejavy sexuálneho násilia mapujú konfrontáciu zo strany ľubovoľnej osoby v ľubovoľnom prostredí (aj domácom) 
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Pre detailnejší prehľad, uvádzame aj histogramy s deskriptívnymi ukazovateľmi. Možno tak získať  
predstavu  o rozsahu  konfrontácie fyzického, sexuálneho, psychického násilia a situácií zanedbávania. Dobrou 
správou je, že vo všetkých štyroch formách bol deťmi uvádzaný najčastejšie iba jeden prejav (hodnoty modu-
sov). S pribúdajúcimi počtom negatívnych skúseností rapídne klesá počet detí, ktoré ich reportovali. Na druhej 
strane sa vo všetkých štyroch formách nachádza aj podskupina, ktorá uviedla kladné odpovede na nadpolovičnú 
časť, alebo všetky výroky uvedené v dotazníku: ide o rizikovejšiu skupinu, najmä z hľadiska konfrontácie so 
závažným fyzickým násilím: vyšší priemerný rozsah fyzických prejavov je prediktorom výskytu fyzického nási-
lia s následkom závažného zranenia (viď: 6.2.2. Rozsah prejavov fyzického násilia a výskyt zranení). Zároveň 
platí, že ak dieťa uviedlo rozmanitejšiu skúsenosť v jednej forme násilia, zvyšuje sa pravdepodobnosť, že bude 
poznať situácie aj vo zvyšných troch formách, resp. násilie v škole (viď časť.6.1.5 Vzájomný súvis prejavov 
násilia). 

Tab. 5 

Formy násilia a rozsah uvádzaných prejavov N priemer medián modus SD min max 
fyzické násilie /sledovaných 11 prejavov/ 1781 2.2 2.0 1.0 1.618 1 11 

sexuálne násilie /sledovaných 11 prejavov/  706 1.3 1.0 1.0 0.950 1 11 
psychické násilie /sledovaných  5 prejavov/   951 1.6 1.0 1.0 0.886 1 5 

zanedbávanie /sledovaných 5 prejavov/  353 1.3 1.0 1.0 0.704 1 5 
  

    histogram 1     histogram 2 

 
 
  histogram 3        histogram 4 
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6.1.3. Prevalencia a rozsah skúseností podľa krajov 
 

V tejto časti porovnávame výskyt a rozsah násilia v ôsmich krajoch Slovenska. Percentá uvedené v Ta-
buľke 6 zahŕňajú veľmi rôznorodú skupinu s rozličnými skúsenosťami a závažnosťou zranení. Započítané sú 
všetky deti, ktoré uviedli aspoň jeden prejav (alebo viac) v každej zo štyroch foriem násilia. V Prešovskom 
kraji sa nachádzali najväčšie podiely detí, ktoré uviedli aspoň jeden prejav fyzického násilia (71 %). Prešovský 
kraj mal prvenstvo aj v celkovom vystavení akémukoľvek zo skúmaných tridsaťdva prejavov (79 %). Košický 
kraj sa ukázal najproblematickejší z hľadiska situácií zanedbávania (19 %). V Banskobystrickom kraji boli 
najvyššie podiely vystavenia aspoň jednému prejavu psychického (39 %) a sexuálneho násilia (28 %).   

Ak výskyt fyzického násilia, situácií zanedbávania a celkové vystavenie bolo charakteristické skôr pre 
východný región, situácia na školách sa ukazuje najproblematickejšia v Bratislavskom kraji. Tu sa nachádzali 
najväčšie podiely detí  uvádzajúce násilie v školskom prostredí: 69 % z nich poznalo aspoň jednu násilnú situá-
ciu buď zo strany spolužiakov, alebo zamestnancov. Násilie v škole zo strany spolužiakov je najnižšie 
v Košickom (51 %) a zo strany zamestnancov v Trenčianskom kraji (14 %). Stále ale ide o vysoké čísla, ktoré 
poukazujú na pomerne časté skúsenosti aj počas vyučovania v škole.  
 
Tab. 6     

 
 

FORMY 
 NÁSILIA/PROSTREDIE 
V ŠKOLE/TRIEDENIE 

PODĽA KRAJA 
porovnanie percent detí so 

skúsenosťou s násilím 

BA 
% 

 (CI 95 %) 

TR 
%  

(CI 95 %) 

TN 
%  

(CI 95 %) 

NT 
% 

 (CI 95 %) 

ŽL 
%  

(CI 95 %) 

BB 
%  

(CI 95 %) 

PR 
% 

 (CI 95 %) 

KŠ 
% 

 (CI 95 %) 

FYZICKÉ NÁSILIE         
(aspoň 1 z 11 prejavov) 

57.3  
(50.9 , 63.8) 

 

57.7 
(52.2 , 63.2) 

 

59.8 
(54.4 , 65.2) 

 

55.2 
(50.1 , 60.4) 

- - 

61.1 
(56.7 , 65.6) 

 

66.6 
(61.3 , 71.0) 

 

71.1 
(67.1 , 75.1) 

+++ 

64.6 
(59.4 , 69.8) 

  

PSYCHICKÉ NÁSILIE  
(aspoň 1 z 5 prejavov) 

34.2 
(28.2 , 40.4) 

 

37.2 
(31.8 , 42.5) 

 

24.3 
(19.6 , 29.0) 

- - - 

36.3 
(31.2 , 41.3) 

 

31.4 
(27.2 , 35.7) 

 

39.3 
(34.3 , 44.3) 

+ + 

34.6 
(30.4 , 38.8) 

 

28.3 
(23.4 , 33.2) 

- 

SEXUÁLNE NÁSILIE    
(aspoň 1 z 11 prejavov) 

24.0 
(18.4 , 29.6) 

 

24.0 
(19.3 , 28.8) 

 

23.4 
(18.7 , 28.0) 

 

23.2 
(18.8 , 27.6) 

 

22.5 
(18.7 , 26.3) 

 

27.6 
(23.0 , 32.2) 

 

26.3 
(22.4 , 30.2) 

 

26.5 
(21.7 , 31.3) 

 

ZANEDBÁVANIE        
 (aspoň 1 z 5 prejavov) 

12.0 
(7.8 , 16.2) 

 

11.9 
(8.3 , 15.4) 

 

8.4 
(5.4 , 11.4) 

- 

10.5 
(7.3 , 13.7) 

 

13.3 
(10.2 , 16.4) 

 

9.8 
(6.8 , 12.9) 

 

13.8 
(10.7 , 16.8) 

 

18.5 
(14.2 , 22.7) 

+ + + 

CELKOVÉ VYSTAVENIE 
(aspoň 1 z 32 prejavov) 

69.8 
(63.8 , 75.8) 

 

71.8 
(66.8 , 76.8) 

 

68.8 
(63.8 , 73.9) 

 

66.0 
(61.1 , 70.9) 

-- 

72.7 
(68.6 , 76.8) 

 

76.5 
(72.2 , 80.8) 

 

78.9 
(75.4 , 82.5) 

+ + + 

72.3 
(67.4 , 77.2) 

 

ZŠ –SPOLUŽIACI 
(aspoň 1 z 3 prejavov) 

64.0 
(57.7 , 70.3) 

+ 

59.6 
(54.2 , 65.1) 

 

61.1 
(55.7 , 66.4) 

 

52.7 
(47.5 , 57.9) 

 

58.3 
(53.8 , 62.8) 

 

60.1 
(55.1 , 65.1) 

 

54.3 
(49.9 , 58.6) 

 

50.8 
(45.3 , 56.2) 

- 

ZŠ – ZAMESTNANCI 
(aspoň 1 z 3 prejavov) 

31.1 
(25.1 , 37.2) 

+++ 

20.5 
(16.0 , 25.0) 

 

14.3 
(10.5 , 18.2) 

- 

17.6 
(13.6 , 21.5) 

 

15.9 
(12.6 , 19.3) 

 

19.7 
(15.6 , 23.7) 

 

18.8 
(15.4 , 22.3) 

 

15.1 
(11.2 , 19.0) 

 

ZŠ  - CELKOVO 
(aspoň 1 zo 6 prejavov) 

68.9 
(62.8 , 74.9) 

++ 

62.5 
(57.1 , 67.9) 

 

64.8 
(59.6 , 70.0) 

 

56.4 
(51.2 , 61.5) 

 

60.5 
(56.0 , 65.0) 

 

63.1 
(58.2 , 68.1) 

 

58.5 
(54.2 , 62.8) 

 

53.2 
(47.8 , 58.7) 

- 
Poznámka: Zvyšujúca sa intenzita červenej farby znamená väčší podiel detí vystavených danej forme násilia v porovnaní s ostatnými krajmi 

   Celkové vystavenie: zahŕňa konfrontáciu s akýmkoľvek prejavom v štyroch formách násilia 
    CI 95 %                    - 95 % intervaly spoľahlivosti pre percento v populácii deti 8. a 9. ročníka 

   + + +  p < 0.001/ ++ p < 0.01  – štatisticky významne častejšie vystavenie násiliu než predpokladá náhoda / absencia vzťahu 
     - - -    p < 0.001/   -  p < 0.05  – štatisticky významne menej časté vystavenie násiliu než predpokladá náhoda / absencia vzťahu 

    
Do akej miery môžeme uvedené výsledky očakávať aj v populácii detí 8. a 9. ročníkov? Má kraj štatis-

ticky významný vplyv na výskyt násilných foriem? S výnimkou sexuálneho násilia (χ2 (7) = 4.933,  Cramers V 
= 0.042, p > 0.05), boli všetky koeficienty mier asociácie štatisticky významné. Najväčšiu hodnotu dosahoval 
vplyv kraja na výskyt násilia v školskom prostredí zo strany zamestnancov školy (χ2 (7) = 33.14, Cramers V 
= 0.108, p < 0.05, Bratislavský kraj). Nasledovala forma fyzického násilia (χ2 = 32.99 (7), Cramers V = 0.107, p 
< 0.001, Prešovský kraj), psychické násilie (χ2 =26.07 (7), Cramers V = 0.096, p < 0.001, Banskobystrický 
kraj), situácie zanedbávania (χ2 = 20.46 (7), Cramers V = 0.091, p < 0.001, Košický kraj) a celkové vystavenie 
(χ2 = 23.83 (7), Cramers V = 0.085, p < 0.05, Prešovský kraj). Najnižšia hodnota sa ukázala pri vplyve kraja na  
násilie zo strany spolužiakov v školskom prostredí  (χ2 = 18.16 (7), Cramers V = 0.081, p < 0.01, Bratislavský 
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kraj). Aj keď ide o štatisticky významné rozdiely, vecne ide o pomerne nízke a zanedbateľné súvislosti. Iba dve 
hodnoty koeficientu mier asociácie spadali do intervalu nízka až stredná súvislosť: vplyv kraja na násilie zo 
strany zamestnancov školy v Bratislavskom kraji a fyzické násilie v Prešovskom kraji.8 

Tabuľka 7 sa zameriava na špecifickú podskupinu detí, ktorá už pozná násilie v rôznej miere. Obsahuje 
porovnanie priemerného rozsahu skúseností v jednotlivých krajoch a dopĺňa informácie z Tabuľky 6. Umožňuje 
postrehnúť, že i diferencie v priemeroch sa odlišujú iba minimálne a nemusia vždy kopírovať zistenia 
o najvyšších krajských podieloch z predchádzajúcej tabuľky. Pre ilustráciu: najvyššie percento výskytu fyzické-
ho násilia sa ukázalo v Prešovskom kraji (Tab. 6), čo ale neznamená, že sa tu nachádzajú aj deti s najvyšším 
priemerným rozsahom fyzického vystavenia (Tab. 7. Košický kraj). Iná situácia je pre Bratislavský kraj a jeho 
školské prostredie, ktoré je charakteristické najväčším priemerom násilných situácií zo strany spolužiačok 
a zamestnancov, ako aj najvyššími podielmi vystavenia šikanovaniu v škole spomedzi všetkých krajov. Brati-
slavský kraj je tak charakteristický nielen najvyššími podielmi detí uvádzajúcich skúsenosti s agresivitou v škole, 
ale sú tu zastúpené aj najvyššie priemerné hodnoty v skupine detí, ktoré uviedli, že násilné prejavy poznajú.  

V porovnaní priemerov násilia v domácom prostredí  (s výnimkou sexuálneho), sa ani v jednom prípade 
nedá hovoriť o štatisticky významných rozdieloch: štatisticky nevýznamný vplyv mal kraj  na priemery fyzické-
ho F(7, 1771) = 1.431, p > 0.05 , psychického F(7, 942) = 1.542 p > 0.05, sexuálneho násilia F(7, 698) = 1.114, 
p > 0.05 aj situácií zanedbávania F(7, 345) = 1.226, p > 0.05. Znamená to, že v zozbieraných údajoch nie je 
dostatočná evidencia na to, aby sme mohli urobiť záver, že priemerné rozdiely skúseností  s násilím  sú v  kra-
joch Slovenska v populácii detí 8. a 9. ročníkov nenulové.   

Štatisticky významné diferencie sa ale ukázali pri vplyve regiónu na priemery celkového násilia  
v školskom prostredí. Bolo tomu tak u dvojice Trenčiansky - Bratislavský kraj F (7, 1719) = 3.318, p < 0.05, 
ω  = 0.11 s  vecne nízkym rozdielom. Podobne aj v dvojici Trnavský – Prešovský kraj u prejavov násilia 
v škole zo strany spolužiakov, opäť vecne nízky rozdiel F(7, 1631) = 3.489, p < 0.05, ω = 0.12. A nakoniec 
štatisticky nevýznamné výsledky medzi krajmi v  násilí zo strany zamestnancov školy  F(7, 528) = 1.8, p > 0.05. 

Tab.7  
 

FORMY 
 NÁSILIA/PROSTREDIE 
V ŠKOLE/TRIEDENIE 

PODĽA KRAJA 
porovnanie priemerov 

BA 
priemer 

(CI 95 %) 

TR 
priemer 

(CI 95 %) 

TN 
priemer 

(CI 95 %) 

NT 
priemer 

(CI 95 %) 

ŽL 
priemer 

(CI 95 %) 

BB 
priemer 

(CI 95 %) 

PR 
priemer 

(CI 95 %) 

KŠ 
priemer 

(CI 95 %) 

FYZICKÉ NÁSILIE 
(z 11 prejavov) 

2.31 
(10.5 , 12.3 ) 

2.1 
(1.89 , 2.31) 

1.97 
(1.78 , 2.16) 

2.27 
(2.03 , 2.51) 

2.21 
(2.02 , 2.41) 

2.19 
(2.00 , 2.38) 

2.29 
(2.11 , 2.48) 

2.42 
(2.19 , 2.64) 

PSYCHICKÉ NÁSILIE  
(z 5  prejavov) 

1.69 
(1.47 , 1.91) 

1.55 
(1.40 , 1.70) 

1.63 
(1.43 , 1.83) 

1.58 
(1.42 , 1.74) 

1.48 
(1.36 , 1.60) 

1.64 
(1.50 , 1.77) 

1.71 
(1.56 , 1.86) 

1.79 
(1.60 , 1.99) 

SEXUÁLNE NÁSILIE 
(z 11 prejavov) 

1.31 
(0.92 , 1.71) 

1.11 
(1.00 , 1.22) 

1.13 
(1.00 , 1.27) 

1.16 
(0.99 , 1.32) 

1.33 
(1.10 , 1.56) 

1.19 
(1.04 , 1.34) 

1.32 
(1.15 , 1.49) 

1.40 
(1.15 , 1.64) 

ZANEDBÁVANIE  
(z 5 prejavov) 

1.48 
(1.08 , 1.88) 

1.35 
(1.02 , 1.69) 

1.48 
(1.16 , 1.80) 

1.46 
(1.18 , 1.74) 

1.23 
(1.09 , 1.36) 

1.22 
(1.04 . 1.44) 

1.26 
(1.10 , 1.42) 

1.18 
(1.08 , 1.28) 

CELKOVO VYSTAVENIE 
(z 32 prejavov) 

3.43 
(2.89 , 3.97) 

3.08 
(2.74 , 3.43) 

2.85 
(2.53 ,3.17) 

3.40 
(3.01 , 3.79) 

3.14 
(2.82 , 3.45) 

3.32 
(3.02 , 3.63) 

3.48 
(3.16 , 3.79) 

3.67 
(3.28 , 4.06) 

ZŠ - SPOLUŽIACI  
(z 3 prejavov) 

1.51 
(1.41 , 1.62) 

1.35 
(1.27 , 1.43) 

1.34 
(1.26 , 1.41) 

1.43 
(1.35 , 1.51) 

1.45 
(1.38 , 1.52) 

1.37 
(1.30 , 1.45) 

1.53 
(1.46 . 1.60) 

1.50 
(1.39 , 1.60) 

ZŠ - ZAMESTNANCI  
(z 3 prejavov) 

1.33 
(1.17 , 1.48) 

1.47 
(1.28 , 1.66) 

1.33 
(1.15 , 1.50) 

1.19 
(1.07 , 1.33) 

1.48 
(1.30 , 1.66) 

1.47 
(1.29 , 1.66) 

1.49 
(1.34 , 1.65) 

1.57 
(1.33 , 1.81) 

ZŠ - CELKOVO   
(zo 6 prejavov) 

2.01 
(1.82 , 2.19) 

1.77 
(1.62 , 1.92) 

1.55 
(1.44 , 1.67) 

1.71 
(1.59 , 1.83) 

1.79 
(1.67 , 1.91) 

1.77 
(1.63 , 1.90) 

1.9 
(1.77 , 2.03) 

1.87 
(1.70 , 2.05) 

Poznámka: stúpajúca intenzita zafarbenia znamená vyšší rozsah konfrontácie s násilnými prejavmi (porovnanie priemerov) 
                    CI 95 %  - 95 % intervaly spoľahlivosti pre priemery v populácii detí 8. a 9. ročníkov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 prevalencia  individuálnych 32 prejavov v štyroch formách násilia a troch  násilných situácií v školskom prostredí  v krajoch Slovenska  
viď. príloha, časť 9.1 -  distribučné mapy. 
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6.1.4. Prevalencia a rozsah skúseností podľa pohlavia 
 
 
              Táto kapitola obsahuje výsledky spracovania zozbieraných údajov o násilnej konfrontácii, v závislosti 
od pohlavia pre všetky štyri formy násilia, vrátane násilia v školskom prostredí zo strany spolužiakov/čiek 
a zamestnancov/kýň. Výsledky, zhrnuté v Tabuľke 8, poukazujú na rozdiely u chlapcov a dievčat pre každý z 
násilných prejavov osobitne.  
              V prvej forme – fyzické násilie, sa ukázali štatisticky významné rozdiely u troch z jedenástich preja-
vov. Udretie po hlave je typickejším trestom pre chlapcov – šanca, že mu budú čeliť, je 1.2 krát vyššia 
v porovnaní s dievčatami. Naopak ťahanie za vlasy sa ukazuje typickejšie pre dievčatá s takmer dvakrát vyšším 
pomerom šancí. Rovnako sú pre dievčatá typickejšie situácie, ktoré sú výsledkom domáceho násilia medzi 
rodičmi a netýkajú sa priameho úmyslu potrestať/fyzicky poškodiť samotné dieťa (takmer s 2 krát vyšším rizi-
kom). Dve zistené diferencie (udretie po hlave a dva prejavy fyzických útokov v rámci vedľajších prejavov do-
máceho násilia medzi rodičmi) pochádzajú na základe hodnôt Bayes faktorov niekoľkonásobne pravdepodobnej-
šie zo súboru, v ktorom platí nezávislosť (BF/01). Iba u prejavu ťahania za vlasy sa ukázala evidencia vzťahu, 
v ktorom bol  efekt pohlavia v prospech dievčat enormný (v porovnaní s náhodou) a potvrdený aj Bayes fakto-
rom (BF/10). 
         Pri  druhej forme -  psychickom násilí, hral vplyv pohlavia rolu v troch z celkovo piatich prejavov. Vždy 
išlo o dievčatá - tie majú štatisticky významne vyšší pomer šancí vystavenia slovnému urážaniu (1.8), ponižo-
vaniu, trestaniu odmietaním rozhovoru (1.6) a vyhrážaniu, že ich rodičia opustia (1.8). Podobne aj Bayes 
faktory preferujú hypotézu vzťahu (BF/10) v porovnaní s náhodou. Pomer šancí je u dievčat 1.5 krát vyšší aj pri 
celkovom vystavení najmenej jednému (akémukoľvek) prejavu psychického násilia, s opäť vysokou hodno-
tou  Bayes faktora v prospech vzťahu  (BF/10).  
            Pomerne prekvapivá situácia nastala v údajoch jedenástich prejavov, zameraných na sexuálne násilie. 
Očakávali sme, že desať ťažších dotykových prejavov bude skôr záležitosťou dievčat. Ukazuje sa, že pohlavie tu 
nehrá zásadnú rolu - u väčšiny situácií sa medzi chlapcami a dievčatami nepreukázali analyticky podstatné roz-
diely. Výnimku tvorili dva prejavy. Prvý sa týkal nútenia proti vôli pozerať sa na inú nahú osobu: tu bol 
štatisticky významný a takmer 3 krát vyšší pomer šancí, že uvedenej situácii budú čeliť dievčatá, aj keď bez 
evidencie v prospech vzťahu zo strany Bayes faktora (BF/01).  Druhý sa týkal „urážania sexuálnymi poznám-
kami, týkajúcimi sa postavy alebo vzhľadu“. Pomer šancí takmer dvakrát vyšší a štatisticky významný, spo-
ločne s vysokou hodnotou Bayes faktora v prospech vzťahu (BF/10). Dievčatá boli vo vyššom riziku aj pri cel-
kovom vystavení sexuálnemu násiliu (uvedenie aspoň jedného akéhokoľvek z jedenástich prejavov sexuálneho 
násilia).  Pomer šancí dievčat bol takmer 2 krát vyšší a opäť s vysokou hodnotou Bayes faktora (BF/10). 
              U situácií zanedbávania zohrávalo pohlavie rolu v dvoch situáciách. Chlapci štatisticky významne 
častejšie uvádzali, že telefonicky alebo prostredníctvom iných ľudí hľadali svojich rodičov, pretože ostali 
doma sami bez dozoru počas niekoľkých dní a nevedeli, kde sa ich rodičia nachádzajú (pomer šancí 
1.7/BF/01). Dievčatá naopak štatisticky významne častejšie uvádzali, že sa museli o seba postarať, pretože 
rodičia boli pod vplyvom alkoholu alebo tvrdých drog  (pomer šancí 2.1/BF01). Hodnoty Bayes faktorov 
v obidvoch situáciách preferujú skôr hypotézu nezávislosti pred evidenciou v prospech vzťahu. 
              Ak sa vyskytlo násilie v prostredí školy aj zo strany spolužiakov/čok, pohlavie štatisticky významne 
diferencovalo všetky tri prejavy. Vo väčšom riziku udretia/kopnutia nohou/iného fyzického napadnutia sú 
najmä chlapci (štatisticky významne 3 krát vyšší pomer šancí (BF/10). Rovnako je tu aj vysoká hodnota Bayes 
faktora preferujúca vzťah. Naopak dievčatá mali v školskom prostredí štatisticky významne častejšiu skúsenosť 
s vysmievaním sa, nadávaním, urážkami, ponižovaním (pomer šancí vyšší 1.2 krát, BF/01) alebo sexuálnym 
obťažovaním (pomer šancí vyšší – 1.4 krát, BF/01). Bez evidencie Bayes faktorov preferujúcich skôr nezávis-
losť.  
              Pri násilných prejavoch zo strany zamestnancov/kýň školy sú to chlapci, ktorí majú analyticky pod-
statne častejšie skúsenosti s vysmievaním/nadávaním/urážkami (pomer šancí vyšší 1.3 krát/BF/01). Rovnako 
sú to chlapci, ktorí boli častejšie vystavení fyzickému napadnutiu zo strany dospelých zamestnancov (pomer 
šancí vyšší 2.1 krát/BF10 – podpora Bayes faktora) ako aj vysmievaniu  (pomer šancí vyšší 1.5 krát/BF/01).  
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Tab. 8  POHLAVIE A PREVALENCIA NÁSILIA  

 
 
PREJAVY FYZICKÉHO NÁSILIA  

 
n 

chlapci 
(N = 1375) 

% 

 
(CI 95 %) 

 
n 

dievčatá 
(N = 1415) 

% 

 
CI 95 % 

 
p hodnota 

pomer  
šancí kon-
frontácie 

Bayes  
faktor 

udretie po zadku 709 52.0 (49.4 , 54.7) 739 52.9 (50.3 , 55.5) p > 0.05 - BF/01 18.86 
udretie po hlave 430 31.6 (29.1 , 34.1) 391 28.0 (25.6 , 30.3) p < 0.05 1.2 BF/01 2.62 
bitka 188 13.8 (12.0 , 15.6) 202 14.4 (12.6 , 16.3) p > 0.05 - BF/01 26.95 
ťahanie za vlasy 106 7.8 (6.4 , 9.2) 197 14.1 (12.3 , 15.9)   p < 0.001 1.9 BF/10 0.21 E-4 
kľačanie na kolenách na príkaz 110 8.1 (6.6 , 9.5) 108 7.7 (6.3 , 9.1) p > 0.05 - BF/01 36.64 
trasenie, lomcovanie, ťahanie 92 6.7 (5.4 , 8.1) 113 8.1 (6.6 , 9.5) p > 0.05 - BF/01 16.45 
kopnutie nohou 81 5.9 (4.7 , 7.2) 83 5.9 (4.7 , 7.2) p > 0.05  BF/01 44.37 
udretie pri hádke rodičov 42 3.1 (2.2 , 4.0) 75 5.4 (4.2 , 6.5) p < 0.01 1.8 BF/01 0.63 
udretie pri bránení rodiča pri hádke 39 2.9 (2.0 , 3.7) 63 4.5 (3.4 , 5.6) p < 0.05 1.6 BF/01 4.03 
popálenie cigaretou/iným predmetom 19 1.4 (0.8 , 2.0) 27 1.9 (1.2 , 2.7) p > 0.05 - BF/01 44.82 
dusenie rukami alebo vankúšom 15 1.1 (0.5 , 1.7) 18 1.3 (0.7 , 1.9) p > 0.05 - BF/01 87.16 
CELKOVO 871 63.3 (60.8 , 65.9) 871 61.6 (59.0 , 64.1)  p > 0.05 - BF/01 13.55 
PREJAVY PSYCHICKÉHO NÁSILIA 
slovné urážanie, nadávanie, ponižovanie 233 17.4 (15.4 , 19.5) 367 26.5 (24.2 , 28,8) p < 0.05 1.8 BF/10 0.2 E-5 
trestanie odmietaním sa rozprávať 184 13.6 (11.8 , 15.5) 274 19.7 (17.6 , 21.8) p < 0.05 1.6 BF/10 0.011 
vyhrážanie sa, že dieťa opustia 70 5.2 (4.0 , 6.3) 127  9.1 (7.6 , 10.6) p < 0.05 1.8 BF/10 0.012 
zamykanie v izbe za trest 84 6.3 (5.0 , 7.6) 88 6.3 (5.0 , 7.6)  p > 0.05 - BF/01 42.92 
odopieranie jedla, až dieťa ostalo hladné 47 3.5 (2.5 , 4.5) 32 2.3 (1.5 , 3.1) p > 0.05 - BF/01 11.10 
CELKOVO 393 28.6 (26.2 , 31.0)  535 37.8 (35.3 , 40.3)  p < 0.05 1.5 BF/10 0.34 E-4 
PREJAVY SEXUÁLNEHO NÁSILIA 
urážanie poznámkami o postave/výzore dieťaťa 257 18.7 (16.6 , 20.8) 408 28.8 (26.5 , 31.2)  p < 0.001 1.8 BF/10 5.749 E-8 
nútenie proti vôli pozerať film so sexuálnou tematikou 12 0.9 (0.4 , 1.4) 15 1.1 (0.5 , 1.6) p > 0.05 - BF/01 94.47 
nútenie proti vôli pozerať sa na inú nahú osobu 4 0.5 (0.1 , 0.8) 19 1.3 (0.7 , 1.9) p < 0.05 2.6 BF/01 7.95 
nútenie proti vôli, aby sa iná osoba pozerala na dieťa, keď bolo nahé 11 0.8 (0.3 , 1.3) 15 1.1 (0.5 , 1.6) p > 0.05 - BF/01 85.08 
nútenie proti vôli, aby si sa dotýkal intímnych miest inej osoby 14 1.0 (0.5 , 1.3) 11 0.8 (0.3 , 1.2) p > 0.05 - BF/01 88.83 
nútenie proti vôli, aby sa iná osoba dotýkala intímnych miest dieťaťa 9 0.7 (0.2 , 1.1) 11 0.8 (0.3 , 1.2) p > 0.05 - BF/01 115.19 
nútenie/manipulovanie – zobratie pohlavného orgánu inej osoby do úst 11 0.8 (0.3 , 1.3) 8 0.6 (0.2 , 1.0) p > 0.05 - BF/01 96.36 
nútenie/manipulovanie k pohlavnému styku 6 0.4 (0.1 , 0.8) 10 0.7 (0.3 , 1.1) p > 0.05 - BF/01 90.22 
nútenie/manipulovanie k análnemu styku 6 0.4 (0.1 , 0.8) 11 0.8 (0.3 , 1.2) p > 0.05 - BF/01 70.62 
nútenie/manipulovanie k foteniu v nahých polohách 6 0.4 (0.1 , 0.8) 6 0.4 (0.1 , 0.8) p > 0.05 - BF/01 157.62 
nútenie/ manipulovanie k sexuálnym aktivitám za peniaze 6 0.4 (0.1 , 0.8) 6 0.4 (0.1 , 0.8) p > 0.05 - BF/01 157.62 
CELKOVO 273 19.9     (17.7 , 22.0) 422 29.8 (27.4 , 32.2) p < 0.05 1.7 BF/10 1.993 E-7 

Poznámka:    CI 95 %                   =  percentuálny odhad  na celý súbor detí 8. a 9. ročníkov 
      p < 0.05 /0.01/0.001 = pravdepodobnosť získania uvedeného (a väčšieho rozdielu) pohlaví za predpokladu náhody/ nezávislosti pohlavia od prejavu násilia je nízka 
      pomer šancí konfrontácie = o koľko sa zvýši pomer šancí konfrontácie so zmenou kategórie pohlavia 
      Bayes faktor/BF/01 = evidencia v údajoch v prospech nezávislosti pohlavia a prejavov  násilia (H0/H1)   
      Bayes faktor/BF/10 = evidencia v údajoch v prospech vplyvu pohlavia na prejavy násilia (H1/H0) 
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pokračovanie Tab. 8. 

SITUÁCIE ZANEDBÁVANIA 
 
n 

chlapci 
(n =1375 ) 

% 

 
CI 95 % 

 
n 

dievčatá 
(n = 1415) 

% 

 
CI 95 % 

p  
hodnota 

pomer 
šancí 

vystavenia 

Bayes  
faktor 

Nechodíš na preventívne lekárske prehliadky k zubárovi a všeobecnému lekárovi? 58 4.2 (3.2 , 5.3) 75 5.3 (4.1 , 6.5) p > 0.05 - 
 

BF/01 
20.728 

Nachádzala sa niekedy u Vás doma dospelá osoba, ktorá ťa fyzicky ohrozovala, a preto si proti 
svojej vôli musel/a utiecť z domu preč? 42 3.1 (2.2 , 4.0) 53 3.8 (2.8 , 4.8) p > 0.05 - BF/01 

34.89 
Hľadal/a si niekedy telefonicky alebo prostredníctvom iných ľudí svojich rodičov, pretože si 
ostal/a viac dní doma bez dozoru a nevedel/a si, kde sa nachádzajú? 54 3.9 (2.9 , 5.0) 34 2.4 (1.6 , 3.2) p < 0.05 1.7 BF/01 

4.09 
Musel/a si sa niekedy o seba postarať sám/sama, pretože rodičia boli pod vplyvom alkoholu alebo 
tvrdých drog? 24 1.7 (1.1 , 2.4) 52 3.7 (2.7 , 4.7) p < 0.05 2.1 

 
BF/10 
0.47 

Nefunguje u Vás toaleta, umývadlo, sporák, v dôsledku čoho sa Ti niekedy nepodarí umyť, čisto 
obliecť, najesť? 26 1.9 (1.2 , 2.6) 22 1.6 (0.9 , 2.2) p > 0.05 - BF/01 

63.9 
CELKOVO 157 11.4 (9.7 , 13.1) 182 12.9 (11.1 , 14.6) p > 0.05 - 

 
BF/01 
16.35 

NÁSILIE V PROSTREDÍ ŠKOLY  (SPOLUŽIACI/SPOLUŽIAČKY) 
 
vysmievanie/nadávanie/urážky/ponižovanie 
 

699 51.4 (48.7 , 54,1) 777 55.6 (53.0 , 58.2) p < 0.05 1.2 
 

BF/01 
1.86 

udretie/kopnutie nohou/iné fyzické napadnutie 
 

466 34.3 (31.8 , 36.8) 224 16.1 (14.1 , 18.0) p < 0.05 2.7 BF/10 
3.4 E-26 

sexuálne obťažovanie 
 

56 4.3 (3.3 , 5.4) 84 6.0 (4.8 , 7.3) p < 0.05 1.4 BF/01 
6.41 

CELKOVO 
 

793 57.7 (55.1 , 60.3) 815 57.6 (55.0 , 60.2) p > 0.05 - BF/01 
21.32 

NÁSILIE V PROSTREDÍ ŠKOLY  (ZAMESTNANCI/ZAMESTNANKYNE) 
 
vysmievanie/nadávanie/urážky/ponižovanie 
 

 
239 17.5 (15.5 , 19.5) 

 
197 

 
14.1 

 
(12.2 , 15.9) 

 
p < 0.05 

 
1.3 

BF/01 
1.26 

udretie/kopnutie nohou/iné fyzické napadnutie  
125 9.2 (7.7 , 10.7) 

 
65 

 
4.6 

 
(3.5 , 5.7) 

 
p < 0.05 

 
2.1 

BF/10 
0.519 E-3 

sexuálne obťažovanie 
 

 
60 4.4 (3.3 , 5.5) 

 
48 

 
3.4 

 
(2.5 , 4.4) p > 0.05 

- BF/01 
22.03 

CELKOVO 
 

 
297 

 
21.6 

 
(19.4 , 23.8) 

 
220 

 
15.5 

 
(13.7 , 17.4) 

 
p < 0.05 

 
1.5 

BF/01 
19.604 

Poznámka:    CI 95 %   =  95 % intervaly spoľahlivosti pre populáciu deti 8. a 9. ročníkov (percento) 
      p < 0.05 /0.01/0.001 = pravdepodobnosť získania uvedeného (a väčšieho) rozdielu pohlaví za predpokladu náhody/ ich nezávislosti od prejavu násilia je nízka 
      pomer šancí vystavenia          = o koľko sa zvýši pomer šancí vystavenia so zmenou pohlavia 
      BF/01             = evidencia v údajoch v prospech nezávislosti pohlavia od prejavov  násilia  
      BF/10   = evidencia v údajoch v prospech vplyvu pohlavia na prejavy násilia 
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Ako budú na tom chlapci a dievčatá, ktorí uviedli, že násilie zo svojho života poznajú s uvádzaným roz-
sahom ich skúseností? Je možné nájsť odlišnosti v priemernom počte uvádzaných prejavov v závislosti od po-
hlavia? Výsledky ukazuje Tabuľka 9. 
   Väčší rozsah fyzického násilia v domácom prostredí štatisticky významne častejšie reflektovali diev-
čatá: (dievča: Mdn = 2.0 , chlapec = Mdn = 2.0, z = 1.693, p < 0.05, r =  0.040, BF/01). Dievčatá boli aj tými, 
ktoré v priemere poznali väčší rozsah celkovému vystaveniu násilným situáciám v akejkoľvek zo štyroch 
foriem násilia mimo školy (dievča: Mdn = 2.0, chlapec: Mdn = 1.0, z = 2.630, p < 0.05, r = 0.0497/BF/10) – 
podpora aj Bayes faktorom, preferujúcim niekoľkonásobne vyššiu pravdepodobnosť vzťahu v porovnaní 
s náhodou.   

Väčší rozsah zažívaného násilia v škole sa naopak týkal  chlapcov - je tomu tak zo strany spolužia-
kov/čok, zo strany zamestnacov/kýň, ako aj v celkovom priemere vystavenia bez ohľadu na to, či išlo 
o spolužiaka alebo zamestnanca: tu  bol štatisticky významný a  v priemere vyšší  počet prejavov u chlapcov: 
(spolužiaci – dievča: Mdn = 1.00 , chlapec: Mdn = 1.00,  z = - 3.422, r = - 0.064/BF/10).  Chlapci boli 
v priemere konfrontovaní s vyšším počtom prejavov aj zo strany zamestnancov (zamestnanci – dievča: Mdn = 
1.00, chlapec: Mdn = 1.00, z = -4.159, r = - 0.078/BF/01) a nakoniec aj v celkovom rozsahu v škole: prostredie 
školy spolu (dievča: Mdn = 1.00 , chlapec: Mdn = 1.00, z =  - 4.005, r = - 0.075/BF/10). 

Bližší pohľad na tabuľku, mediány (Mdn) a hodnoty sily účinku naznačujú, že vecný vzťah pohlavia 
a rozsahu uvádzaného násilia je veľmi malý. Aj štatisticky významné rozdiely dosahujú nízke hodnoty vecnej 
asociácie /sily účinku/.  Ak sa preto rozdiely v rozsahu štyroch foriem násilia medzi chlapcami a dievčatami 
vyskytnú, ide o zanedbateľné súvislosti. Rozdiely v prospech vzťahu ukazujú Bayes faktory iba u konfrontácie 
v škole - zo strany spolužiakov, ako aj celkového vystavenia v školskom prostredí pre chlapcov. 

Tab. 9   
 

FORMY  NÁSILIA/PROSTREDIE V ŠKOLE 
A POHLAVIE 

porovnanie priemerov u detí, ktoré poznajú násilie 
z vlastnej skúsenosti 

 
 

n 

 
chlapci 

(N = 1375) 
priemer 

 
 

n 

 
dievčatá 

(N =1415) 
priemer 

 
p  

hodnota 

 
znamienková 

schéma/ 
sila účinku 

 

 
Bayes 
faktor 

FYZICKÉ NÁSILIE 
(z celkovo 11 prejavov) 

871 2.10 871 2.31 
 

p < 0.05 r =  0.040 
- - 

BF/01 
0.39 

PSYCHICKÉ NÁSILIE  
(z celkovo  5  prejavov) 

393 1.57 
 

535 1.66 
 

p > 0.05 x BF/01 
8.71 

SEXUÁLNE NÁSILIE 
(z celkovo  11 prejavov) 

273 1.26 
 

422 1.23 
 

p > 0.05 x BF/01 
13.49 

ZANEDBÁVANIE 
(z celkovo 5 prejavov)  

157 1.30 
 

182 1.30 
 

p > 0.05 x BF/01 
11.71 

CELKOVO 
(z 32 prejavov) 

969 2.88 
 

1002 3.42 
 

p < 0.05 r = 0.049 
- - - 

BF/10 
0.017 

NÁSILIE V PROSTREDÍ  ŠKOLY - SPOLUŽIACI/ČKY 
(z celkovo  3 prejavov) 

793 1.54 
 

815 1.33 
 

p < 0.001 r = - 0.06 
+++ 

BF/10 
7.16E-11 

NÁSILIE V PROSTREDÍ ŠKOLY - ZAMESTNANCI 
(z celkovo 3 prejavov) 

297 1.43 
 

220 1.41 
 

p < 0.001 r = - 0.07 
+++ 

BF/01 
13.63 

NÁSILIE V PROSTREDÍ ŠKOLY - SPOLU 
( z celkovo 6 prejavov) 

844 1.95 
 

857 1.63 
 

p < 0.001  r =  - 0.19 
+++ 

BF/10 
1.58E-8 

Poznámka: intervaly sily účinku r  < 0.1 : žiadna súvislosť,  r  < 0.1 – 0.3 > malá súvislosť 
    znamienková schéma: + + + p < 0.001 = štatisticky významne častejšie ako predpokladá náhoda/hypotéza nezávislosti  
          - -     p < 0.01  = štatisticky významne menej často ako predpokladá náhoda/hypotéza nezávislosti 

BF/01  = evidencia v údajoch v prospech nezávislosti pohlavia od prejavov násilia  
BF/10  = evidencia v údajoch v prospech vplyvu pohlavia na prejavy násilia 
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6.1.5. Vzájomný súvis prejavov násilia 
 

              Štyri formy násilia medzi sebou v rôznej miere korelujú. S rastúcim rozsahom konfrontácie v jednej 
forme rastie skúsenosť s prejavmi vo zvyšných troch formách. Najsilnejšia súvislosť sa ukázala v dvojici fyzické 
- psychické násilie (podstatná až veľmi silná súvislosť) medzi fyzickým a psychickým násilím (podstatná až 
veľmi silná súvislosť). Nasledovala dvojica fyzické násilie - situácie zanedbávania (stredná až podstatná súvis-
losť) a psychické násilie - situácie zanedbávania (stredná až podstatná súvislosť). Všetko sú to prejavy v do-
mácom prostredí, teda zo strany rodičov a dospelých, ktorí žijú s dieťaťom v jednej domácnosti. Mimo súvislosti 
ale neostávalo ani prostredie školy. S rastúcou konfrontáciou negatívnych situácií, či už zo strany spolužiakov 
alebo zamestnancov, koreloval aj vyšší výskyt násilia v domácom prostredí. Stredný až podstatný vzťah sa 
ukázal vo vzťahu so sexuálnym násilím a nízky až stredný vzťah so situáciami zanedbávania alebo fyzickým 
násilím. Skúsenosti so všetkými štyrmi formami násilia majú presah aj na zlé skúsenosti v škole.  Väčší rozsah 
zažívaného násilia v školskom prostredí súvisí s vyšším počtom jeho prejavov v domácom prostredí a naopak -  
vo veľkej miere ide o spojené nádoby. 

Tab. 10   
 

Poznámka: zahŕňa deti s násilnými skúsenosťami 
                    korelácie - neparametrické Spearmanovo rho, v zátvorke  95 % CI (bootstrap), ** p < 0.01 * p < 0.05 
                    čiernym zvýraznené tri najväčšie hodnoty korelácií  
 

Skúsenosti s rozsahom zažívaného násilia sa rôzne vyvíjajú aj v závislosti od vplyvu ďalších charakte-
ristík, ktoré môžu pôvodné vzťahy ovplyvňovať. V tejto súvislosti sme analyzovali najsilnejšiu pozitívnu korelá-
ciu vo dvojici fyzické - psychické násilie. Zamerali sme sa na to, či sa tento vzťah bude odlišne vyvíjať 
v závislosti od sociodemografických/rodinných charakteristík a ukazovateľov detí. Postupne sme ich pridávali 
do modelov a overovali, ktorá z nich bude mať štatisticky významný vplyv a ako sa zmení smer a pôvodná sila 
vzťahu. Rozhodujúcu rolu tu zohrali štyri charakteristiky: Prvá sa týkala jedného ukazovateľa detí. Zvyšné tri 
pochádzali z oblasti  rodinných charakteristík.  

V oblasti detských charakteristík sa ukázala štatisticky významná interakcia s pohlavím. U chlapcov 
bol vzťah medzi rozsahom fyzického a psychického násilia mierne pozitívny: b = 0.4951, 95 % CI [0.208, 
0.782], t = 3.38, p < 0.001. V porovnaní s dievčatami bol však slabší. U dievčat je vzájomná súvislosť počtu 
uvedených prejavov fyzického a psychického násilia silnejšia: b = 0.8448, 95 % CI [0.615, 1.073 ], t = 7.2408, p 
< 0.001.   

U rodinných charakteristík sa ako rozhodujúce prejavili tri charakteristiky. Rizikovejším situáciám 
musia čeliť deti, ktoré nežijú v domácnosti s obidvoma rodičmi – tu bol vzťah fyzické-psychické násilie silnej-
ší: b = 1.1058, 95 % CI [0.7215, 1.4900], t = 5.6502, p < 0.001. U detí žijúcich s obidvoma rodičmi bol vzťah 
slabší, aj keď stále pozitívny: b = 0.6522, 95 % CI [0.4392, 0.8653], t = 6.0108, p < 0.001. 
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             Graf 7      Graf 8 

 
 
 
 Ďalšou rizikovou okolnosťou je prítomnosť člena širšej rodiny v domácnosti, kde dieťa býva. Ak nie 
je v domácnosti prítomná ďalšia osoba zo širšieho rodinného kruhu, tak vplyv psychického násilia na fyzické  
násilie je pozitívny a štatisticky významný b = 0.616, 95 % CI [0.411, 0.8131], t = 5.5941, p < 0.001. 
V porovnaní s deťmi, ktoré bývajú aj s niekým zo širšej rodiny, ide o slabší vzťah. Ak je prítomný v domácnosti 
aj člen širšej rodiny, tak vzťah sa stáva silnejší:  b = 1.1205, 95 % CI [0.8025, 1.4385], t = 6.9161, p < 0.001. 
 Poslednou rodinnou charakteristikou je prítomnosť alkoholu. U detí, ktoré uviedli, že počas násilnej 
konfrontácie nebol alkohol nikdy prítomný, bol vzťah mierne pozitívny a štatisticky významný: b = 0.5035, 95 
% CI [ 0.3076, 0.6995], t = 5.0442, p < 0.001. V skupine detí, ktorá uviedla, že pozná násilné konfrontácie zo 
strany rodičov aj pod vplyvom alkoholu, bol vzťah medzi rozsahmi silnejší a opäť pozitívny:  b = 1.0385, 95 % 
CI [0.7083, 1.3687], t = 6.1747, p < 0.001. Alkohol je nielen jedným z determinantov výskytu akéhokoľvek 
závažného násilia, ale zohráva svoju rolu aj vo vzťahu k rozsahu zažívanej fyzickej a psychickej  konfrontácie.  

 
  Graf 9         Graf 10 
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6.2. ZISTENIA O ZÁVAŽNOM NÁSILÍ  
 

V tejto časti sa zameriavame na závažné fyzické a sexuálne násilie. Ide o dve skupiny detí, ktoré zažili 
prejavy telesnej konfrontácie s ťažkým zdravotným dôsledkom alebo poznali niektorú z konfrontácií ( respektíve 
manipuláciu) k dotykovému sexuálnemu násiliu. Obidve skupiny sa navzájom môžu prekrývať.   

Najskôr uvádzame odhady na  populácii 8. a 9. ročníkov. Zisťujeme, či existuje súvislosť medzi počtom 
fyzických prejavov a výskytom zranení, a aké ďalšie faktory podmieňujú vzťah zranenia – počet fyzických pre-
javov. Zameriavame sa aj na vek prvej skúsenosti. Ťažisko je kladené na rozdiely v dvoch skupinách - so závaž-
ným násilím a ostatnými deťmi, ktoré takúto skúsenosť nemajú. Prostredníctvom údajov sumarizačnej tabuľky 
sa zameriavame na hlbšie pochopenie výskytu dvoch foriem závažného násilia s ohľadom na sociodemografic-
ké/rodinné a individuálne charakteristiky detí. Zisťujeme, ktoré z nich zvyšujú pomery šancí vystavenia, a či za 
vážnym fyzickým a dotykovým sexuálnym násilím stoja rovnaké ukazovatele. V interakciách sa hlbšie zaoberá-
me vzťahmi, ktoré sa v kontexte dvoch vážnych foriem ukázali ako štatisticky významné. Zisťujeme, či sa vyví-
jajú v rôznych kategóriách odlišne, ak berieme do úvahy ďalšie charakteristiky. Zaujímajú nás aj súvislosti vý-
skytu závažného násilia s vnímanou kvalitou školského prostredia alebo mierou vyhodnotenej rodičovskej pod-
pory samotnými deťmi. Napokon sa zameriame na pôvodcov násilia a osoby, ktorým sa zvyknú deti zdôveriť 
v prípade, že sa vo svojom živote stretli s násilnými situáciami. 

 

6.2.1. Počet detí so skúsenosťou závažného násilia a výskyt zranení 
  

Údaje o deťoch, vystavených závažným formám fyzického a sexuálneho násilia, sumarizuje Tabuľka 
11. V súlade s údajmi tabuľky,  v 8. a 9. ročníkoch sa nachádzalo 11 % detí so skúsenosťou závažného fyzického 
a sexuálneho násilia. Horná hranica odhadu dosahuje hranicu takmer 11 000 detí. Ide o početnú skupinu so 
skúsenosťou fyzického násilia s priamym zdravotným následkom v podobe zranenia alebo o skupinu, ktorá po-
zná nútenie, manipulovanie k rôznym dotykovým formám sexuálneho násilia, vedúce buď k zraneniam alebo 
ťažkým psychickým následkom. 

 
Tab. 11 

 
 

VYSTAVENIE ZÁVAŽNÝM FORMÁM NÁSILIA 
 

 
počet 
 detí 

 
%  vo vzorke  

(CI 95 %) 

 
populácia 8. a 9 ročníkov 

/odhad/ 
min./max. 

závažné zranenia po fyzickom násilí 256   8.9 (7.9 , 10.0) 7 086 / 8 969 
 závažné sexuálne násilie  93 3.3 (2.6 , 3.9)  2 332 / 3 498 

CELKOVO  313 11.0 (9.8 , 12.1) 8 789 / 10 853 
 

V súlade s údajmi tabuľky, skúsenosť s fyzickým násilím s  následkom zranenia zo strany rodičov a 
dospelých, ktorí sa o dieťa starajú v domácnosti, sa môže týkať až 9 000 detí (horná hranica). Závažné sexuálne 
násilie poznalo 3.3 % detí. Podľa prepočtov, skúsenosť so závažným sexuálnym násilím môže mať až 3500 detí 
8. a 9. ročníkov (horná hranica). Celkovo môže byť konfrontovaných z vážnymi formami násilia takmer 11 000 
mladistvých (horná hranica).  

 
Zo všetkých 1781 detí, vystavených fyzickému násiliu (Graf 11), 62 % uviedlo, že pri konfrontácii ne-

boli nikdy zranené. U ďalších 24 % priamym dôsledkom bolo zranenie „iba“ menšieho rozsahu (malá modrina, 
či škrabanec). Za najrizikovejšiu považujeme tretiu skupinu, v ktorej sa nachádzajú deti so závažnejšími zrane-
niami. Podiel takýchto detí v skupine fyzického násilia tvoril približne 14 %. Ide takmer o každého siedmeho 
mladistvého, ktorý poznal fyzické násilie zo svojho vlastného života. Deti spájané s touto skupinou uvádzali 
nasledovné závažné telesné poškodenia: veľká modrina, väčší  škrabanec, monokel, poškodenie genitálií, spod-
nej časti brucha, bezvedomie, strata vedomia, psychickú traumu, depresie/úzkosti. Okrem toho tu boli aj voľne 
vypísané úrazy: rozbitá hlava, krvácanie z nosa, rozťatá brada, zlomenina (ruka, noha, prsty), opuchnutá noha, 
popáleniny. 

Zo skupiny závažného sexuálneho násilia (Graf 12) približne každé druhé dieťa uviedlo nejaký typ 
zranenia ako priamy dôsledok sexuálneho konfliktu. Až 45 % z detí vystavených závažnému sexuálnemu nási-
liu uviedlo niektoré z nasledujúcich zranení:  malá modrina, škrabanec, psychická trauma/úzkosti, veľká modri-
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na, väčší škrabanec, strata vedomia, poškodenie genitálií alebo spodnej časti brucha. K voľne vypísaným zrane-
niam patrili aj kopanie do tela, otras mozgu a úzkosti. 

 
 
            Graf 11                                        Graf 12 
 

 

 
Výskyt ťažších zdravotných poškodení súvisí s počtom fyzických prejavov, s ktorými má dieťa skú-

senosť. Čím závažnejšie zranenia, tým rozmanitejšie skúsenosti F(2, 1778) = 312.87, p < 0.001, ω = 0.51 (vyso-
ká sila účinku). Neplatí preto, že typickou situáciou v skupine so závažnými zdravotnými dôsledkami je ojedine-
lá konfrontácia iba s jedným z prejavov, ktorý vo výsledku viedol k ťažšiemu zdravotnému poškodeniu. Ako 
ukazuje Graf 13, môže sa stať, že aj deti s nie príliš vážnymi zraneniami v podobe malej modriny, či škrabanca, 
mohli mať rozsiahlejšie skúsenosti. Porovnanie mediánov v skupinách ale ukazuje na trend: rozsiahlejšie skúse-
nosti majú tendenciu viesť k vážnejším poškodeniam.   

U detí so skúsenosťou ťažšieho sexuálneho násilia je trend odlišný a rozdiely v počte uvedených pre-
javov v skupine so zraneniami a bez zranení sa ukázali ako analyticky nepodstatné (bez zranenia: MDn = 2.00, 
so zranením: MDn = 2.5, U = 1264.0, z = 1.541, r = 0.16, p > 0.123, BF/01). Zranenia teda nie sú prediktorom, 
ktorý štatisticky významne diferencuje rozsah prejavov manipulácie k dotykovým formám sexuálneho zneužíva-
nia. Na rozdiel od fyzického násilia preto neplatí, že rozsiahlejšie skúsenosti so sexuálnou agresivitou vedú 
k závažným zraneniam v rámci ťažkých foriem nútenia a manipulovania v sexuálnych prejavoch. 

 

                                   Graf 13      Graf  14 
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6.2.2. Rozsah prejavov fyzického násilia a výskyt zranení 
 

 Údaje v predchádzajúcej časti ukázali, že ak je zdravotné poškodenie priamym dôsledkom fyzického 
násilia uvedeného deťmi, znamená to v priemere štatisticky významne častejšiu skúsenosť s prejavmi fyzického 
násilia. Deti so zraneniami majú rozsiahlejšie skúsenosti s fyzickou konfrontáciou ako deti, ktoré prejavy fyzic-
kého násilia síce poznajú, ale zranenie neuviedli. Vzťah medzi počtom prejavov fyzického násilia a vystavením 
závažnému fyzickému násiliu sa môže vyvíjať rôzne, v závislosti od ďalších ukazovateľov. Nasledujúce grafy 
detailnejšie poukazujú na meniaci sa vzťah v závislosti od pohlavia, výdavkov na domácnosť a prítomnosti 
iného člena rodiny. Išlo o tri charakteristiky, ktoré v interakčných efektoch zohrávali svoju rolu. U ostatných 
ukazovateľov sa efekt preukázať nepodarilo.    

Ako prvé sú uvedené výsledky pre interakčný efekt pohlavia. Štatisticky významný vplyv na rozsah fy-
zického násilia má uvedenie vážnych zranení: F (1, 1738) = 361.71, p < 0.001, eta = 0.172. Rovnako tomu tak je 
aj u pohlavia, aj keď s minimálnym vecným vplyvom: F = (1, 1738) = 7.804, p < 0.001, eta = 0.004.  Štatisticky 
signifikantná je aj interakcia: F (1, 1738) = 6.443, p < 0.05, eta = 0.04. Znamená to, že vo vzťahu rozmanitosť 
prejavov - závažné zranenia mali chlapci a dievčatá štatisticky významne rozličné skúsenosti: chlapci (priemer = 
3.58, SD = 1.972), dievčatá (priemer = 4.12, SD = 3.890). Dievčatá s vážnymi zraneniami čelia v priemere vyš-
šiemu rozsahu násilných situácií – ale rozdiel voči chlapcom je veľmi malý. 

                      Graf 15 

 
Štatisticky významný interakčný efekt sa prejavil aj pri charakteristike výdavkov na domácnosť. 

V počte prejavov hralo opäť rolu samotné vážne zranenie: F(1, 1732) = 271.142, p < 0.001, eta = 0.135. Rovna-
ko aj zhoršujúce sa finančné možnosti rodiny na pokrytie základných výdavkov domácnosti: F(1, 1732) = 
22.783, p < 0.001, eta = 0.013. Deti s vážnymi fyzickými zraneniami, ktoré uviedli, že základné výdavky na 
domácnosť splácajú ich rodičia len s ťažkosťami alebo veľkými ťažkosťami, sa v priemere štatisticky významne 
líšili v zažívanom násilí od detí z domácnosti, kde základné výdavky uhrádzajú veľmi ľahko alebo ľahko: F (1, 
1732) = 6.433, p < 0.05, eta = 0.004 - pomerne ľahko/veľmi ľahko (priemer = 3.726, SD = 1.972),  
s ťažkosťami/veľkými ťažkosťami (priemer = 4.73, SD = 2.472). Išlo o vyšší rozdiel ako u pohlavia, ale stále 
bol tento rozdiel vecne veľmi malý. 

   Graf 16 

 



38 
 

Poslednou charakteristikou, ktorá hrala v interakcii medzi počtom prejavov fyzického násilia 
a vystavením závažnému fyzickému násiliu určitú rolu, bola prítomnosť ďalšieho člena domácnosti. Opäť štatis-
ticky významný vplyv výskytu zranení na priemerný rozsah uvádzaných prejavov F(1, 1777) = 362.574, p < 
0.001, eta = 0.169,  ako aj vplyv prítomnosti iného člena domácnosti dieťaťa /širšia rodina, iný člen F(1, 1777) = 
7.744, p < 0.05, eta = 0.004, interakcia: bez ďalšieho člena (priemer = 3.792, SD = 2.097), s ďalším členom 
(priemer = 4.39, SD = 2.179).  

            Graf 17 

 

Všetky tri interakcie sa z vecného hľadiska vzťahujú len k veľmi malým rozdielom. Interpretačne by 
sme sa preto mohli pýtať aj to, ako je možné, že odlišnosti sú vo výsledkoch veľmi malé, aj keď štatisticky výz-
namné (hodnoty modrého a červeného grafu v druhej dvojici stĺpcov sú blízko seba) ako aj to, prečo ostatné 
charakteristiky už na pôvodný vzťah, medzi  prejavmi fyzického násilia a výskytom zranení zásadnejší vplyv 
nemali.  
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6.2.3. Vek prvej skúsenosti  
 

Ako sú na tom deti v skúsenostiach závažného násilia a veku prvej konfrontácie? Ako prvé uvedieme 
zistenia pre fyzické násilie s následkom ťažkých zdravotných poškodení. Histogram na pravej strane Grafu 18 
ukazuje, že počet detí s prvou skúsenosťou ťažkého zdravotného poškodenia je rozsiahlejší vo vyšších vekových 
kategóriách. Tendencia prvej závažnej konfrontácie je preto typickejšia pre väčšie deti. V porovnaní so skupinou 
detí, ktoré fyzické násilie poznajú ale neuvádzajú zranenie, sú rozdiely minimálne a štatisticky nevýznamné - 
bez zranení: Mdn = 9.50, so zranením: Mdn = 10.00, U = 171.5, z =  0.963, r =  0.16, p > 0.347, /BF/01). 

Odlišné zistenia sa ukázali u detí so skúsenosťami vážneho sexuálneho násilia. Aj v tejto skupine je 
vyšší vek prvej skúsenosti početnejší. Histogram na pravej strane Grafu 19 ukazuje, že počet detí udávajúcich 
vek prvej ťažkej skúsenosti stúpa okolo trinásteho roku. V porovnaní so skupinou, ktorá pozná iba skúsenosť 
„urážania poznámok týkajúcej sa postavy alebo vzhľadu“  ide o štatisticky významné rozdiely.  Vážne sexuálne 
násilie sa odohráva najmä vo vyššom veku. Vek prvej skúsenosti: iba urážanie poznámkami dotýkajúcich sa 
postavy alebo vzhľadu: Mdn = 10.0, vážne sexuálne násilie: Mdn = 13.00, U = 9 505, z = 3.226, r = 0.15, p < 
0.01, BF/10). 

          Graf 18 

 
Graf 19 
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6.2.4. Faktory vplývajúce na výskyt závažného násilia 
´ 
 Pre detailnejší prehľad uvádzame, ako je to so závažným násilím v kategóriách sociodemografických/ 
rodinných a individuálnych charakteristík detí. Nasledujúca tabuľka (Tab. 12) je prehľadom sumarizačných 
zistení. Ako prvé uvádzame zhrnutie výsledkov pre závažné fyzické násilie. 

V sociodemografickej oblasti je závažné násilie štatisticky významne častejšie rozšírené  
v Nitrianskom kraji (bez vecnej súvislosti, χ2 = 11.21 (7), Cramers V = 0.063, p <  0.05). Je to odlišný región 
od kraja, v ktorom je reflexia fyzického násilia medzi deťmi aj najrozšírenejšia – čo sa týka akéhokoľvek vysta-
venia (Prešovský kraj) aj rozsahu (Košický kraj). Aj keď platí, že vyššie percento závažných konfrontácií sa 
nachádzalo v osadách mimo obce, vo veľmi malých obciach, alebo naopak - v mestách nad 90 000 obyvateľov, 
kategórie obce prevalenciu závažného násilia, podobne ako kraj, analyticky podstatne nediferencovali.  

V oblasti zameranej na deti sa ako zásadnejšie ukázali štyri z piatich charakteristík. S vážnym fyzic-
kým násilím mali častejšiu skúsenosť deti, ktoré uviedli nejaký typ zdravotného problému (χ2 = 75.57 (1), 
Cramers V = 0.163, p < 0.05) a skupina detí so skúsenosťou s násilím v školskom prostredí (χ2 = 54.53 (1), 
Cramers V = 0.138, p < 0.05). Podiely vystavenia rástli aj so zhoršujúcim sa prospechom (χ2 = 30.23 (4), 
Cramers V = 0.108, p < 0.05), v kategóriách menšín (najmä kategória inej, neuvedenej národnosti, χ2 = 17.52 
(1), Cramers V =  0.107, p < 0.05). U všetkých štyroch charakteristík išlo o nízku až strednú súvislosť. Vek prvej 
skúsenosti v porovnaní dvoch skupín – so skúsenosťou závažného a bez závažného fyzického násilia nespôsobo-
val žiadne rozdiely.  

V rodinnej oblasti prevalenciu štatisticky významne zvyšovalo desať zo štrnásť charakteristík. Postup-
ne ich uvádzame podľa výšky koeficientov mier asociácie. Kľúčovou sa ukazuje alkohol v rodine, ktorý 
s vážnym fyzickým násilím asocioval najtesnejšie (χ2 = 101.57(1), Cramers V = 0.252, p < 0.05). Čím viac sa 
blíži vzdelanie rodičov od univerzitného k špeciálnemu základnému, tým väčší podiel vystavenia (χ2 = 33.5 
(4), Cramers V = 0.111, p < 0.001). Podobný trend je aj pri schopnosti domácnosti platiť nevyhnutné výdavky 
na jej chod. S rastúcim stupňom súhlasu, že ide o problém, sa podiely závažného fyzického násilia zvyšujú (χ2 = 
39.15(3), Cramers V = 0.119, p < 0.05). Zanedbateľný vzťah sa ukázal s nezamestnanosťou  jedného alebo 
obidvoch rodičov (χ2 = 14.41(1), Cramers V = 0.071, p < 0.001), alebo v situáciách, ak dieťa nebýva 
s obidvomi rodičmi v jednej domácnosti (χ2=11.26 (1), Cramers V = 0.067, p < 0.01). Pri porovnaniach iného 
zloženia domácnosti ako bývanie s vlastnými rodičmi išlo o  náhradných rodičov (χ2 = 6.85 (1), Cramers V = 
0.063 , p < 0.01), bývanie  s mamou, jej priateľom/druhom (χ2 = 5.55 (1), Cramers V = 0.056, p < 0.001) 
alebo iba s otcom (χ2 = 4.22 (1), Cramers V = 0.049, p < 0.001). Z prítomnosti iných osôb v domácnosti to bol 
iba otcov alebo mamin brat so zanedbateľným vplyvom (χ2 = 9.839 (1),  Cramers V = 0.051, p < 0.001). Ne-
podstatné, aj keď štatisticky významné diferencie spôsoboval rodinný stav (χ2 = 4.11 (1), Cramers V = 0.039, p 
< 0.001). Počet súrodencov a vek rodičov patrili medzi charakteristiky, u ktorých sa nepodarilo preukázať 
vplyv na stúpajúce násilie. 

Výsledky pre závažné sexuálne násilie v niektorých charakteristikách kopírovali predchádzajúce ziste-
nia o závažnom fyzickom násilí. 

 V sociodemografickej oblasti majú zanedbateľný vplyv kraj a veľkosť obce. Závažné sexuálne násilie 
bolo rozšírené najmä v Prešovskom kraji (χ2= 17.1 (7), Cramers V = 0.078, p < 0.05), alebo v osadách, na-
chádzajúcich sa mimo obce (χ2 = 26.22 (7), Cramers V = 0.098, p < 0.001). Koeficienty poukazujú na veľmi 
slabý vzťah.  

V oblasti zameranej na deti sa vecné asociácie ukázali opäť veľmi nízke. Štatisticky významne ale sú-
viseli najmä s menšinovým statusom (χ2 = 9.93 (1), Cramers V = 0.111, p < 0.001) menej s uvedenými zdra-
votnými problémami (χ2 = 15.43(1), Cramers V = 0.074, p < 0.001), so zhoršujúcim sa prospechom  (χ2 
=10.26 (4), Cramers V = 0.061, p < 0.05) alebo s výskytom násilia v škole (χ2 = 8.76 (1), Cramers V = 0.055, p 
< 0.01). Rolu zohrával aj vyšší vek prvej skúsenosti (viď časť 6.2.3). 

V rodinnej oblasti prevalenciu štatisticky významne zvyšovala prítomnosť alkoholu (χ2 =40.76 (1), 
Cramers V = 0.267, p < 0.01), bývanie v náhradnej rodine (χ2 = 27.41 (1), Cramers V = 0.126, p < 0.01), zväč-
šujúce sa problémy s platením základných výdavkov na domácnosť (χ2 =29.74(3), Cramers V = 0.104, p < 
0.001), znižujúce sa vzdelanie mamy (χ2 =29.61 (4), Cramers V = 0.104, p < 0.01), otca (χ2 =18.34 (4), Cra-
mers V = 0.084, p < 0.01), ako aj nezamestnanosť mamy (χ2 =13.30 (10), Cramers V =  0.069, p < 0.01).  
Zanedbateľné súvislosti sa ukázali pri porovnaniach domácností, kde býva zo širšej rodiny teta, vs. ostatné do-
mácnosti (χ2 = 12.17 (1), Cramers V = 0.065, p < 0.001), alebo tam, kde býva dieťa iba s otcom (χ2 =7.12 (1), 
Cramers V =  0.064, p < 0.05). Charakteristiky s takmer nulovým vplyvom  sa týkali rodinného stavu, zamest-
nania otca, veku rodičov, ako aj bývania s obidvomi rodičmi vs. ostatných možností (iba mama/mama 
a druh/a pod.). 
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Tab. 12 
SOCIODEMOGRAFICKÉ CHARAKTERISTIKY 

 
kraj 

vystavenie závažnému 
 fyzickému násiliu 

vystavenie závažnému 
sexuálnemu násiliu 

vystavenie 
 závažnému 

 fyzickému násiliu 
 celkovo 
n = 256 

% (CI 95%) 

vystavenie  
závažnému 

sexuálnemu násiliu 
celkovo 
n = 93 

% (CI 95 %) 

 
chlapci 
n = 96 

% (CI 95%) 

 
dievčatá 
n = 148 

% (CI 95%) 

 
chlapci 
n = 35 

% (CI 95 %) 

 
dievčatá 
n = 55 

% (CI 95 %) 
Bratislavský 3.3 (0.1 , 6.4) 13.3 (6.5 , 20.0) 0.8 (0.0 , 2.4) 4.1 (0.2 , 8.0) 7.6 (4.1 , 11.0) 2.2 (0.3 , 4.1) 

Trnavský 6.0 (2.2 , 9.8)  8.4 (4.0 , 12.8) 1.3 (0.0 , 3.2) 1.3 (0.0 , 3.1) 7.7 (4.7 , 10.6) 1.6 (0.2 , 3.0) 
Trenčiansky 2.7 (0.1 , 5.4)  7.1 (3.2 , 11.0)     0.0 ( - , - ) 3.6 (0.8 , 6.3)   5.3 (2.8 , 7.7) - 1.9 (0.4 , 3.4) 
Nitriansky 10.1 (5.6 , 14.7) 12.0 (7.2 , 16.8) 1.2 (0.0 , 2.8) 2.3 (0.1 , 4.5)  11.9 (8.5 , 15.3)+ 2.0 (0.5 , 3.4) 
Žilinský 6.7 (3.4 , 10.0) 11.6 (7.5 , 15.8) 3.1 (0.9 , 5.4) 4.3 (1.7 , 4.9) 9.2 (6.5 , 11.8) 3.7 (2.0 , 5.4) 

Banskobystrický 7.7 (3.8 , 11.6) 11.3 (6.6 , 16.0) 2.2 (0.1 , 4.4) 4.0 (1.1 , 6.8) 9.3 (6.3 , 12.3) 3.0 (1.3 , 4.8) 
Prešovský 8.8 (5.1 , 12.5)  9.8 (6.2 , 13.5) 5.3 (2.4 , 8.2) 5.9 (3.0 , 8.8) 9.3 (6.7 , 11.9)      5.5 (3.5 , 7.5)++ 
Košický 8.4 (4.0 , 12.8) 11.0 (6.1 , 16.0) 4.5 (1.2 , 7.8) 4.5 (1.3 , 7.8) 10.5 (7.1 , 13.8) 4.6 (2.3 , 6.9)  

veľkosť obce n = 93 n = 144 n = 32 n = 55 n =  240 n = 88 
osada mimo obce 9.1 (0.0 , 26.1) 17.9 (3.7 , 32.0) 9.1 (0.0 , 26.1) 17.9 (3.7 , 32.0) 15.9 (5.1 , 26.7) 15.9 (5.1 , 26.7)+++ 

obec do 500 obyvateľov 7.5 (3.0 , 12.0) 14.5 (8.8 , 20.2) 3.8 (0.5 , 7.0) 4.1 (0.9 , 7.4) 11.2 (7.5 , 14.9)     4.0 (1.7 , 6.2) 
obec medzi 500 – 999 obyvateľmi 8.3 (4.0 , 12.7) 9.5 (5.3 , 13.7) 4.5 (1.2 , 7.7) 3.2 (0.7 , 5.7) 9.0 (6.0 , 12.0)     3.8 (1.8 , 5.8) 
obec s 1000 – 1 999 obyvateľmi 7.5 (4.5 , 10.5) 8.0 (4.7 , 11.3) 2.7 (0.9 , 4.6) 2.3 (0.5 , 4.1) 7.9 (5.7 , 10.1)     2.5 (1.2 , 3.8) 
obec s 2000 – 4999 obyvateľmi 6.8 (3.5 , 10.1) 8.6 (5.1 , 12.2) 0.9 (0.0 , 2.2) 4.1 (1.6 , 6.6) 7.9 (5.5 , 10.4)     2.6 (1.1 , 4.0) 

mesto s 5000 – 19 999 obyvateľmi        5.2 (2.3 , 8.0) 10.7 (6.8 , 14.5) 2.6 (0.5 , 4.6) 3.7 (1.3 , 6.1) 7.9 (5.5 , 10.3)     3.1 (1.6 ,4.7) 
mesto s 20 000 – 90 000 obyvateľmi        4.9 (1.9 , 7.9) 11.5 (7.2 , 15.8) 0.5 (0.0 , 1.5) 4.3 (1.6 , 7.1) 8.2 ( 5.5 , 10.8)     2.4 (0.9 , 3.9) 

mesto nad 90 000 obyvateľov 10.0 (4.1 , 15.9) 12.1 (4.2 , 20.0) 2.0 (0.0 , 4.7)   6.1 (0.3 , 11.8) 10.8 (6.1 , 15.8)     3.6 (0.8 , 6.4) 
                           
                                CHARAKTERISTIKY DETÍ 
 

 zdravotné problémy n = 96 n = 148 n = 35 n = 55 n = 256 n = 93 
neuvedené 4.1 (2.7 , 5.5) 4.5 (2.8 , 6.1) 1.9 (1.0 , 2.9) 2.1 (1.0 , 3.3) 4.3 (3.3 , 5.4 )--- 2.0 (1.2 , 2.7)--- 
uvedené 10.8 ( 8.3 , 13.2) 15.3 (12.5 , 17.4) 3.4 (1.9 , 4.8) 5.2 ( 3.7 , 6.7) 13.6 (11.8 , 15.4)+++     4.6 (3.5 , 5.6) +++ 

vek dieťaťa v čase prvej skúsenosti s násilím (v rokoch) 
/porovnanie dvoch skupín: ostatné vs. závažné prejavy/ 

n = 28 n = 58 n = 7 n = 26 n = 89 n = 34 
8.5/8.4 

p > 0.286 
8.8 /9.8 

p > 0.247 
9.2/8.3 

p > 0.723 
9.4 / 12.0 
p < 0.001 

8.70/9.30  
p > 0.814 

9.33/10.94  
p < 0.01 

skúsenosti s násilím v škole n = 96 n = 148 n = 35 n = 55 n = 256 n = 93 
nie 2.8 (1.4 , 4.2) 5.2 (3.4 , 7.0) 2.3 (1.0 , 3.5) 1.8 (0.7 , 2.9) 4.1(2.9 , 5.2) --  - 2.0 (1.2 , 2.9)-- 
áno 9.6 (7.6 , 11.6) 13.9 (11.6 , 16.2) 2.7 (1.6 , 3.8) 5.3 (3.8 , 6.7) 12.2(10.6 , 13.7)+++     4.1 (3.1 , 5.0))++ 

prospech n = 91 n = 148 n = 32 n = 54 n = 242 n =87 
výborný         3.4 (1.3 , 5.5)      7.7 (5.2 , 10.2) 3.7 (1.6 , 5.9) 3.5 (1.8 , 5.2)      5.9 (4.2 , 7.6) -- 3.6 (2.2 , 4.9) 

chválitebný 7.5 (5.0 , 10,1) 9.0 (6.4 , 11.7) 1.2 (0.2 , 2.2) 3.3 (1.7 , 4.9)      8.4 (6.6 , 10.2) 2.3 (1.3 , 3.3) 
dobrý        7.0 (4.8 , 9.2) 14.0 (10.0 , 17.3) 2.5 (1.2 , 3.9) 4.4 (2.5 , 6.4)    10.2 (8.3 , 12.1)+ 3.4 (2.2 , 4.5) 

dostatočný 8.4 (3.2 , 13.7) 12.8 (5.7 , 19.8) 2.8 (0.0 , 5.9) 3.5 (0.0 , 7.4)    10.3 (6.0 , 14.6) 3.1 (0.7 , 5.5) 
nedostatočný    28.6 (4.9 , 52.2) 37.5 (4.0 , 71.0)     0.0 (- , -) 25.0 (0.0, 55.0) 34.8 (15.3 , 54.2) +++     13.0 (0.0 , 26.8) ++ 
národnosť n = 95 n = 148 n = 34 n = 55 n = 247  n = 90 
slovenská 6.1 (4.8 , 7.5) 9.8 (8.2 , 11.5) 2.3 (1.4 , 3.1) 3.5 (2.5 , 4.5)           8.0 (6.9 , 9.1)- - - 2.8 (2.2 , 3.5) - 
maďarská 14.7 (7.6 , 21.9) 12.3 (6.0 , 18.5) 3.2 (0.0 , 6.7) 2.8 (0.0 , 6.0)         13.4 (8.7 ,18.1) + 3.0 (0.6 , 5.3) + 

rómska 20.0 (2.5 , 37.5) 12.0 (0.0 , 24.7) 15.0 (0.0 , 30.6) 12.0 (0.0 , 24.7)   15.6  (5.0 , 26.1)      13.3 (3.4 , 23.3) 
iná uvedená 5.9 (0.0 , 17.1) 36.4 (16.3 , 56.5) 0.0 ( - , -) 22.7 (5.2 , 42.7)   25.0 (11.6  , 38.4) +++ 15.0 (3.9 , 26.1)+++ 
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                         RODINNÉ CHARAKTERISTIKY 
 

rodinný stav rodičov n = 92 n = 146 n = 34 n = 51 n = 243 n = 86 
úplná rodina 6.3(4.9 , 7.8) 10.0 (8.2 , 11.8) 2.7 (1.7 , 3.7) 3.1 (2.1 , 4.2) 8.2 (7.1 , 9.4)- 2.9 (2.2 , 3.6) 

rozvedená rodina 9.0 (5.5 , 12.4) 12.4 (8.8 , 15.9) 1.9 (0.2 , 3.5) 5.4 (3.0 , 7.9) 10.9 (8.4 , 13.4)+ 3.8 (2.3 , 5.3) 
vzdelanie otca n = 91 n = 147  n = 33 n = 49 n = 242 n = 84 

špeciálna základná škola 40.0 (9.6, 70.4) 16.7 (0.0 , 46.5) 30.0 (1.6 , 58.4) 0.0 ( - , - )        31.3 (8.5 , 54.0) ++   18.8 (0.0 , 37.9)+++ 
základná škola 20.9 (8.8 , 33.1) 14.7 (6.3 , 23.1) 7.0 (0.0 , 14.6) 2.9 (0.0, 7.0)      17.0 (10.0 , 23.9)++      4.5 (0.6 , 8.3) 

stredná škola bez maturity 8.4 (4.9 , 11.8)  14.7 (10.5 , 19.0) 1.6 (0.0 , 3.1) 3.4 (1.2 , 5.6)        11.9 (9.2 , 14.7)+      2.7 (1.3 , 4.1) 
stredná škola s maturitou 5.6 (3.8 , 7.4) 9.0 (7.0 , 11,2) 1.4 (0.5 , 2.4) 3.6 (2.2 , 5.0)          7.7 (6.3 , 9.1) -      2.6 (1.7 , 3.4) 

vysokoškolské 6.2 (3.7 , 8.8) 10.7 (6.9 , 14.4) 4.2 (2.0 , 6.3) 4.6 (2.0 , 7.1)  8.4 (6.2 , 10.6)      4.5 (2.8 , 6.1)+ 
vzdelanie matky n = 91 n = 147 n = 34 n = 52 n = 247 n = 88 

špeciálna základná škola    12.5 (0.0 , 35.4) 37.5 (4.0 , 71.0) 12.5 (0.0 , 35.4) 12.5 (0.0 , 35.4)       25.0 (3.8  , 46.2)+    12.5 (0.0 , 28.7) + 
základná škola 26.9 (14.9 , 39.0) 13.8 (6.2 , 21.3) 9.6 (1.6 , 17.6) 10.0 (3.4 , 16.6)      19.4 (12.7 , 26.1)+++     9.7 (4.7 , 14.7)+++ 

stredná škola bez maturity      7.3 (3.6 , 11.0)  16.0 (11.4 , 20.7) 3.6 (1.0 , 6.3) 4.9  (2.2 , 7.7)  12.3 (9.2 , 15.4)++      4.6 (2.6 , 6.5) 
stredná škola s maturitou      5.7 (3.9 , 7.4) 9.4 (7.2 , 11.5) 1.3 (0.5 , 2.2) 3.1 (1.8 , 4.3)         7.8 (6.4 , 9.2)–      2.2 (1.4 , (3.0) 

vysokoškolské      6.0 (3.7 , 8.4) 8.2 (5.2 , 11.1) 3.0 (1.3 , 4.7) 2.7 (1.0 , 4.5)         7.3 (5.4 , 9.2)      3.0 (1.7 , 4.2) 
zamestnanie otca n = 90 n = 146 n = 33 n = 49 n = 241 n = 82 

nie 8.5 (2.9 , 14.2) 15.5 (9.5 , 21.4) 2.1 (0.0 , 5.0) 4.2 (0.9 , 7.5) 12.8 (8.6 , 17.0)+ 3.3 (1.1 , 5.6) 
áno 6.8 (5.3 , 8.2) 10.2 (8.5 , 11.9) 2.6 (1.7 , 3.4) 3.5 (2.5 , 4.6) 8.6 (7.5 , 9.7) -  3.0 (2.3 ,  3.7) 

zamestnanie mamy n = 89 n = 146 n = 33 n = 53 n = 240 n = 86 
nie 8.8 (4.8 , 12.7) 18.2 (13.1 , 23.3) 4.6 (1.7 , 7.6) 7.3 (3.8 , 10.7) 13.8 (10.5 , 17.1)+++    6.0 (3.7 , 8.2)+++ 
áno 6.3 (4.9 , 7.7) 9.0 (7.4 , 10.7) 2.1 (1.3 , 2.9) 3.2 (2.2 , 4.2)      7.8 (6.7 , 8.8)--- 2.6 (2.0 , 3.2)--- 

vek otca 
/porovnanie dvoch skupín – /ostatné vs./závažné prejavy/ 

 

n = 85 n = 124 n = 30 n = 49 n = 230 n =83 
43.5 /42.9 
p > 0.773 

43.9 /44.3 
p > 0.071 

44.5 / 42.1 
p > 0.124 

43.5 /42.3 
p > 0.438 

43.7/43.6 
p > 0.222 

43.9/43.0 
p > 0.145 

vek matky 
/porovnanie dvoch skupín – /ostatné vs./závažné prejavy/ 

 

n =83 n = 144 n = 30 n = 52 n = 230 n = 80 
40.7 /40.2 
p > 0.835 

41.1/ 41.1 
p > 0.072 

41.4 / 40.8 
p > 0.805 

40.6 / 40.5 
p > 0.445 

40.9 /40.5 
 p > 0.097 

40.1/40.5 
p > 0.304 

súrodenci n = 88 n = 147  n = 29 n = 53  n = 244 n =  90 
nie 3.1 (0.4 , 5.9) 12.5 (7.2 , 17.8) 0.6 (0.0 , 1.9) 3.9 (0.9, 7.0) 8.2 (5.1 , 11.2) 2.2 (0.6 , 3.8) 
áno 7.2 (5.7 , 8.2) 10.3 (8.6 , 12.0) 2.4 (1.5 , 3.3) 3.8 (2.7 , 4.9) 9.0 (7.9 , 10.1) 3.2 (2.5 , 3.9) 

výdavky domácnosti  n = 91 n = 145 n = 33 n = 52 n = 246 n = 88 
s veľkými ťažkosťami 25.0 (0.5 , 49.5) 17.2 (3.5 , 31.0) 16.7 (0.0, 37.8) 10.3 (0.0 , 21.4)      23.3 (10.6 , 35.9)+++    16.3 (5.2, 27.3)+++ 

ťažkosťami 13.6 (6.5 , 20.8) 16.7 (10.2 , 23.2) 4.5 (0.2 , 8.9)  6.3 (2.1 , 10.6)      16.1 (11.2 , 20.9)+++       5.5 (2.5 , 8.5)+ 
pomerne ľahko 7.0 (5.1 , 8.8) 11.9 (9.6 , 14,1) 2.3 (1.2 , 3.4)     3.6 (2.3 , 4.9)         9.6 (8.2 , 11.1)       3.0 (2.1, 3.9) 

veľmi ľahko 4.9 (3.1 , 6.8) 5.8 (3.6 , 8.0) 2.0 (0.8 , 3.2)     2.9 (1.4 , 4.5)         5.5 (4.1 , 7.0)---       2.4 (1.4 , 3.4) 
alkohol počas násilnej konfrontácie n = 89 n = 145 n = 30 n = 49 n =245 n =60 

nie 9.5 (7.3 , 11.6) 14.7 (12.0 , 17.3) 12.3 (7.8 , 16.7) 10.8 (7.3 , 14.3) 12.1 (10.4 , 13.8)--- 11.5 (8.7 , 14,2) --- 
áno 29.4 (18.6 , 40.2) 46.0 (36.2 , 55.8) 36.4 (7.9 , 64.8) 47.1 (30.3 , 63.8) 41.1 (33.9 , 48.4) +++ 44.9 (31.0 , 58.8) 

+++ 
bývanie v domácnosti s obidvoma rodičmi: n = 87 n = 127 n = 31 n = 44 n = 223 n = 77 

nie 11.3 (6.9 , 15.8) 14.1 (9.3 , 19.0) 1.5 (0.0, 3.3) 6.1 (2.7 , 9.4) 13.3 (9.9 , 16.6)+++ 3.8 (1.9 , 5.6) 
áno 

 
 

6.2 (4.7 , 7.6)   9.6 (7.8 , 11.4) 2.7 (1.7 , 3.6) 3.1 (2.0 , 4.2) 8.0 (6.9 , 9.2) - - -  2.9 (2.2 , 3.7) 
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bývanie  v domácnosti  dospelé osoby: n = 85 n = 104 n = 32 n = 43  n = 256 n = 93 
mama jej priateľ/druh 8.3 (2.8 , 13.9) 16.0 (10.1 , 21.9) 3.1 (0.0 , 6.6) 2.7 (0.1 , 5.2) 13.8 (9.6 , 18.1)+ 2.8 (0.7 , 4.8) 

otec a jeho priateľka/družka    12.9 (1.1 , 24.7)      14.3 (1.3 , 27.2) 3.2 (0.0 , 9.4) 3.6 (0.0 , 10.4)        15.0 (6.0 , 24.0)   5.0 (0.0 , 10.5) 
iba mama 7.7 (3.3 , 12.1) 6.8 (2.7 , 10.8) 2.8 (0.1 , 5.5) 5.4 (1.8 , 9.0) 7.4 (4.4 , 10.4) 4.0 (1.8 , 6.3) 
iba otec 14.3 (3.7 , 24.9) 16.1 (3.2 , 29.1) 4.8 (0.0 , 11.2) 9.7 (0.0 , 20.1) 16.2 (7.8 , 24.6)+ 8.1 (1.9 , 14.3)++ 

náhradný rodič 25.0 (3.8 , 46.2) 20.0 (4.3 , 35.7) 18.8 (0.0 , 37.9) 16.0 (1.6 , 30.4) 20.9 (8.8 , 33.1)+ 16.3 (5.2 , 27.3)+++ 
v domácnosti aj širšia rodina/niekto iní n = 96 n = 148 n = 35 n = 55 n = 256 n =93 

nie 7.0 (5.4 , 8.6) 10.4 (8.6 , 12.2) 2.2 (1.3 , 3.1) 4.0 (2.8 , 5.2) 8.9 (7.7 , 10.1) 3.1 (2.4 , 3.9) 
áno 6.9 (4.3 , 9.6) 10.6 (7.4 , 13.9) 3.5 (1.5 , 5.4) 3.4 (1.5 , 5.4) 9.0 (6.9 , 11.1) 3.7 (2.3 , 5.1) 

v domácnosti aj širšia rodina/niekto iní:* n = 96 n = 148 n = 35 n = 55 n = 256 n = 93 
dedko (z otcovej alebo z maminej strany) 8.0 (4.1 , 11.9) 11.5 (6.6 , 16.4) 4.3 (1.4 , 7.2) 3.6 (0.8 , 6.5)      10.2 (7.1 , 13.4)     4.4 (2.3 , 6.6) 
babka (z otcovej alebo z maminej strany) 6.1 (3.3 , 8.9) 9.4 (6.1 , 12.8) 2.9 (0.9 , 4.8) 3.0 (1.1 , 5.5)        8.0 (5.8 , 10.2)     3.2 (1.8 , 4.7) 
ujo ( z otcovej alebo z maminej strany) 19.7 (9.7 , 29.6) 10.7 (2.6 , 18.8) 8.2 (1.3 , 15.1) 1.8 (0.0 , 5.3) 16.0 (9.4 , 22.5) ++     5.9 (1.7 , 10.1) 
teta ( z otcovej alebo maminej strany) 12.2 (2.2 , 22.2) 5.7 (0.0 , 13.4) 12.2 (2.2 , 22.2) 2.9 (0.0 , 8.4)      11.4 (4.4 , 18.4)  10.1 (3.5 , 16.8) +++ 

 Poznámka: * možnosť uviesť viac odpovedí.  
                        (CI 95 %)                             = 95 % intervaly spoľahlivosti pre odhady chlapcov/dievčat na celú populáciu deti 8. a 9. ročníkov (percento)                               
                        p   < 0.05 /0.01/0.001          = pravdepodobnosť získania uvedeného (a väčšieho rozdielu) pohlaví za predpokladu náhody/ nezávislosti od prejavu násilia je nízka 
znamienková schéma:  + + + p < 0.001/++ p < 0.01/ + p < 0.05    = štatisticky významne častejšie ako predpokladá náhoda/hypotéza nezávislosti                                 
       - - -   p < 0.01 / - - p < 0.01/  -  p < 0.05   = štatisticky významne menej často ako predpokladá náhoda/hypotéza nezávislosti 
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6.2.5. Závažné násilie a pomer šancí 
 

Na riziko konfrontácie s vážnym fyzickým a vážnym sexuálnym násilím poukazujú aj pomery šancí. 
V Tabuľke 13 porovnávame opäť tri hlavné oblasti: sociodemografické ukazovatele, detské a rodinné charakte-
ristiky. Zistenia sú zoradené podľa veľkosti ukazovateľov. Ako prvé uvádzame výsledky pre závažné fyzické 
násilie v dvoch  sociodemografických ukazovateľoch.      

Nitriansky kraj má v porovnaní s Bratislavským najvyššie riziko vystavenia závažnému násiliu (1.7x 
vyšší, BF/01). V kategóriách obce je v porovnaní s mestom najvyššia hodnota v osade mimo obce (1.3x, BF/01). 
V obidvoch charakteristikách ide o štatisticky nevýznamné výsledky. Hodnoty Bayes faktorov pre kraj a veľkosť 
obce naznačujú pravdepodobnosť získania uvedených údajov z populácie, v ktorej platí nezávislosť (BF/01). 
Potvrdzujú sa tak zistenia z predchádzajúcej Tabuľky 12. 

V oblasti detských charakteristík štatisticky významne zvyšuje riziko konfrontácie nedostatočný 
prospech (7x, BF/10), uvedenie zdravotných problémov (3.5x, BF/10) a skúsenosť s násilím v škole (3.3x, 
BF/10). So zmenou národnosti z majoritnej na menšinovú sa pomer šancí zvyšuje približne 2x, BF/10. Pomer-
ne nízka hodnota bola už v kategórii pohlavia: dievča (1.6x, BF/01). Všetky ukazovatele majú aj vysoké hodno-
ty Bayes faktorov (s výnimkou pohlavia). Jediný štatisticky nevýznamný prediktor s nulovým efektom je výška 
veku prvej skúsenosti, ktorý bol od pomeru šancí vystavenia závažnému fyzickému násiliu nezávislý.  

V rodinných charakteristikách bol zo všetkých ukazovateľov najdôležitejší alkohol (5.1x, BF/10). 
Nasledovali zhoršujúce sa výdavky na domácnosť (4x vyšší pomer šancí v domácnostiach, kde výdavky na 
základný chod domácnosti sú problém, BF/10). Konfrontáciu zvyšovalo najvyššie dosiahnuté vzdelanie rodičov:  
so základným (otec, BF/01) alebo špeciálnym základným vzdelaním (mama, BF/10) v porovnaní 
s univerzitným (2 až 4 x) a nezamestnanosť otca  (2.4x, BF/01), mamy (2.4x, BF/10). Pomerne malá hodnota 
sa ukázala v kategórii rozvedených rodín (1.4x, BF/01). Za rizikovejšie sa dajú považovať okolnosti, v ktorých 
deti nebývajú v domácnosti s obidvoma rodičmi (1.74x, BF/10). Konkrétne sa jedná o  náhradné rodiny (2.8x), 
bývanie iba s otcom (2.8x) alebo s otcom a jeho priateľkou (2.51x) – to všetko v porovnaniach k referenčnej 
kategórii: bývanie s obidvoma vlastnými rodičmi.   
 Aj keď vo všetkých porovnaniach išlo o štatisticky významné súvislosti, hodnoty Bayes faktorov 
u niektorých z ukazovateľov preferovali nezávislosť (pohlavie, rodinný stav, vzdelanie a zamestnanie otca). 
Ukazovatele s nulovým a nesignifikantným efektom sa týkali veku rodičov, veľkosti rodiny alebo prítomnosti 
vzdialenejšieho rodinného príbuzného v domácnosti (BF/01). Zaujímavé zistenia sa ukázali u pomerov šancí 
vážnej fyzickej konfrontácie vzhľadom na pôvodcov násilia. Tieto pomery boli vyššie, ak boli uvedené osoby 
iné ako vlastní rodičia (vzdialená, nevlastná rodina, dospelí súrodenci/náhradní rodičia/profesionálni rodičia) 
v porovnaní s vlastným otcom/mamou (2.3x).  
 Prediktory závažného sexuálneho násilia do veľkej miery kopírovali súvislosti fyzického násilia 
s následkom zranenia.  
 V oblasti sociodemografických charakteristík boli sledované dva ukazovatele: kraj a obec. Kraj 
výskyt závažného sexuálneho násilia nediferencoval. Aj keď bol - v porovnaní s Bratislavským krajom - pomer 
šancí pre Prešovský kraj najvyšší (2.5x), rozdiel nebol štatisticky významný (BF/01). V kategórii osada mimo 
obce bola  hodnota 4.5 krát vyššia a v porovnaní s mestom aj štatisticky významná (BF/01). 

V oblasti charakteristík detí bolo všetkých šesť ukazovateľov analyticky podstatných. Jednotlivé ka-
tegórie uvádzame v poradí ich klesajúcej hodnoty v porovnaní s referenčnou kategóriou: nedostatočný pro-
spech (3.63x, BF/01), uvedené zdravotné problémy (2.39x, BF/10, menšinový status (2.29x, BF/10), skúse-
nosti s násilím v škole (2x, BF/10), byť dievčaťom (1.5x, BF/01) a vyšší vek prvej skúsenosti (v porovnaní 
s vekom vystavenia iba urážaniu a poznámok dotýkajúcich sa postavy alebo vzhľadu (1.2x, BF/01)). V troch 
charakteristikách podporujú vzťah aj Bayes faktory. 

V oblasti rodinných ukazovateľov sa zo šestnásť sledovaných ukazovateľov prejavilo šesť ako štatis-
ticky významných. Uvádzame ich v poradí podľa výšky hodnoty pomerov šancí, zvyšujúcich riziko vystavenia: 
prijatie v náhradnej rodine (7.8x), veľké ťažkosti so základnými výdavkami na domácnosť (7.2x, BF/01), 
prítomnosť alkoholu (6.3x, BF/10), špeciálne základné vzdelanie otca (5.1x, BF/01), prítomnosť tety zo 
širšej rodiny (3.5x), základné vzdelanie matky (3.4x, BF/01). Bez vplyvu sa ukázali charakteristiky rodinné-
ho stavu, pracovný status rodičov a vek rodičov. Pomer šancí nebol diferencovaný ani príbuzenským statusom 
agresora (bližšia/vzdialená rodina vs. neznámy človek/iný dospelý/spolužiak). 

Aj keď hodnoty pomerov šancí mali v porovnaniach dvoch závažných foriem násilia v sledovaných 
ukazovateľoch rôznu veľkosť, za vyššími číslami konfrontácie stáli prevažne rovnaké kategórie. Znamená to 
vysokú mieru zhody determinantov s vplyvom ale aj s nulovým efektom. Výnimku spočívajúcu v rozdielnych 
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zisteniach u závažného fyzického a sexuálneho násilia tvorilo päť ukazovateľov – veľkosť obce, rodinný stav, 
zamestnanecký status, vek prvej skúsenosti a fakt, či dieťa býva v domácnosti s obidvoma rodičmi alebo v inej 
alternatíve (iba s otcom, iba s mamou a pod.). 

Ukazovatele veľkosti obce (osada mimo obce), zvyšujúceho sa veku prvej konfrontácie, môžu zo-
hrať určitú rolu iba u vážneho sexuálneho násilia. V kontexte fyzického násilia s následkom zranenia boli štatis-
ticky nevýznamné. Riziko rozvodu, nezamestnanosti, bývanie v inej alternatíve než s obidvoma rodičmi boli 
naopak signifikantné iba u závažného fyzického násilia.  

Tab. 13   

 
SOCIODEMOGRAFICKÉ  

CHARAKTERISTIKY 
 

vystavenie závažnému 
 fyzickému násiliu 

vystavenie závažnému 
sexuálnemu násiliu 

pomer šancí 
  (CI 95 %) 

Bayes 
faktor 

pomer šancí 
 (CI 95 %) 

Bayes 
faktor 

kraj r.k. Bratislavský  
 
 

BF/01 
>100 

r.k. Bratislavský  
 

 
BF/01 
>100 

Trnavský 1.02 (0.54 , 1.96) 0.72 (0.27 , 2.52) 
Trenčiansky 0.69 (0.34 , 1.38) 0.84 (0.25 , 2.80) 
Nitriansky 1.66 (0.92 , 3.00) 0.89 (0.28 , 2.86) 
Žilinský 1.24 (0.69 , 2.24) 1.71 (0.62 , 4.70) 

Banskobystrický 1.26 (0.68 , 2.32) 1.37 (0.47 , 4.01) 
Prešovský 1.26 (0.71 , 2.26)          2.56 (0.97 , 6.75) 
Košický 1.44 (0.78 , 2.65)          2.14 (0.77 , 5.99) 

veľkosť obce      r.k mesto nad 90 000   
 

BF/01 
>100 

     r.k. mesto nad 90 000   
 

BF/01 
>100 

mesto s 20 000 – 90 000 obyvateľmi 0.61  (0.37 , 1.02) 0.58     (0.24 , 1.38) 
mesto s 5000 – 19 999 obyvateľmi 0.59* (0.36 , 0.97) 0.76     (0.34 , 1.67) 

obec s 2000 – 4999 obyvateľmi 0.59* (0.36 , 0.97) 0.62     (0.27 , 1.43) 
obec s 1000 – 1 999 obyvateľmi 0.60  (0.37 , 0.98) 0.60     (0.27 , 1.35) 

obec medzi 500 – 999 obyvateľmi 0.68  (0.40 , 1.14) 0.92     (0.40 , 2.09) 
obec do 500 obyvateľov 0.87  (0.51 , 1.46) 0.97     (0.41 ,  2.27) 

osada mimo obce 1.31  (0.54 , 3.17) 4.45** (1.62 , 12.2) 
         
                CHARAKTERISTIKY DETÍ 
 

pohlavie               r.k. chlapec BF/01 
0.916 

               r.k. chlapec BF/01 
31.488   dievča 1.55**  (1.19 , 2.03) 1.54* (1.00 , 2.38) 

zdravotné problémy r.k. neuvedené BF/10 
1.702E-15 

r.k. neuvedené BF/10 
0.103 uvedené 3.48*** (2.59 , 4.68)      2.39*** (1.53 , 3.75) 

vek dieťaťa v čase prvej skúsenosti s násilím   
ostatné prejavy/vážne násilie 

 
1.01  (0.94 , 1.07) 

BF/10 
0.11 

     
  1.17**  (1.05 , 1.31) 

BF/01 
10.28 

skúsenosti s násilím v škole r.k. nie BF/10 
2.462E-12 

r.k. nie BF/10 
0.31 áno 3.25*** (2.34 , 4.51) 2.02** (1.25 , 3.26) 

prospech r.k. výborný  
 

BF/10 
0.28 

r.k. výborný  
 

BF/01 
734.18 

chválitebný 1.20       (0.84 , 1.72) 0.56*  (0.31 , 0.99) 
dobrý 1.50*     (1.06 , 2.11) 0.84    (0.51 , 1.39) 

dostatočný 1.51*** (0.88 , 2.58) 0.77    (0.31 , 1.87) 
nedostatočný  7.02*** (2.85 , 17.27)  3.63*  (1.02 , 12.87) 
 národnosť r.k. majorita BF/10 

0.05 
r.k. majorita BF/10 

0.150 menšina (maďarská, rómska, iná) 2.09*** (1.47 , 2.97) 2.29** (1.35 , 3.91) 
 

            RODINNÉ CHARAKTERISTIKY 
 

rodinný stav rodičov r.k. úplná rodina BF/01 
2.93 

r.k. úplná rodina BF/01 
19.55 rozvedená rodina 1.36 ** (1.00 , 1.83) 1.30 (0.80 , 2.12) 

vzdelanie  otca r.k. vysokoškolské  
BF/01 
0.51 

r.k. vysokoškolské  
BF/01 
48.54 

stredná škola s maturitou 0.99** (0.72 , 1.37)         0.58* (0.36 , 0.94) 
stredná škola bez maturity 1.62** (1.12 , 2.34)  0.62   (0.33 , 1.16) 

základná škola     2.44*   (1.40 ,  4.25)  1.04   (0.40 , 2.72) 
špeciálna základná škola  5.43    (1.83 , 16.11)   5.16* (1.40 , 18.93) 

vzdelanie matky r.k. vysokoškolské  
BF/10 
0.022 

r.k. vysokoškolské  
BF/01 
0.33 

stredná škola s maturitou    1.08       (0.78 , 1.49) 0.70       (0.42 , 1.19) 
stredná škola bez maturity    1.80**   (1.22 , 2.64) 1.49       (0.82 , 2.69) 

základná škola    3.08*** (1.87 , 5.07) 3.35*** (1.68 , 6.67) 
špeciálna základná škola    4.27*     (1.33 , 13.62)  4.46       (0.96 , 20.60) 

zamestnanie otca r.k. áno BF/01 
1.017 

r.k. áno BF/01 
48.871 nie 2.37 *** (1.47 , 3.82) 1.09 (0.55 , 2.30) 

zamestnanie mamy r.k. áno BF/10 
0.015 

r.k. nie BF/10 
0.13 nie 2.37 *** (1.47 , 3.82) 1.09 (0.52 , 2.30) 

vek otca 
 

0.99 (0.97 , 1.01) BF/01 
16.87 

0.97 (0.93 , 1.01) BF/01  
5.25 
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vek matky 
 

0.97 (0.94 , 1.00) BF/01 
3.66 

0.97 (0.93 , 1.02) BF/01 
6.74 

súrodenci r.k. nie BF/01 
8.48 

r.k. nie BF/01 
4.86 áno 1.11 (0.72 , 1.70) 1.46 (0.66 , 3.20) 

výdavky domácnosti  r.k. veľmi ľahko  
BF/10 

1.37E-4 
 

r.k. veľmi ľahko  
BF/01 
3.10 

 

pomerne ľahko 1.7*** (1.2 ,  2.3) 1.1       (0.7 ,  1.8) 
s ťažkosťami 3.0*** (1.9 ,  4.7) 2.2*     (1.1 ,  4.3) 

s veľkými ťažkosťami  4.8*** (2.2 , 10.1) 7.2*** (2.3 , 17.5) 
alkohol počas násilnej konfrontácie r.k. nie BF/10 

6.34E-17 
r.k. nie BF/10 

0.2E-5 áno 5.1*** (3.6 , 7.2) 6.3*** (3.36 , 11.7) 
bývanie v domácnosti s obidvoma rodičmi: r.k. áno BF/10 

0.032 
r.k. áno BF/01 

6.77 nie 1.74** (1.25 , 2.42) 1.29 ( 0.72 , 2.28) 
bývanie  v domácnosti  iné dospelé osoby: r.k. obidvaja rodičia  

 
- 

r.k. obidvaja rodičia  
 
- 

mama jej priateľ/druh  1.33    (0.79 , 2.25)       1.37      (0.52 , 3.56) 
otec a jeho priateľka/družka 2.51**(1.06 , 5.95)       1.75      (0.53 , 5.79) 

iba mama 1.02    (0.59 , 1.77)       1.14      (0.44 , 2.97) 
iba otec 2.77*  (1.17 , 6.53)       3.63*    (1.04 , 12.71) 

náhradný rodič 2.76*  (1.00 , 7.59)   7.84*** (2.56 , 24.34) 
v domácnosti aj širšia rodina/niekto iný r.k. nie BF/01 

21.50 
r.k. nie BF/01 

26.14 áno 1.01 (0.75 , 1.35) 1.18 (0.74 , 1.87) 
v domácnosti aj širšia rodina: r.k. bez člena širšej 

rodiny 
 
 
- 
 

r.k. bez člena širšej  
rodiny 

 
 
 
- 

dedko (z otcovej alebo z maminej strany) 1.42   (0.89 , 2.25) 1.61      (0.80 , 3.27) 
babka (z otcovej alebo z maminej strany) 0.64* (0.42 , 0.98)       0.60     (0.31 , 1,19) 
ujo ( z otcovej alebo z maminej strany) 2.12* (1.22 , 3.69) 1.36      (0.55 , 3.33) 
teta ( z otcovej alebo maminej strany) 1.08   (0.50 , 2.34) 3.47 ** (1.45 , 8.29) 

z koho strany sa tak dialo - porovnania:  r.k. otec/mama  
 
 

- 

r.k. bližšia/vzdialená 
rodina 

 
 
 
- 

vážne fyzické násilie: 
porovnanie voči 

ostatným: vzdialená/nevlastná rodina/dospelí 
súrodenci 

vážne sexuálne násilie: 
porovnanie 

voči neznámemu alebo kamarátovi/spolužiakovi 

 
 
 

2.27*** (1.69 , 3.06) 

 
 
 

1.47 (0.81 , 2.65) 

Pozn: BF/10 – evidencia v prospech alternatívnej hypotézy (je vyššia pravdepodobnosť získania uvedených údajov, ak vzťah existuje) 
           BF/01 – evidencia v prospech nulovej hypotézy (je vyššia pravdepodobnosť získania uvedených údajov, ak platí nezávislosť)  
           r.k. – referenčná kategória/porovnávacia kategória voči ktorej sú počítané pomery šancí  
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6.2.6. Závažné násilie a interakcie s vybranými ukazovateľmi 
 

Na výskyt závažného násilia majú vplyv aj ďalšie okolnosti, ktoré ovplyvňujú veľkosť a smer vzťahov, 
uvedených v predchádzajúcej tabuľke. Z interakčných efektov sa dá usúdiť ako sa pôvodné vzťahy vyvíjajú v 
rôznych kategóriách sociodemografických, rodinných alebo detských charakteristík. Interakcie tak umožňujú 
hlbšie preskúmať povahu zistených súvislostí. Interakčné efekty nás zaujímali u troch ukazovateľov: dva z nich 
spadajú do oblasti charakteristík detí (prítomnosť násilia v škole, uvedená národnosť) a jeden do rodinných 
charakteristík (schopnosť rodiny platiť nevyhnutné výdavky na domácnosť). Zisťujeme, ako sa pôvodná 
výška pomerov šancí bude meniť po pridaní ďalších charakteristík v interakčných efektoch. 

 Výskyt závažného násilia pozitívne asociuje s násilnými skúsenosťami v prostredí školy. Deti zažíva-
júce násilnú konfrontáciu, či už zo strany zamestnancov alebo ostatných detí v škole, ho častejšie poznajú aj 
v rodinnom a domácom prostredí (viď časť 6.2.6). Na vzťah medzi násilím v škole a výskytom závažného 
násilia mali v interakciách štatisticky významný vplyv tri charakteristiky – zamestnanecký status rodičov, 
schopnosť platiť základné výdavky na domácnosť (pre vplyv na závažné fyzické násilie) a rodinný stav (vážne 
sexuálne násilie). Interakcia: zamestnanecký status - školské násilie - závažné fyzické násilie, charakterizova-
ná hodnotami χ2 (1) = 5.759, p < 0.012, znamená odlišné hodnoty pomerov šancí výskytu rizika konfrontácie  
v závislosti od zamestnaneckého statusu. V skupine, kde deti uviedli nezamestnanosť obidvoch rodičov, sa s 
uvedeným výskytom násilia v škole pomer šancí konfrontácie zvyšuje 1.30 krát χ2 (1) = 0.525, p > 0.469. 
V skupine, kde bol zamestnaný aspoň jeden rodič, bol pomer šancí na konfrontáciu vyšší (3.95 krát) a zároveň 
štatisticky významný χ2 (1) =59.297, p < 0.001. 

 
Graf 20 

                                                                       

 

Interakcia: výdavky na domácnosť – školské násilie - závažné fyzické násilie, charakterizovaná hod-
notami: χ2 (1) = 4.229, p < 0.027, znamená odlišný vývoj pomerov šancí konfrontácie, v závislosti od schopnosti 
rodiny platiť nevyhnutné výdavky na domácnosť. V skupine s ťažkosťami alebo veľkými ťažkosťami, nemala 
skúsenosť s násilím v škole na pomer šancí štatisticky významný vplyv χ2 (1) = 0.601, p > 0.438 – jeho hodnota 
sa zvyšovala iba minimálne (1.4x). Odlišný vývoj bol v skupine, kde domácnosti zvládali základné výdavky 
pomerne ľahko alebo ľahko χ2 (1) = 49.369, p < 0.001. Tu sa pomer šancí so skúsenosťou s násilím v škole 
s uvedeným školským násilím zvyšoval 3.6x.      

Graf 21 
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Interakčné rozdiely sa ukázali aj v závislosti od rodinného stavu: χ2 (1) = 4.051, p < 0.044. Ak deti 
uviedli, že majú rozvedených rodičov, tak pomer šancí výskytu závažného sexuálneho násilia vo vzťahu 
k násiliu v škole bol relatívne veľký (12.7x): χ2 (1) = 10.121, p < 0.01. V druhej skupine, kde deti pochádzali 
z úplných rodín, bol pomer šancí už naopak zanedbateľný (1,4x) : χ2 (1) = 1.747, p > 0.194. 

      Graf 22 

 
Deti, pochádzajúce z domácností, v ktorých majú rodičia väčšie problémy so zaplatením základných 

výdavkov, sú vo vyššom riziku ohrozenia závažným fyzickým násilím. Uvedené riziko sa odlišne vyvíja 
v závislosti od toho, či deti pochádzajú z rodín so súrodencom alebo bez súrodenca.   interakcia: χ2 (1) = 6.608, 
p < 0.01. Skupina, kde deti uviedli, že nemajú brata alebo sestru, sa so zhoršujúcou dispozíciou rodičov platiť 
základné výdavky na domácnosť zvyšovala takmer 12 krát χ2 (1) = 5.004 p < 0.025. U detí so súrodencom už 
bol trend vzťahu so zhoršujúcimi sa výdavkami na domácnosť slabší, aj keď stále štatisticky významný  – pomer 
šancí bol vyšší 3.63x, χ2 (1) =  51.798, p < 0.001.  

      Graf 23 

 
 
 

Interakčné efekty v poslednej sledovanej charakteristike - prihlásenie sa k národnosti - nemajú žiadny 
vplyv na závažné násilie. Znamená to, že žiadny z vybraných  ukazovateľov, zahrnutých do interakcií, nespôso-
boval rozdiely v riziku vystavenia násiliu v jednotlivých kategóriách detí z prostredia menšín. 
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6.2.7. výskyt závažného násilia, názory detí na atmosféru v škole a rodičovská podpora 
 

Školské prostredie je spoločne s domácnosťou miestom, kde dieťa trávi najviac času. Považovali sme 
preto za dôležité poznať, ako je deťmi hodnotená kvalita školského prostredia a podpora detí zo strany rodičov 
v ich školských aktivitách. Podľa miery súhlasu s výrokmi v Tabuľke 14 a 15 sme dávali odpovede do súvislosti 
s vystavením závažnému fyzickému a sexuálnemu násiliu. Zaujímalo nás ako bude vnímaná kvalita školského 
prostredia a podpora zo strany rodičov, ohľadom školských aktivít svojich detí, asociovať s výskytom násilia. 

Ako ukazujú odpovede na päť tvrdení, skúmajúcich kvalitu školského prostredia (Príloha, Časť 9.2 Ná-
zory detí na atmosféru v škole a rodičovskú podporu), väčšina z detí rozhodne nesúhlasila alebo nesúhlasila 
s výrokmi: cítim sa ako outsider, prehliadaný, vynechávaný zo školských aktivít (90 %), v škole sa cítim osamelý 
(89 %). Naopak, rozhodne súhlasila alebo súhlasila s výrokmi: v škole si ľahko nachádzam priateľov (81 %),  
zdá sa mi, že ostatní žiaci ma majú radi (79 %). Zdá sa, že väčšina sa v škole cíti dobre a nemá väčšie problémy 
so vzťahmi so spolužiakmi alebo začlenením do rovesníckeho kolektívu, a to aj napriek tomu, že pomerne vyso-
ké percento uviedlo svoju skúsenosť s nejakou formou násilia, či už zo strany spolužiakov alebo súrodencov.  

Rastúce percentá odpovedí, ktoré poukazovali na školský diskomfort, v rôznej miere asociovali 
s výskytom závažného fyzického a závažného sexuálneho násilia. Tabuľky 13 a 14 podrobnejšie zahŕňajú uve-
dené zistenia. Najskôr uvedieme výsledky pre závažné fyzické násilie.     

Najvyššia miera asociácie s vážnym fyzickým násilím platí pre výrok: „v škole sa cítim osamelý“. 
S rastúcim súhlasom s týmto tvrdením, štatisticky významne rástli aj podiely vystavenia (χ2 =80.60 (3), koefi-
cient miery asociácie – Cramers V = 0.171, p < 0.001, nízka až stredná súvislosť, BF/10). Deti, ktoré uviedli 
rozhodný súhlas alebo súhlas s uvedeným výrokom, boli vystavené závažnému fyzickému násiliu štatisticky 
významne častejšie ako náhodne. Pre ilustráciu: v kategórii detí, ktoré s výrokom rozhodne súhlasili, to bolo 34 
%. V kategórii rozhodného nesúhlasu to bolo 10 % detí.  

Druhý najvyšší koeficient sa ukázal pri výroku: „cítim sa ako outsider (prehliadaný/á, vynechávaný/á z 
aktivít)“  (χ2 = 65.54 (3), Cramers V = 0.154, p < 0.001, nízka až stredná súvislosť, BF/10).  Medzi deťmi, ktoré 
s výrokom rozhodne súhlasili alebo súhlasili, sa nachádzali štatisticky významne častejšie deti, ktoré závažné 
fyzické násilie osobne zažili.  

 Tretí najvyšší koeficient: „mám pocit, že do školy patrím“ (χ2 =61.28(3), Cramers V = 0.149, p < 
0.001, nízka až stredná súvislosť, BF/10).  Čím väčšia miera nesúhlasu, tým väčší podiel vystavenia: 34 % detí,  
ktoré rozhodne nesúhlasili s tvrdením, malo skúsenosť s vážnou fyzickou konfrontáciou v rodine. Medzi deťmi, 
ktoré s výrokom rozhodne nesúhlasili, to bolo 10 %. 

So stupňom nesúhlasu s výrokom: „zdá sa mi, že ma ostatní žiaci majú radi“ opäť rástla aj miera vy-
stavenia (χ2 = 55.96 (3), Cramers V = 0.143, p < 0.001 nízka až stredná súvislosť, BF/10). Deti, ktoré s tvrdením 
rozhodne nesúhlasili, boli závažnému fyzickému násiliu vystavené v štatisticky významne vyššej miere.  

Zanedbateľné rozdiely sa prejavili v miere súhlasu/nesúhlasu s výrokom: „v škole si ľahko nachádzam 
priateľov“( χ2 =26.36 (3), Cramers V = 0.098, p < 0.001, triviálna, žiadna súvislosť, BF/10). V kategóriách 
nesúhlasu sa nachádzali vyššie podiely detí so závažnými skúsenosťami fyzického násilia a s vecne zanedbateľ-
nou súvislosťou. Vo všetkých piatich výrokoch podporujú vzťah aj hodnoty Bayes faktorov (BF/10). Zhoršova-
nie vnímania kvality školského prostredia v rôznej miere asociuje s výskytom fyzického násilia s následkom 
zranení v domácom prostredí zo strany rodiča, osoby, ktorá sa stará o dieťa.    

Súborne možno konštatovať, že zhoršujúce sa vnímanie kvality školského prostredia, najmä 
v oblastiach akceptácie zo strany spolužiakov, začlenenia sa do kolektívu a školských aktivít, alebo stotožnenia 
sa zo školským prostredím, súvisí s častejšími konfrontáciami. V niektorých oblastiach bola táto asociácia silnej-
šia, v iných o trochu slabšia. Celkovo ale ide o trend, ktorý poukazuje, že ak má dieťa problémy v škole alebo 
pozná násilné situácie v školskom prostredí zo strany spolužiakov/zamestnancov (viď Kap. 6.1.5 Ako súvisia 
prejavy násilia medzi sebou), znamená to aj vyššie riziko vystavenia násiliu v domácom rodinnom prostredí 
dieťaťa. Ak poznalo dieťa aj násilie zo školského prostredia, či už zo strany zamestnancov/kýň alebo spolužia-
kov/čok, stúpala miera jeho súhlasu iba s výrokom: „cítim sa ako outsider (prehliadaný/á, vynechávaný/á z akti-
vít)“ (χ2 = 111.64 (3), Cramers V = 0.201, p < 0.001, nízka až stredná súvislosť). 

U závažného sexuálneho násilia neboli výsledky tak jednoznačné a väčšinou bola kvalita školského 
prostredia v piatich sledovaných oblastiach od vážneho sexuálneho násilia vecne nezávislá. Najvyššia miera 
asociácie sa prejavila s rastúcim súhlasom s výrokom: „cítim sa ako outsider (prehliadaný/á, vynechávaný/á 
z aktivít“)  (χ2 =39.20 (3), Cramers V = 0.119, p < 0.001, nízka až stredná súvislosť, BF/10). Je to identické 
vyjadrenie, ktoré malo jeden z najsilnejších vecných vzťahov aj s vážnym fyzickým násilím. Lineárny trend 
platil aj pre výrok: „v škole sa cítim osamelý“. S rastúcim súhlasom štatisticky významne rástli aj podiely vysta-
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venia s veľmi nízkou vecnou súvislosťou (χ2 = 25.15 (3), Cramers V = 0.095, p < 0.001, triviálna súvis-
losť/nezávislosť, BF/10). V ostatných výrokoch: „v škole si ľahko nachádzam priateľov, v škole sa cítim neprí-
jemne akoby som do nej nepatril, zdá sa mi, že ostatní žiaci ma majú radi“, mali asociácie triviálny charakter 
a všetky spadali do oblasti nezávislosti s veľmi malými hodnotami Bayes faktorov.  

Závažné fyzické násilie asociovalo so zhoršujúcim sa prospechom v škole (χ2 = 30.23 (4) Cramers V = 
0.104, nízka až stredná súvislosť /BF10), podobne ako situácie zanedbávania (χ2 = 59.84, Cramers V = 0.147, 
nízka až stredná súvislosť/BF10). Kvalita prospechu bola nezávislá vo vzťahu k psychickým prejavom (χ2 =7.16 
(4), Cramers V = 0.051, p > 0.05,  BF/01) alebo k dotykovým formám nútenia k sexuálnemu kontaktu (χ2 
=10.26 (4), Cramers V = 0.061, p < 0.05/BF/01). 

Tab. 14 
 

 
cítim sa ako outsider (prehliada-

ný/á, vynechávaný/á z aktivít) 

podiel detí  
vystavených závažnému 

 fyzickému násiliu 
% - (CI 95 %) 

n = 241 

 
Bayes 
faktor 

podiel detí  
vystavených závažnému 

sexuálnemu násiliu  
% - (CI 95 %) 

n = 85 

 
Bayes  
faktor 

rozhodne nesúhlasím 10.4 (8.4 , 12.5) ---  
BF/10 

7.82E-9 

2.2 (1.5 , 3.0) --  
BF/10 

0.10E-3 
nesúhlasím 14.3 (11.6 , 17.0) 2.7 (1.7 , 3.8) 
súhlasím 26.3 (19.7 , 33.0) +++ 10.0 (5.9 , 14.0) +++ 

rozhodne súhlasím 27.5 (15.2 , 39.7) ++ 5.8 (0.3 , 11.3) 
v škole si ľahko nachádzam 

 priateľov 
n = 233  

BF/10 
0.33E-3 

n = 81  
 

BF/01 
1.20 

rozhodne nesúhlasím 26.0 (17.3 , 34.8) +++ 6.6 (2.6 , 10.5) ++ 
nesúhlasím 18.7 (13.9 , 23.4) + 4.1 (2.1 , 6.1) 
súhlasím 11.7 (9.7 , 13.8) - - 2.2 (1.5 , 2.9) --  

rozhodne súhlasím 12.2 (8.9 , 15.4) 3.3 (2.0 , 4.7) 
v škole sa cítim nepríjemne, akoby 

som do nej nepatril 
n = 243  

BF/10 
7.83E-15 

n = 85  
 

BF/01 
0.81 

rozhodne nesúhlasím 10.5 (8.3 , 12.6) - - - 1.9 (1.2 , 2.6) --- 
nesúhlasím 11.6 (9.2 , 14.0) - 3.8 (2.6 , 6.0) 
súhlasím 28.6 (22.3 , 35.0) +++ 5.3 (2.6 , 8.0) + 

rozhodne súhlasím 36.0 (25.1 , 46.9) +++ 6.1 (1.7 , 10.5) 
zdá sa mi, že ostatní žiaci ma majú 

radi 
n = 242  

 
BF/10 

3.10E-9 

n = 85  
 

BF/01 
5.62 

rozhodne nesúhlasím 22.4 (15.1 , 29.7) ++ 3.8 ( 1.2 , 6.3) 
nesúhlasím 25.7 (20.3 , 31.0) +++ 4.7  (2.5 , 6.9) 
súhlasím 10.8 (8.9 , 12.6) --- 2.8  (2.0 , 3.6) 

rozhodne súhlasím 12.1 (8.1 , 16.1) 2.6 (1.2 , 4.1) 
v škole sa cítim osamelý n = 245 

 
 
 

BF/10 
2.54E-10 

 

n = 87  
 

BF/10 
0.16 

rozhodne nesúhlasím  9.7 (7.7 , 11.6) - - - 1.8 (1.1 , 2.5) ---  
nesúhlasím 15.0 (12.2 , 17.7) 4.2 (2.9 , 5.5) ++ 
súhlasím 28.1 (20.6 , 35.7) +++ 6.3 (2.8 , 9.7) ++ 

rozhodne súhlasím 34.2 (23.5 , 44.9) +++ 7.3 (2.4 , 12.2) + 
Pozn: BF/10 = evidencia v prospech alternatívnej hypotézy (je vyššia pravdepodobnosť získania uvedených údajov, ak vzťah existuje) 
           BF/01 = evidencia v prospech nulovej hypotézy (je vyššia pravdepodobnosť získania uvedených údajov, ak platí náhoda) 
znamienková schéma:  + p < 0.05 + + p < 0.01 + + + p < 0.001 = štatisticky významne častejšie vystavenie ako predpoklad náhody    
                        - p < 0.05 - -   p < 0.01 - - -   p < 0.001  = štatisticky významne menej často ako predpoklad náhody 
 

Aké boli odpovede ohľadom rodičovskej podpory a ako asociovala vnímaná podpora deťmi zo strany 
vlastných rodičov alebo osôb, ktoré deti vychovávajú, s výskytom závažného násilia? Väčšina z detí súhlasila 
s tvrdeniami: „rodičia  sa o aktivity v škole zaujímajú“ (91 %), „rodičia podporujú moju snahu o vzdelávanie“ 
(94 %), „v prípade ťažkostí mám ich oporu“ (90 %) alebo „rodičia ma povzbudzujú k sebaistote“ (91 %). Od-
povede s vysokou mierou súhlasu sa ukázali u všetkých výrokov a kopírovali priaznivý trend, ktorý sa ukázal aj 
v oblasti kvality školského prostredia. V asociáciách s dvoma formami násilia sa opäť ukázali štatisticky výz-
namné vzťahy: s väčšou mierou nesúhlasu s rodičovskou podporou rástli aj podiely vystavenia. Ako prvé uvá-
dzame zistenia pre fyzické násilie s následkom závažného zranenia. 

Najsilnejší vzťah sa ukázal pri nesúhlase s výrokom: „moji rodičia ma povzbudzujú k sebaistote“ (χ2 = 
194.61 (3), Cramers V = 0.266, p < 0.001, nízka až stredná súvislosť). Nasledovalo odmietavé stanovisko k  
tvrdeniu: „moji rodičia ma podporujú, keď mám v škole ťažkosti“ (χ2 = 146.11 (3), Cramers V = 0.230, p < 
0.001, nízka až stredná súvislosť). Rovnako to platí aj pri zvyšných dvoch výrokoch: „moji rodičia podporujú 
moju snahu vzdelávať sa a moje výsledky“ (χ2 = 97.25 (3), Cramers V = 0.187, p < 0.001), „moji rodičia sa 
zaujímajú o moje školské aktivity“ (χ2 = 74.40 (3), Cramers V = 0.164, p < 0.001). Všetky hodnoty spadali do 
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nízkeho až stredného intervalu asociácií. Bayes faktory podporovali hypotézu vzťahu v porovnaní 
s nezávislosťou u všetkých výrokov (BF/10). Čim viac dieťa vnímalo rodičovskú podporou v rôznych oblastiach 
školskej prípravy ako problematickú, tým častejšie sa stretalo s vystavením sa vážnemu fyzickému násiliu.  

 
Slabší trend v miere nesúhlasu vo vzťahu s podielovým rastom negatívnych stanovísk rodičovskej pod-

pory sa prejavil u závažného sexuálneho násilia. Najsilnejšia miera asociácie bola u dvoch výrokov: „moji 
rodičia podporujú moju snahu vzdelávať sa a moje výsledky“  (χ2 = 37.79 (3), Cramers V = 0.117, p < 0.001, 
nízka až stredná súvislosť) a „moji rodičia sa zaujímajú o moje školské aktivity“ (χ2 = 32.43 (3), Cramers V = 
0.108, p < 0.001, nízka až stredná súvislosť). V obidvoch tvrdeniach rastúci nesúhlas predikoval výskyt závažnej 
sexuálnej konfrontácie. Podobne aj hodnoty Bayes faktorov niekoľkonásobne silnejšie preferujú hypotézu vzťa-
hu v porovnaní s predpokladom náhody (BF/10).       
      

Zvyšné dva výroky s vážnym sexuálnym násilím asociovali už v podstatne menšej miere: „moji rodičia 
ma podporujú, keď mám v škole ťažkosti“ (χ2 = 21.55 (3), Cramers V = 0.088, p < 0.001) a „moji rodičia ma 
povzbudzujú k sebaistote“ (χ2 = 17.61 (3), Cramers V = 0.080, p < 0.001). Výsledky poukazujú skôr na nezávis-
losť, aj keď Bayes faktory (v porovnaní s ostatnými výrokmi podstatne slabšie) podporujú  hypotézu vzťahu.  
Podobne ako pri hodnotení kvality atmosféry na školách, aj hodnotenie záujmu zo strany rodičov má súvis 
s výskytom obidvoch násilných foriem. Ak deti vnímajú, že majú zo strany rodičov podporu pri ťažkostiach 
v škole, ak ich podporujú pri vzdelávaní, záujme o školské aktivity alebo v sebaistote, ide o prediktory, znižujúce 
riziko vystavenia obidvom závažným formám násilia.  

Tab.15 
 

 
moji rodičia sa zaujímajú o moje 

školské aktivity 

vystavenie závažnému 
 fyzickému násiliu 

%  (CI 95 %) 
n = 243 

 
Bayes 
faktor 

vystavenie závažnému 
sexuálnemu násiliu  

% (CI 95 %) 
n = 86 

 
Bayes  
faktor 

rozhodne nesúhlasím 36.4 (24.8 , 48.0) +++  
BF/10 

5.65E-8 

8.1 (2.7 , 13.4) ++  
BF/10 
0.09 

nesúhlasím 24.1 (16.4 , 31.9) ++ 6.8 (2.7 , 10.8) ++ 
súhlasím 15.6 (13.0 , 18.2) 4.2 (3.0 , 5.4) ++ 

rozhodne súhlasím  9.1 (7.1 , 11.1)  --- 1.4 (0.8 , 2.1) --- 
moji rodičia podporujú moju snahu 

vzdelávať sa a moje výsledky 
n = 244  

BF/10 
2.60E-8 

 

n = 85  
 

BF/10 
0.06 

rozhodne nesúhlasím 26.5 (14.2 , 38.9) + 9.2 (2.7 , 15.7) ++ 
nesúhlasím 39.4 (28.1 , 50.8) +++ 10.3 (3.9 , 16.7) +++ 
súhlasím 16.8 (14.0 , 19.5) ++ 4.0 (2.8 , 5.3) + 

rozhodne súhlasím  9.4 (7.5 , 11.3) --- 1.8 (1.1 , 2.4) --- 
moji rodičia ma podporujú, keď 

mám v škole ťažkosti 
n = 244  

BF/10 
1.15E-17 

n = 84  
BF/10 
0.22 rozhodne nesúhlasím 35.6 (24.6 , 46.6) +++ 7.3 (2.4 , 12.2) ++ 

nesúhlasím 34.3 (26.3 , 42.4) +++ 6.1 (2.4 , 9.8) + 
súhlasím 15.4 (12.8 , 18.1) 3.8 (2.6 , 4.9) 

rozhodne súhlasím  7.6 (5.8 , 9.5) --- 1.8 (1.1 , 2.5) --- 
moji rodičia ma povzbudzujú 

k sebaistote 
n =240  

BF/10 
7.32E-25 

n = 83  
BF/10 
0.11 rozhodne nesúhlasím 42.5 (31.7 , 53.3) +++ 6.1 (1.7 , 10.5) + 

nesúhlasím 37.5 (28.8 , 46.2) +++ 7.6 (3.3 , 11.9) +++ 
súhlasím 14.2 (11.7 , 16.7) 3.1 (2.1 , 4.2) 

rozhodne súhlasím  7.1 (5.3 , 8.9) --- 2.2 (1.4 , 2.9) --- 
Pozn: BF/10 – evidencia v prospech alternatívnej hypotézy (je vyššia pravdepodobnosť získania uvedených údajov ak vzťah existuje) 
            BF/01 – evidencia v prospech nulovej hypotézy (je vyššia pravdepodobnosť získania uvedených údajov ak platí náhoda) 
znamienková schéma:  + p < 0.05 + + p < 0.01 + + + p < 0.001 - štatisticky významne častejšie vystavenie ako predpoklad náhody 
                         - p < 0.05 - -   p < 0.01 - - -   p < 0.001  - štatisticky významne menej často ako predpoklad náhody 
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6.2.8. Osoby najčastejšie páchajúce násilie na deťoch 
 
Ktoré osoby boli uvádzané ako najčastejší pôvodcovia fyzického násilia? Na otázku „Vedel by si uviesť  

z koho strany sa tak dialo?“ odpovedalo 64 % detí, ktoré zažili fyzickú konfrontáciu v domácnosti vlastnej rodi-
ny. Uvádzaní boli najmä biologickí rodičia – mama alebo otec. Nasledovali plnoletí súrodenci (brat) alebo bab-
ka. V skupine, ktorá označila ako pôvodcov násilia vlastných rodičov, sa v absolútnych číslach nachádzalo aj 
najviac detí so zážitkami závažného fyzického násilia. Avšak okrem vlastných rodičov sa na konfrontácii 
s vážnym fyzickým násilím podieľali aj iné osoby. Rodičia sú síce najčastejšie označovaní ako tí, s ktorými má 
dieťa skúsenosť s fyzickým násilím s následkom zranenia, ale v podielovom porovnaní s ostatnými pôvodcami 
násilia sú na posledných priečkach. Pre ilustráciu: takmer všetky deti, ktoré nežijú vo vlastnej rodine a označili 
pôvodcu fyzickej konfrontácie, mali závažnú fyzickú skúsenosť zo strany profesionálneho rodiča. Nasledovali 
nevlastní rodičia (mama). Zo strany širšej rodiny to bol ujo alebo iná nešpecifikovaná osoba, ktorá sa nenachá-
dzala v ponúknutom zozname možností: spolužiak, frajer, kamarát. V porovnaní s biologickými rodičmi sú preto 
uvedené osoby ako pôvodcovia násilia na deťoch rizikovejší. 

Pri interpretácii však existuje niekoľko obmedzení. Prvým sú malé počty zastúpených detí, žijúcich 
mimo svojich biologických rodín. Znamená to, že výsledky mohli byť zapríčinené chybou výberu. V dôsledku 
náhody mohli byť nadreprezentované deti, ktoré násilie poznali a naopak, podreprezentované tie z nich, ktoré 
násilie nepoznali. Druhým obmedzením je pomerne veľká skupina (36 %) detí s násilnou skúsenosťou, od ktorej 
sme nedostali odpoveď na otázku, kto bol iniciátorom násilia. Tento fakt mohol ovplyvniť celkové výsledky, 
ktoré hovoria iba o deťoch, ktoré fyzické násilie poznali a zároveň uviedli osobu, zo strany ktorej k násiliu do-
chádzalo (viď Kap. 8 Obmedzenia a diskusia).  

 

Tab.16  Vedel by si uviesť, z koho strany sa tak dialo? 
 

 
Poznámka: deti mohli vybrať zo zoznamu jednu osobu, viac osôb alebo voľne vypísať. Ak celkový počet detí, uvádzajúcich danú osobu 
nedosahuje najmenej 20, ide o nestabilný výsledok. 
  

V skupine so skúsenosťou so sexuálnym násilím 50 % detí vymenovalo osoby, ktoré sa takéhoto kona-
nia dopúšťali. V porovnaní s fyzickým násilím, je tu menšia tendencia uviesť iniciátora násilného konania. Ak 
bola osoba ako zdroj sexuálneho násilia v dotazníku označená, tak najčastejšie išlo o vlastných rodičov - mamu, 
otca, súrodencov - plnoletého brata/sestru, alebo člena širšej rodiny (dedko). Aj tu platilo, že takmer všetky deti 
so skúsenosťami závažného sexuálneho násilia, ktoré identifikovali dospelého, boli deti bez vlastných rodičov. 
Najväčšie podiely sa nachádzali medzi profesionálnymi rodičmi, inými, neuvedenými dospelými osobami alebo 
členmi širšej rodiny (ujo). Ak boli tieto osoby identifikované ako pôvodcovia sexuálneho násilia, tak boli spojení 
s pomerne rozsiahlym sexuálnym násilím, ale súčasne s menším rozsahom detských skúseností s „urážlivými 
poznámkami o postave alebo vzhľade“. Opäť sa ukazuje, že aj keď zo všetkých pôvodcov závažného sexuálneho 
násilia sú najčastejšie označovaní vlastní rodičia, rozsiahle podiely závažného sexuálneho násilia – a nie „iba 
urážanie sexuálnymi poznámkami dotýkajúcimi sa postavy alebo vzhľadu“, sú typickejšie pre iných jednotliv-

N=1136, 64 % detí 
so skúsenosťou fyzické násilia uviedlo osobu z 

ktorej strany sa tak násilie dialo

celkový počet detí 
uvádzajúcich osobu, zo 
strany ktorej  sa dialo 

fyzické násilie 

z toho počet detí 
vystavených 

závažnému fyzickému 
násiliu

podiel detí vystavených 
fyzickému násiliu          

bez následku  
závažného zranenia

podiel detí vystavených 
fyzickému násiliu                

s následkom závažného  
zranenia

1. profesionálna mama 7 5 28,6% 71,4%

2. profesionálny/náhradný otec 9 5 44,4% 55,6%

3.nevlastná mama 13 7 46,2% 53,8%

4. ujo (otcov brat) 30 15 50,0% 50,0%

5. iný: bratanec, spolužiak, frajer, kamarát 18 9 50,0% 50,0%

6.teta(otcova sestra) 28 12 57,1% 42,9%

7.plnoletá sestra (18 rokov a staršia) 65 26 60,0% 40,0%

8. babka (otcova mama) 53 21 60,4% 39,6%

9. dedko (otcov otec) 46 18 60,9% 39,1%

10. ujo (mamin brat) 35 13 62,9% 37,1%

11. nevlastný otec 50 18 64,0% 36,0%

11. teta (mamina sestra) 37 12 67,6% 32,4%

12. dedko (mamin otec) 54 14 74,1% 25,9%

13. plnoletý brat (18 rokov a starší) 106 27 74,5% 25,5%

14. babka (mamina mama) 95 20 78,9% 21,1%

15. mama 817 150 81,6% 18,4%

16. otec 726 133 81,7% 18,3%
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cov. V porovnaní s biologickými rodičmi sú preto tieto osoby rizikovejšie. Obmedzením sú pomerne malé počty 
odpovedajúcich detí, ako aj fakt, že u ďalších 50 % nepoznáme odpovede, hoci skúsenosť so sexuálnou konfron-
táciou existovala.  

Tab.17  Vedel by si uviesť, z koho strany sa tak dialo? 
 

 
Pozn: deti mohli vybrať jednu, prípadne viac osôb zo zoznamu alebo voľne vypísať inú osobu, neuvedenú v zozname. Ak celkový počet 
detí, uvádzajúcich danú osobu nedosahuje najmenej 20, ide o nestabilný výsledok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N=356, 50 % detí 
so skúsenosťou sexuálneho násilia uviedlo 

osobu z ktorej strany sa tak  dialo

celkový počet detí 
uvádzajúcich osobu, zo 
strany ktorej  sa dialo  

sexuálne násilie 

 z toho počet detí 
vystavených 
závažnému 

sexuálnemu násiliu

podiel detí vystavených 
sexuálnemu  násiliu     

iba poznámky 
dotýkajúce  sa 

postavy/vzhľadu

podiel detí vystavených 
závažnému sexuálnemu 

násiliu

1. profesionálny/náhradný otec 2 2 0,0% 100,0%

2. iná dospelá osoba 15 9 40,0% 60,0%

3. profesionálna mama 4 2 50,0% 50,0%

4. ujo (otcov brat) 12 5 58,3% 41,7%

5.teta(otcova sestra) 12 5 58,3% 41,7%

6. dedko (mamin otec) 11 4 63,6% 36,4%

7. nevlastný otec 20 7 65,0% 35,0%

8. ujo (mamin brat) 9 3 66,7% 33,3%

9.nevlastná mama 6 2 66,7% 33,3%

10. teta (mamina sestra) 10 3 70,0% 30,0%

11. babka (otcova mama) 22 6 72,7% 27,3%

12. babka (mamina mama) 14 3 78,6% 21,4%

13. plnoletý brat (18 rokov a starší) 41 7 82,9% 17,1%

15. mama 105 18 82,9% 17,1%

16. dedko (otcov otec) 8 1 87,5% 12,5%

17.plnoletá sestra (18 rokov a staršia) 25 3 88,0% 12,0%

18. otec 86 10 88,4% 11,6%
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6.2.9. Prostredie, v ktorom sa odohráva sexuálne násilie 

  
U sexuálneho násilia sme sa zamerali aj na prostredie, v ktorom sa násilie najčastejšie odohráva. Otázka 

znela: „Ak sa tak dialo na rozličných miestach, vedel by si spomenúť, kde všade?“. Deti mali možnosť vybrať 
vhodný variant alebo vypísať voľnú odpoveď. Tabuľky 18 a 19 obsahujú detailný zoznam miest, kde malo 
k násiliu dochádzať pre dve skupiny detí: pre deti so skúsenosťou závažného sexuálneho násilia a pre deti, ktoré 
uviedli, že poznajú „iba urážanie sexuálnymi poznámkami dotýkajúcimi sa postavy alebo vzhľadu“. Prvá skupi-
na mala tendenciu odpovedať na otázku okolností výskytu vo väčšej miere, ako deti bez závažnej skúsenosti so 
sexuálnym násilím (viď. % odpovedajúcich detí uvádzajúcich prostredie v tabuľkách 18 a 19.)  

Na prvom mieste konfrontácie sa nachádzal internet a rôzne druhy sociálnych sietí, chat. Každé druhé 
dieťa majúce skúsenosť s vážnym sexuálnym násilím, v odpovedi na túto otázku uvádzalo počítačové siete ako 
prostredie závažnej konfrontácie. Nasledovala domácnosť dieťaťa a prostredie školy. V druhej skupine (Tabuľka 
19), s „ľahšou“ negatívnou skúsenosťou, boli prvé tri miesta tvorené školou, domácnosťou a blízkym okolím 
školy. Internet sa posunul na štvrté miesto. Každé druhé dieťa, ktoré odpovedalo na otázku a malo skúsenosť 
s urážaním sexuálnymi poznámkami, dotýkajúcimi sa postavy alebo vzhľadu, zažilo takúto situáciu v školskom 
prostredí. Porovnanie ukázalo, že najčastejšie uvádzané prostredia sú si pre obidve skupiny podobné a líšia sa iba 
vo vzájomnom poradí.  

Tab.18  Ak sa tak dialo na rozličných miestach, vedel/a by si si spomenúť, kde všade? 
 

N = 60  
64,5 %  detí  

so skúsenosťou závažného sexuálneho násilia  
uviedlo prostredie, kde sa tak najčastejšie deje 

počet uvedených 
prostredí 

%  
uvedených 
prostredí 

%  
detí, ktoré uviedli 
dané prostredie 

1. na internete (napr. facebook, twitter, skype, chat...) 33 23,1 55,0 
2. doma, kde bývam so svojimi rodičmi 21 14,7         35,0 
3. v škole 19 13,3 31,7 
4. v blízkom okolí školy 19 13,3 31,7 
5. na chate 13 9,1 21,7 
6. v blízkom okolí domu/bytu, kde bývam s rodičmi 15 10,5 25,0 
7. v byte dedka/babky/starých rodičov zo strany otca 6 4,2 10,0 
8. v byte dedka/babky/starých rodičov zo strany matky 6 4,2 10,0 
9. v byte uja/tety zo strany otca 6 4,2 10,0 
10. v byte uja/tety zo strany matky 5 3,5 8,3 
SPOLU 143 100 % 238,3 %* 

   Pozn: deti mohli uviesť jedno, prípadne viac prostredí alebo doplniť prostredie neuvedené v zozname/percento je vyššie ako 100 %. 
 

 
    Tab.19.  Ak sa tak dialo na rozličných miestach, vedel/la by si spomenúť, kde všade? 

 
    N = 316  

    52 % detí  
so skúsenosťou urážania  

sexuálnymi poznámkami o postave/vzhľade uviedlo prostredie, 
kde sa tak najčastejšie deje 

 

počet uvedených 
prostredí 

 
 

%  
uvedených 
prostredí 

 
 

 
 

% 
deti, ktoré uviedli 
dané prostredie 

 
 

1.  v škole 157 29,3 49,7 
2.  doma, kde bývam so svojimi rodičmi 149 27,9 47,2 

3.  v blízkom okolí školy 81 15,1 25,6 

4.  na internete (napr. facebook, twitter, skype, chat...) 76 14,2 24,1 

5.  na chate 20 3,7 6,3 

6.  v byte dedka/babky/starých rodičov zo strany otca 14 2,6 4,4 

7.  v byte dedka/babky/starých rodičov zo strany matky 6 1,1 1,9 

8.  v byte uja/tety zo strany otca 4 ,7 1,3 

9.  v byte uja/tety zo strany matky 3 ,6 ,9 

10. v blízkom okolí domu/bytu, kde bývam s rodičmi 25 4,7 7,9 

SPOLU 535 100 % 169,3 % 

   Pozn: deti mohli uviesť jedno, prípadne viac prostrei alebo vypísať prostredie neuvedené v zozname /percento je vyššie ako 100 %. 
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6.2.10. Komu sa deti zdôveria a kto im naozaj aj pomôže 
 

 Mať sa komu zdôveriť je jedným z prvých krokov ako zdieľať zlé skúsenosti a  postupne sa vyrovnať 
s negatívnymi skúsenosťami vyrovnať. Zdôverenie môže byť aj predpokladom ďalšej pomoci. Nasledujúca ta-
buľka uvádza osoby, ktoré u detí so skúsenosťami so závažným fyzickým násilím mali dôveru natoľko, že im 
o svojich zlých skúsenostiach povedali. Otázka znela: „Ak si sa stretol s akoukoľvek situáciou, na ktorú sme sa 
pýtali (zastrašovanie, ohrozenie/prekročenie intimity), možno si sa potreboval niekomu zdôveriť. Vedel by si 
povedať o koho išlo?“  

Ak je dieťa vystavené závažnému fyzickému násiliu, tak sa to dozvedia ako prví najmä detskí rovesníci 
alebo bližšie školské okolie. Na prvých dvoch miestach sú to najmä kamaráti/tky alebo spolužiaci/čky. Po roves-
níkoch nasleduje vlastná mama. Na posledných troch miestach sa nachádzali susedia/sociálni pracovníci alebo 
niektoré pomáhajúce profesie: výchovní poradcovia, školskí psychológovia/ičky, učitelia. Na druhej strane ale 
platí, že ak sa dieťa niekomu zdôverí – či už ide o kamarátov, spolužiakov/čky alebo pomáhajúce profesie, exis-
tuje vysoká pravdepodobnosť, že danú osobu bude považovať za tú, ktorá mu nakoniec aj pomohla. Detí sme sa 
ďalej nepýtali na charakter tejto pomoci. Nevieme preto, či automaticky pomoc viedla aj ku skutočnému riešeniu 
jeho situácie alebo napokon mala úplne inú podobu. Rozhodujúca bola pre nás výpoveď, ktorá uvádzala, že  
k pomoci prišlo.  

Tab. 20  Ak si sa stretol s akoukoľvek situáciou, na ktorú sme sa pýtali (zastrašovanie, ohrozenie/prekročenie intimity), mož-
no si sa potreboval niekomu zdôveriť. O koho išlo? 

 

 
Pozn: deti mohli vybrať jednu, prípadne viac osôb zo zoznamu alebo voľne vypísať inú osobu, neuvedenú v zozname 
 
 Podobné poradie osôb s prejavenou  dôverou bolo aj v skupine detí so skúsenosťou závažného sexuál-
neho násilia. Aj tu na prvých miestach boli rovesníci  – kamaráti a spolužiaci/čky, s ktorými trávia väčšinu času 
v škole alebo počas voľného času. Tretia najčastejšie uvedená osoba bola opäť vlastná mama. Na posledných 
miestach sa nachádzali niektoré pomáhajúce profesie (napr. výchovný poradca, sociálny pracovník). Aj u detí, 
ktoré zažili sexuálne násilie platí, že ak sa niekomu zdôverí, existuje vysoká pravdepodobnosť, že mu táto osoba 
aj v skutočnosti pomôže.   

 

 

 

 

 

deti so skúsenosťou fyzického násilia so 
zranením, ktoré uviedli pomoc/absenciu 

pomoci zo strany osoby, ktorej sa 
zdôverili

 počet detí, ktoré 
uviedli že im osoba 

pomohla

počet detí, ktoré 
uviedli že im osoba 

nepomohla

celkový počet detí 
uvádzajúcich osobu 

percento detí, ktoré 
uviedli, že im osoba 
ktorej sa zdôverili aj 

pomohla

1.starí rodičia (babka, dedko) 16 3 19 84,2%
2.mama 26 5 31 83,9%
3.kamarát/kamarátka 48 11 59 81,4%
4.učiteľ/učiteľka 4 1 5 80,0%
5.otec 15 4 19 78,9%
6.niekto zo širšej rodiny (ujo, teta) 7 3 10 70,0%
7.spolužiak/spolužiačka 23 11 34 67,6%
8..sociálny pracovník/sociálna pracovníčka 2 1 3 66,7%
9.psychológ/psychologička na l inke dôvery 4 2 6 66,7%
10.sestra 12 8 20 60,0%
11.brat 9 6 15 60,0%
12..školský psychológ/školská psychologička 3 2 5 60,0%
13.výchovný poradca/výchovná poradkyňa 3 2 5 60,0%
14.policajt/policajtka 2 2 4 50,0%
15.sused/susedka 1 2 3 33,3%
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Tab. 21 Ak si sa niekomu zdôveril/a, kto Ti poskytol pomoc? 
 

  
Pozn:  deti mohli vybrať jednu, prípadne viac osôb zo zoznamu, alebo voľne vypísať inú osobu, neuvedenú v zozname 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deti so skúsenosťou závažného 
sexuálneho násilia, ktoré uviedli 

pomoc/absenciu pomoci zo strany 
osoby, ktorej sa zdôverili

 počet detí, ktoré 
uviedli že im osoba 

pomohla

počet detí,  ktoré 
uviedli že im osoba 

nepomohla

celkový počet detí 
uvádzajúcich osobu

podiel detí, ktoré uviedli, 
že im  osoba ktorej sa 
zdôverili aj pomohla

1.otec 11 1 12 90,9%
2.kamarát/kamarátka 32 5 37 86,5%
3.niekto zo širšej rodiny (ujo, teta) 6 1 7 85,7%
4.mama 18 4 22 81,8%
5.starí rodičia (babka, dedko) 8 2 10 80,0%
6.psychológ/psychologička na l inke dôvery 6 2 8 75,0%
7.školský psychológ/školská psychologička 5 2 7 71,4%
8.spolužiak/spolužiačka 17 7 24 70,8%
9.sestra 9 4 13 69,2%
10.brat 5 3 8 62,5%
11.učiteľ/učiteľka 4 3 7 57,1%
12.sociálny pracovník/sociálna pracovníčka 4 4 8 50,0%
13.výchovný poradca/výchovná poradkyňa 2 4 6 33,3%
14.policajt/policajtka 3 6 9 33,3%
15.sused/susedka 2 6 8 25,0%
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7. ZÁVERY 
 

• 70 % detí 8. a 9. ročníka zažilo vo svojej minulosti násilné situácie rozličnej povahy. Ide o percento, 
zachytávajúce veľmi rôznorodú skupinu: sú tu započítané deti s ojedinelými skúsenosťami v štruktúre a roz-
sahu uvádzanej konfrontácie, ako aj deti, ktoré poznali závažné prejavy násilia s priamymi dôsledkami zá-
važných aj menej vážnych zranení v prostredí domácnosti, zo strany dospelých osôb. V absolútnych číslach 
môže mať akúkoľvek skúsenosť s násilím  približne  64 700 detí (horná hranica). 
  

• Aspoň jeden prejav fyzického násilia uviedlo 62 %, psychického násilia 33 % a sexuálneho násilia 24 % 
detí. Najmenej jednu situáciu zanedbávania poznalo 12 % detí. Výskum Fedora (2010) na náhodne vybranej 
vzorke 695 respondentov škôl s priemerným vekom 18 rokov uvádza pre túto vekovú kategóriu vyššie čísla: 
86.5 % detí bolo niekedy svojimi rodičmi bitých - bitie akéhokoľvek druhu, so zanechaním alebo nezane-
chaním fyzických stôp. Psychické týranie poznalo 55 % a sexuálne násilie 17 % respondentov (približne po-
lovica bola zneužitá formou pohlavného styku). So zanedbávaním malo skúsenosť 68 % detí.   
 

• Deti, ktoré poznali násilie v jednej forme, častejšie poznali jeho prejavy aj vo zvyšných troch formách. 
Najvyššia súvislosť sa ukázala v dvojiciach: fyzické-psychické a fyzické násilie-situácie zanedbávania. So 
zvyšujúcimi sa skúsenosťami fyzického násilia sa zvyšovali aj skúsenosti s prejavmi psychických konfron-
tácií, situácií zanedbávania a sexuálneho násilia. Najsilnejší zistený vzťah v dvojici fyzické - psychické nási-
lie sa odlišne vyvíjal v závislosti od pohlavia, prítomnosti dospelých členov domácnosti alebo alkoholu: sil-
nejší je u dievčat, medzi deťmi, ktoré nežijú v domácnosti s obidvomi rodičmi, ak je v domácnosti prítomný 
aj člen širšej rodiny, alebo ak sa konfrontácia odohrala aj pod vplyvom alkoholu.  
 

• Násilie je prítomné v rodinnom i školskom prostredí. Zo strany spolužiakov/spolužiačok sa s ním stretlo 
57 % a zo strany zamestnancov školy 19 % detí. V prepočte na populáciu 8. a 9. ročníkov je to zo strany ro-
vesníkov:  49 700 – 53 000 a zo strany zamestnancov 15 300 – 18 000 detí.  4 % uviedli aj sexuálne obťažo-
vanie od dospelého zamestnanca školy,  čo v celkovom odhade tvorí 2 900 – 4 100 detí 8. a 9. ročníkov. 
 

• Prepojenie výskytu násilia je aj medzi prostrediami, v ktorých sa deti najčastejšie pohybujú (rodina, 
škola).  Vyššia konfrontácia v domácom prostredí asociovala s trendom väčšieho rozsahu aj v prostredí ško-
ly - zo strany spolužiakov alebo zamestnancov. To je v zhode so zisteniami zahraničných autorov (Finkle-
hor, Ormord, Turner, 2009, Radford, Corral, Bradley, Fisher, 2013: In: Dixon, Perkins, Giachritsis, Craig, 
Eds., 2017), ktorí tvrdia, že ak je dieťa zneužívané alebo zanedbávané v domácom prostredí, tak je pravde-
podobnejšie, že zažíva viktimizáciu aj zo strany rovesníkov, dospelých v škole alebo v komunite.  
 

• Závažné fyzické násilie s následkom zranenia v prostredí domácnosti uviedlo 9 % detí a vážne sexuálne 
násilie (manipulácia k dotykovým formám) 3 % detí 8. a 9. ročníka. Na Slovensku môže mať skúsenosť s 
vážnou fyzickou konfrontáciou 7 100 – 9 000, s vážnou sexuálnou konfrontáciou 2 300 – 3 500 detí 8. a 9. 
ročníkov. Celkový intervalový odhad: 8 800 až 11 000 žiakov 8. a 9. ročníkov môže poznať fyzickú kon-
frontáciu s následkom zranenia alebo manipuláciu/nútenie k dotykovej forme sexuálneho zneužitia. 
 

• Závažné sexuálne násilie sa odohráva najčastejšie na internete, v domácnosti alebo v škole.  
 

• Rozsiahlejšia skúsenosť s fyzickými prejavmi bola vo vzťahu s výskytom závažných zranení, ako 
priameho dôsledku telesného konfliktu. Súvislosť sa odlišne vyvíjala v závislosti od pohlavia, výdavkov na 
domácnosť a prítomnosti ďalšieho člena rodiny. V skupine závažného násilia v priemere štatisticky výz-
namne častejšie čelili viacerým fyzickým prejavom dievčatá, deti z domácností s problémami pokryť zá-
kladné výdavky na jej chod, ako aj rodiny, v ktorých je prítomný aj ďalší dospelý (bližšia alebo vzdialenej-
šia rodina).  
 

• Ak mali deti skúsenosť so závažnými formami násilia, tak existovala vyššia tendencia nechať v dotazníku 
vypísaný akýkoľvek odkaz. V porovnaní so skupinou, ktorá závažné násilie nepoznala, sa v ňom častejšie  
nachádzali poďakovania alebo podpora aktivite do budúcnosti. Boli tu menej zastúpené odpovede vyjadru-
júce nedôveru k prieskumu a otázkam. Ani jedno dieťa neuviedlo, že napriek závažnosti násilia má dobrú 
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rodinu, alebo je medzi najbližšími všetko v poriadku. Ak deti závažné násilie nepoznali, tak nechávali odkaz 
zriedkavejšie. Rovnako sa aj v menšej miere vyjadrovali k téme násilia alebo podpore aktivity do budúcnos-
ti. Častejšie si robili z dotazníka žarty alebo udávali výpovede, ktoré s predmetom prieskumu nemali nič 
spoločné.  

Závery pre závažné formy násilia a vybrané ukazovatele:  

Sociodemografické charakteristiky: 

• Závažné fyzické násilie s následkom zranenia bolo najviac rozšírené v Nitrianskom kraji, najväčšie podiely 
detí, vystavené akémukoľvek fyzickému násiliu, boli zistené v Prešovskom kraji a v priemere najvyšší roz-
sah prejavov fyzického násilia bol zaznamenaný v Košickom kraji. Závažné sexuálne násilie sa týkalo naj-
mä Prešovského kraja. Najväčšie podiely detí, vystavených akémukoľvek sexuálnemu násiliu boli zazname-
nané v Banskobystrickom kraji a deti s najväčším priemerným rozsahom závažného sexuálneho násilia po-
chádzali z Košického kraja. Vplyv kraja na obidve závažné formy násilia bol nízky a zistenia skôr poukazu-
jú na nezávislosť ako výskytu, tak aj priemerného rozsahu uvádzaných prejavov v závislosti od regiónu. 
 

• Mierne odlišná situácia sa ukázala pri skúmaní vplyvu veľkosti obce. U vážneho fyzického násilia sa na-
chádzali najvyššie podiely vystavenia  násiliu buď v osadách mimo obce alebo v najväčších mestách. Stále 
však išlo o analyticky nepodstatné rozdiely, ktoré možno pripísať náhode, alebo chybe výberu. Vážne sexu-
álne násilie sa štatisticky významne častejšie odohrávalo najmä v kategórii „osada mimo obce“, išlo ale 
vecne opäť o veľmi nízky vplyv.  
 

Charakteristiky detí: 

• Na riziko vystavenia závažnému násiliu vplývalo pohlavie. Dievčatá reportujú častejšie skúsenosti celkové-
ho vystavenia ako aj konfrontáciám v nekontaktnom prejave „urážania sexuálnymi poznámkami dotýkajú-
cich sa postavy alebo vzhľadu“. Rovnako sú častejšie sexuálne obťažované zo strany ostatných spolužiakov 
(nie už ale zamestnancov školy, kde pohlavie nehralo rolu). Ide o výsledok, ktorý je  v súlade so zisteniami 
slovenského výskumu, zameraného na formy sexuálneho zneužívania (CSA) (Karkošková, Ropovík, 2018), 
ktorí uvádzajú, že pred 18tym rokom veku zažilo nejakú formu CSA 47.3 % dievčat a 22 % chlapcov, pri-
čom najčastejšie išlo o nekontaktné formy CSA najmä v online prostredí internetu. Podobné zistenia uvádza 
aj (Sedlak et al. 2010 a Radford), 2017.  Za nižšou prevalenciou u chlapcov môže byť ich väčší sklon nepri-
hlásiť sa k sexuálnemu násiliu, a preto prichádza ťažšie k jeho odhaleniu (Faller, 1993) (falošne negatívne 
výsledky). U dievčat je vyššie riziko sexuálneho zneužívania aj zo strany člena rodiny (Finklehor, 1994). 
Pre závažné formy sexuálneho násilia hralo pohlavie (dievča) zásadnú rolu iba u jedného z desiatich preja-
vov (nútenia pozerať sa na inú nahú osobu).   
 

• So závažným fyzickým násilím sú štatisticky významne častejšie konfrontované dievčatá. To je opäť 
v súlade zo zisteniami (Sedlaka et al. 2010), ktoré pre dievčatá uvádzajú väčšie riziko fyzického násilia 
s následným poranením. Dievčatá čelili častejšie aj väčšiemu rozsahu konfrontácie, rovnako aj niektorým 
konkrétnym prejavom: kľačanie na kolenách na príkaz, udretie pri domácom násilí medzi rodičmi, urážanie, 
nadávanie, ponižovanie, trestanie odmietaním sa rozprávať, urážanie poznámkami dotýkajúcimi sa postavy 
alebo vzhľadu, nútenie proti vôli pozerať sa na inú nahú osobu. V prostredí školy uvádzali v porovnaní 
s chlapcami častejšie útoky zo strany spolužiakov: vysmievanie, nadávanie, urážky, ponižovanie. Chlapci 
štatisticky významne častejšie uvádzali udretie po hlave, ale aj niektoré prejavy násilia v prostredí školy a to 
zo strany spolužiakov: udretie, kopnutie, iné fyzické napadnutie, ako aj zo strany zamestnancov: udretie, 
kopnutie, iné fyzické napadnutie, vysmievanie, urážanie. Chlapci sú vo väčšom riziku konfrontácie 
v prostredí školy, zo strany pedagogických alebo nepedagogických zamestnancov/kýň.   
 

• Vysoké asociácie spôsoboval výskyt akýchkoľvek zdravotných komplikácií (Príloha 9.3: Zoznam det-
ských zdravotných problémov). Fyzické násilie s následkom zranenia sa vyskytovalo najmä v kategóriách 
nasledovných zdravotných komplikácií: používanie vozíka, ochrnutie niektorej časti tela, depresie, citová 
labilita, úzkosti, problémy so spánkom alebo srdcom. U vážneho sexuálneho násilia bolo poradie zdravot-
ných komplikácií podobné tomu, že tu boli pomerne silno zastúpené aj deti so sluchovými problémami. 
Špecifickú pozornosť by si zaslúžili zdravotne znevýhodnené deti, ktoré sú v porovnaní s detskou populá-
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ciou v strednom prúde vzdelávania považované za rizikovejšie (WHO, 2012). Výsledky metaanalýz pouka-
zujú, že deti so sluchovými problémami, či s iným telesným postihnutím, majú štyrikrát väčšiu pravdepo-
dobnosť zneužitia, ako ich rovesníci bez zdravotných komplikácií. Táto negatívna skúsenosť sa týka opako-
vaného vystavenia i miery závažnosti (Biehal & Parry, 2010; Sullivan, 2009). Niektoré texty poukazujú aj 
na formy autizmu, ako dodatočného rizika závažného fyzického násilia - dodatočné nároky na rodičov 
v dôsledku stresu resp. inakosti dieťaťa (Dixon, Perkins, Giachritsis, Craig, Eds., 2017).  
 

• V závažnom násilí zohrával rolu vek prvej skúsenosti iba u jednej formy: sexuálneho násilia. Manipulá-
cia/nútenie k dotykovým formám štatisticky významne rástli s vekom prvej skúsenosti. Zistenia sú v súlade 
so slovenským reprezentatívnym prieskumom sexuálneho zneužívania (CSA), ktorý udáva, že viac ako po-
lovica prípadov sa odohráva medzi 16-18 rokom veku (Karkošková, Ropovík, 2018). Práca (Leung et al., 
2010) uvádza, že dotykové sexuálne násilie je charakteristickejšie  najmä v predpubertálnom období (Bar-
net, Perrin, Miller, Cindy, Perrin, Robin, 2013). Berlinner, Elliot (2002) považujú za najčastejší vek detskej 
zraniteľnosti interval medzi 7-13 rokmi, pričom u chlapcov môže byť prvá skúsenosť vo vyššom veku (Fin-
klehor, 1994). Vysoké percento sexuálnych násilníkov začína s obťažovaním počas adolescencie (Murphy, 
Smith, 1996). Výpovede môžu byť ale opäť skreslené: sexuálne zneužívanie v mladšom veku si deti nemu-
sia pamätať. Spomienky obvykle nejdú pod hranicu 3-4 rokov (Williams, 1994 In: Myers eds, 1998). Mlad-
šie deti nemusia poznať slovník, ktorým by ho mohli pomenovať, a preto sa môžu mylne domnievať, že ta-
kúto skúsenosť nemajú, hoci ju zažili. U závažného fyzického násilia bol síce vek prvej skúsenosti častejší 
opäť vo vyššom veku, ale rozdiely neboli  štatisticky významné. Znamená to, že deti, ktoré uviedli po tele-
snej konfrontácií zranenie, sa vekovo štatisticky významne nelíšia od skupiny, ktorá pozná fyzické násilie 
bez zranení. Výsledky sú v rozpore s niektorými zahraničnými zisteniami. (Sedlak et al. 2010) napríklad 
udáva evidované prípady fyzického týrania narastajúce s vekom v dôsledku tlaku na rodičov vo výchove 
u starších detí (správanie, puberta). Belsky (1980) uvádza, že vo väčšom riziku fyzického násilia sú naopak 
mladšie deti, pretože majú s rodičmi intenzívnejší kontakt a sú od nich viac závislí. V prípade ťažkostí 
s reguláciou detských emócií počas ranného obdobia môže byť následok zo strany rodiča donucovacie ko-
nanie a násilné prejavy.  
 

• Výskyt závažného fyzického násilia asocioval s horšie vnímanou kvalitou školského prostredia a slabším 
prospechom. Deti, ktoré ho poznali, mali väčšie problémy nachádzať si v škole priateľov, cítili sa osamelé, 
prehliadané a ťažšie sa stotožňovali so školským kolektívom. Niektoré štúdie (Cicchetti, Toth, 1995) uvá-
dzajú, že ak sú deti v rodine zanedbávané, horšie sa adaptujú aj v škole, vrátane integrácie do partnerskej 
skupiny. Ľahšie sa dostávajú do problémov, ktoré následne vedú učiteľov k tomu, aby používali stratégie 
zamerané na kontrolu, čo môže podkopávať ich sebavedomie. Fyzicky zneužívané deti bývajú častejšie ag-
resívne, úzkostné, nepozorné, chýba im iniciatíva a sú silne závislé od povzbudenia a pomoci učiteľov. Spo-
liehajú sa skôr na vonkajšie podnety, ako na svoju vnútornú motiváciu. Nie je prekvapujúce, že deti so skú-
senosťou závažného násilia zlyhávajú aj v škole (zhoršený prospech okrem vážneho fyzického násilia aso-
cioval aj so zanedbávaním a v menšej miere so závažným sexuálnym násilím; nezávislý bol od prejavov 
psychického šikanovania alebo skúseností s akýmkoľvek násilím v škole zo strany spolužiakov a zamest-
nancov školy. Nezávislosť prospechu od skúsenosti s násilím v školskom prostredí je v rozpore so štúdiou 
(Strøm, Thoresen, Wentzel – Larsen, Dyb, 2013),  ktorá poukazuje na fakt, že študenti, ktorí sú vystavení 
šikanovaniu v prostredí školy sa horšie učia a s vyššou pravdepodobnosťou dosahujú slabšie výsledky 
v škole. Absenciu vzťahu v texte by bolo preto potrebné hlbšie preskúmať. 
 

• Podobný trend sa ukázal aj pri hodnotení atmosféry v rodine a podpory pre školské aktivity zo strany 
vlastných rodičov. Aj keď absolútna väčšina detí svojich rodičov pri podpore školských aktivít, záujmu 
o ich vzdelávanie, pri školských ťažkostiach a sebaistoty vnímali pozitívne (Príloha 9.2 Frekvenčné tabuľky 
– názory detí na atmosféru v škole a rodičovskú podporu), trend bol jasný: väčšie ťažkosti 
a problematickejšia atmosféra v rodine ohľadom záujmu o školu a sebaistoty dieťaťa viedli k častej-
šiemu vystaveniu obidvom formám závažného násilia.  
 

• Uvedenie menšinovej národnosti bolo rizikovým prediktorom, zvyšujúcim vystavenie obidvom závažným 
formám násilia. Nejde o špecifikum Slovenska, asociácie s minoritným statusom sa ukazujú aj v niektorých 
štúdiách v zahraničí (Guterman, 2001, Jenny eds., 2011). Aj keď je tento vzťah stále nejasný (Garbarino, 
Ebata, 1983 In: Guterman, 2001), prediktorom zlého zaobchádzania sa môže stať najmä vtedy, ak sa v ňom 
kumulujú rizikové faktory, ktoré minorite blokujú možnosti napĺňať spoločensky žiadúce ciele. Máme na 
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mysli podmienky sociálneho vylúčenia, ekonomickú depriváciu, nízky socioekonomický status, horšie mož-
nosti v dostupnosti pomoci alebo uplatňovanie diskriminačných praktík zo strany majority. Na zatvorenie 
dvier tam, kde ostatní majú cestu, poukazuje Mertonova téza (Merton, 1963) o napätí medzi stanovenými 
cieľmi a neexistenciou rovnakých príležitostí pri ich napĺňaní pre všetkých. Minoritný status pozitívne aso-
cioval s ostatnými charakteristikami zvyšujúcimi riziko: napr. väčšie problémy s platením základných vý-
davkov na domácnosť, nezamestnanosť jedného alebo obidvoch rodičov, nižšie vzdelanie jedného alebo 
obidvoch rodičov, ktoré samé o sebe môžu stáť za vyšším rizikom. 
 
Charakteristiky rodiny: 
 

• Rodinný stav bol slabým rizikovým prediktorom vo vzťahu k závažnému fyzickému násiliu. Ak dieťa 
uviedlo, že pochádza z rodiny, kde prebehol rozvod, vystavenie telesnej konfrontácii s následkom zranenia 
sa mierne zvýšilo. U závažného sexuálneho násilia rodinný stav už nehral štatisticky významnú rolu. Ide 
o výsledok, ktorý je v súlade s niektorými štúdiami, hovoriacimi o deťoch ako o rizikovejších, ak pochádza-
jú z rozvedených rodín (Jenny, Isaac, 2006, Rangel et al. 2010 In: Korbin, Krugman, 2014). Aj keď môže 
byť stabilita rodiny určitou ochranou pred zlým zaobchádzaním, deti, ktoré bývajú iba s jedným z rodičov, 
nemusia byť automaticky aj vo väčšom riziku (Schnitzer & Ewigman, 2005, 2008) In: (Dixon, Perkins, 
Giachritsis, Craig, Eds., 2017). Dôležité sú konsekvencie, ktoré sú s rozvodom spájané. Ak dieťa býva 
v domácnosti iba s jedným rodičom, v porovnaní s deťmi z úplných rodín je ale riziko väčšie (Jenny eds., 
2010). 
 

• Vzdelanie rodičov: smerom od univerzitného k základnému (špeciálnemu) vzdelaniu asociovalo s rastom 
výskytu závažného fyzického aj sexuálneho násilia. Pomerne  silný vzťah sa ukázal medzi vzdelaním matky 
(základné, špeciálne základné) a výskytom fyzického násilia s následkom zranení, ako aj závažného sexuál-
neho násilia.  
 

• Nezamestnanosť otca zvyšovala vystavenie fyzickému násiliu s následkom zranení. Zatiaľ čo rolu iných 
faktorov sa nie vždy darí reprodukovať (napr. rodinný stav - rozvedení), pracovný status je považovaný za 
univerzálnejšie riziko. Niekoľko štúdií dokonca hovorí o skutočnom rizikovom faktore (MacMillan et al., 
1995). Nezamestnanosť vytvára na rodinu ekonomický tlak, ktorý môže viesť k dezorganizácii a jej pôvod 
sa mnohokrát nachádza mimo osobnej kontroly rodičov (Prilleltensky, Nelson, Peirson Eds., 2000). Je spá-
janá s okolnosťami, ako sú sociálne vylúčenie, slabé rodičovské zručnosti a prítomnosť alkoholu. Vzťah 
s pracovným statusom nemusí byť opäť vždy prítomný. (Krugman et al., 1986) In: Korbin,  Eds. 2014) po-
rovnávali v USA údaje o nahlásených prípadoch týraných detí pred recesiou a po recesii. V žiadnom 
z amerických štátov nezaznamenali výrazný nárast miery zlého zaobchádzania (Millet, et al, 2011). 
 

• Existencia súrodencov nehrala vo vzťahu k vážnym formám násilia rozhodujúcu rolu. Analyticky podstatne 
sa od seba nelíšili rodiny, v ktorých deti uviedli, že nemajú súrodencov, od viacpočetných rodín. Veľkosť 
rodiny nebola rozhodujúcim determinantom a bola nezávislá od výskytu zranení aj manipulácií/núteniu  
k dotykovým sexuálnym prejavom. 
 

• Výskyt dvoch závažných foriem násilia bol nezávislý od veku matky a otca. To je v rozpore s niektorými 
zisteniami v zahraničí, ktoré poukazujú na asociácie medzi nízkym vekom matky a prevalenciou zanedbá-
vania, ak sú zároveň prítomné aj ďalšie okolnosti napr. slobodné mamičky žijúce pod hranicou chudoby 
(Belsky, 1983). Nižší materský vek (pod 20 rokov) v čase narodenia dieťaťa sa ukazuje ako rizikový 
v súvislosti s nedostatkom rodičovských zručností, čo môže viesť k frustrácii a fyzickému týraniu (Scanna-
pieco, M., Carrick, 2005). Vzťah medzi týraním a nižším vekom matky sa ukazuje ako rozhodujúci aj pri 
kontrole niektorých sociodemografických ukazovateľov (pohlavie, poradie narodenia, etnicita) (Lee, Goer-
ge, 1999 In: Mccoy, Keen, 2013). 
 

• Zhoršená schopnosť domácnosti platiť výdavky na jej základný chod (plyn, voda, elektrika) znamená 
vyššie riziko vystavenia obidvom vážnym formám. Rodičia žijúci v chudobe sú pravdepodobnejšie pod väč-
ším tlakom v dôsledku častejšej nezamestnanosti, ekonomického znevýhodnenia. Dubowitz (1999) uvádza, 
že život pod hranicou chudoby znižuje schopnosti starostlivosti o deti a prispieva k počtu stresových situá-
cií. Chudoba je spájaná s nestabilným bývaním, slabou komunitnou podporou alebo so zhoršeným prístu-
pom k zdravotnej starostlivosti. Život pod hranicou chudoby môže znamenať aj  obmedzené možnosti vzde-
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lávania, horšie rodičovské zručnosti alebo konfrontáciu so sociálnym vylúčením. Rovnako aj tu možno 
uplatniť Mertonovu tézu (Merton, 1963), ktorá predpokladá, že ak nie sú otvorené dvere k spoločensky žia-
dúcim cieľom pre všetkých, reakciou môže byť frustrácia, čo sa následne môže prejaviť aj zlým zaobchá-
dzaním s deťmi.  
 

• Ak bola osoba, zo strany ktorej dochádzalo k násiliu, pod vplyvom alkoholu, tak riziko, že bude dieťa 
vystavené závažným formám násilia, dosahovalo najvyššie hodnoty. Užívanie alkoholu je rizikovým fakto-
rom nielen pri násilí voči deťom, ale aj v oblasti domáceho násilia medzi rodičmi (Greenfeld et al., 1998). 
Aj keď sa o alkohole nezvykne automaticky hovoriť ako o príčine a väčšina detí v rodinách, v ktorých je 
prítomný, nemá skúsenosti s vážnym násilím, v prípade nadmernej konzumácie môže ísť o spúšťač. Alkohol  
zohráva rolu aj v prípade fyzického násilia s následkom smrti dieťaťa (Dixon, Perkins, Giachritsis, Craig, 
Eds., 2017). Čím závažnejšie pitie, tým je násilie pravdepodobnejšie (Howe, 2005). Alkohol je spájaný aj 
s osobnostnými charakteristikami, ako nízka frustračná tolerancia, impulzivita, pocity nedostatočnosti, 
emočná izolácia, depresie (Drummond, Fitzpatrick 2000 In: Howe, 2005).   
 

• Zloženie domácnosti  mierne zvyšovalo riziko výskytu závažného fyzického násilia, ak dieťa bývalo 
v akomkoľvek inom zložení, v ktorom sa nenachádzali obidvaja biologickí rodičia. Stabilita rodiny 
v podobe bývania manželov tak môže byť určitou ochranou pred fyzickou konfrontáciou v porovnaní s 
deťmi, ktoré bývajú iba s otcom, alebo s otcom a jeho priateľkou: tieto dve kategórie mali pri porovnaní 
s domácnosťou s obidvomi rodičmi, najvyššie hodnoty rizík závažného fyzického násilia. U závažného se-
xuálneho násilia boli v najväčšom riziku opäť deti bývajúce iba s otcom. V tejto súvislosti sa spomína ako 
riskantné najmä zloženie domácnosti v ktorom je nevlastný otec (Finklehor, 1994). Títo môžu mať vyššiu 
tendenciu sexuálneho zneužívania ako biologickí otcovia, pretože neexistuje história starostlivosti a rovnaký 
emocionálny a normatívny záväzok. Ich úloha nie je inštitucionalizovaná, ako je tomu u biologických otcov 
(Rosenberg, Wilcox, 2006).  
 

• Osobitnú skupinu tvorili deti bez vlastných rodičov, prijaté do náhradných rodín. Tu sa nachádzalo jedno 
z najväčších rizík sexuálneho zneužívania (viď. výsledky pre osoby - pôvodcovia závažného násilia Tab. 16, 
17). Ide o deti, ktoré si v porovnaní s ostatnou detskou populáciou prešli extrémne negatívnymi skúsenos-
ťami v biologických rodinách, z ktorých museli byť z najrôznejších dôvodov vyňaté (Kelly, 2017). Spolu 
s deťmi so zdravotnými znevýhodneniami im boli od narodenia rozdané horšie karty. Ich odpovede mohli 
reflektovať ako aktuálnu situáciu, tak aj možné negatívne skúsenosti z minulosti, zo svojej pôvodnej rodiny. 
Interpretačné obmedzenia spôsobujú aj malé počty detí prijatých do profesionálnych alebo náhradných rodín  
(viď. časť 8. Obmedzenia a diskusia). Motivácia mať prístup k zraniteľným deťom môže byť typickejšia pre 
dospelých pracujúcich v rezidenčných zariadeniach napr. detské domovy, reedukačné zariadenia (Courtney, 
Iwaniec, 2009). Zlé zaobchádzanie môže byť častejšie  aj v nevlastných rodinách (Garbarino In: Chicchetti, 
Carlson, 1989). 
 

• V absolútnych číslach boli najčastejšími pôvodcami závažného fyzického násilia osoby, ktoré dieťa pozná 
dôvernejšie. Išlo najmä o vlastných rodičov – mamu alebo otca. Ak deti označili aj iné osoby (zo širšej, 
vzdialenej rodiny alebo náhradnej rodiny), riziko vystavenia sa - v porovnaní so skupinou uvádzajúcich bio-
logických rodičov – sa zvyšovalo. Takmer všetky deti, ktoré uviedli profesionálnu mamu/otca, uviedli z ich 
strany konfrontáciu závažného fyzického násilia. Vysoká miera zastúpenia zranení sa ukázala aj pri nevlast-
ných rodičoch, širšej rodine, alebo zo strany súrodencov alebo rovesníkov. Podobný trend sa ukázal aj pri 
vážnom sexuálnom násilí. V absolútnych číslach to boli opäť najčastejšie vlastní rodičia. Pomerne výrazné 
zastúpenie mali aj dospelí súrodenci, neuvedená (iná) dospelá osoba alebo nevlastný otec. Takmer všetky 
deti, ktoré uviedli náhradného/profesionálneho otca boli vystavené aj závažnému sexuálnemu násiliu. Po-
dobne to platilo aj pri neuvedenej (inej) dospelej osobe. Obmedzením týchto zistení je znížená návratnosť 
dotazníkov v skupine, ktorá pozná násilie vo svojom živote (takmer 50 % z nich neuviedlo osobu, hoci pat-
rili do skupiny závažného sexuálneho násilia), ako aj celkovo malé počty detí, uvádzajúcich iné osoby ako 
vlastných rodičov. Zistenia je preto ťažké zovšeobecňovať, sú nestabilné, s vyšším rizikom ich slabej repro-
dukovateľnosti do budúcnosti (Kapitola 8 Obmedzenia a diskusia). U pôvodcov násilia uvádza literatúra 
rôzne výsledky: v závislosti od foriem násilia, dôsledkov pre dieťa, veku a ďalších faktorov. U „baby sha-
ken“ syndrómu sú uvádzané páchateľky najmä matky. Usmrtenie dieťaťa v dôsledku zanedbávania sa zvyk-
ne pripisovať opäť matkám alebo obidvom rodičom (Runyan et al., 2008 In: Dodge, Coleman, 2009, Myers, 
1998). U domáceho násilia medzi dospelými a kontaktného sexuálneho násilia voči deťom sú majoritní pá-
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chatelia  muži (WHO, 2013). Muži sú aj častejšími pôvodcami fyzického týrania s dôsledkom smrti. Rozdie-
ly v reportovaní  sú aj v závislosti od veku detí: keď sú v mladšom veku, sú vo väčšom riziku vystavenia zo 
strany najbližších rodičov, opatrovateľov. Staršie deti reportujú početnejšie skupiny (Dixon, Perkins, Hamil-
ton-Giachritsis, Craig, 2017). Štúdie upozorňujú aj na riziká zo strany nevlastných alebo náhradných rodi-
čov, ktorí nie sú biologickými rodičmi dieťaťa (Kelly, 2017) alebo niekoho zo širšej rodiny, opatrovate-
ľov/liek (Perrin, Miller, Cindy, L. Perrin, Robin, 2013). 
 

Pri analýze zlého zaobchádzania sa nedá odvolávať iba na prítomnosť a interpretáciu rizikových fakto-
rov. Žiadny z nich nie je nevyhnutnou ani postačujúcou podmienkou na to, aby sme mohli povedať, že jeho 
prítomnosť automaticky znamená aj zlé zaobchádzanie. Zatiaľ, čo niektoré z nich sú široko diskutované (rodi-
čovská história týrania, absencia dostupnej komunitnej podpory, miera zažívanej chudoby), replikácia zistení nie 
je v štúdiách konzistentná. Predikatívna sila mnohých faktorov je slabá a vyčerpávajúca komplexná analýza 
nebola doteraz realizovaná (Prilleltensky, Nelson, Peirson, Eds. 2000). Hodnoty Bayes faktorov v niektorých 
prípadoch nepotvrdzujú závery frekvenčnej štatistiky, preto aj interpretácia v texte vychádza zo súvislostí 
s vecne obmedzenou prediktívnou silou. To, do akej miery k závažnému násiliu naozaj príde, a akú bude mať 
formu, nie je možné s istotou nikdy predpovedať. Pre ilustráciu uvádzame príklad Mccoy, Keen (2013):  

 
Ako vieme, že bude určite zneužitý mladý, zdravotne postihnutý chlapec, o ktorého sa stará nezamest-

naná slobodná matka, pochádzajúca z chudobných pomerov, z komunity, ktorá akceptuje fyzické násilie ako 
akceptovanú spoločenskú normu? Hoci by sme mali byť znepokojení ťažkou životnou situáciou rodiny, rovnako 
ako aj tým, že nejde o ideálny scenár výchovy detí, nie je pravdepodobné, že k zlému zaobchádzaniu skutočne 
príde.   

 
 Iný príklad: (Eichler, 1997, Evans & Wekerle, 1997) uvádzajú, že konzervatívna optika by nemala  

zjednodušovať uvažovanie o zlom zaobchádzaní. V jej hľadáčiku je v popredí individuálna zodpovednosť rodi-
čov – otca alebo matky. Zlé zaobchádzanie ale nemožno vysvetliť iba pomermi v rodine, bez poznania štruktu-
rálnych spoločenských podmienok. Zodpovednosti rodičia síce nemôžu byť zbavení, ale môžu byť vystavení 
spoločenským silám, ktoré narúšajú ich schopnosť dosiahnuť rovnováhu medzi osobnou kvalitou života 
a blahobytom svojich detí (Prilleltensky, Nelson, Peirson, 2000). Ak sa zanedbáva rola štrukturálnych faktorov, 
tak sa ignoruje aj dôležitosť potreby dostupnosti preventívnych nástrojov, ktoré nepochádzajú z prostredia rodi-
ny (dostupnosť služieb pre rodinu v kríze, nástroje na získanie zamestnania a vzdelania, lepšieho príjmu, znižo-
vania chudoby, dôležitosť komunitnej kontroly). 

Horeuvedené dva príklady narážajú na niekoľko skutočností: prvou je, že skúmanie vzťahov medzi 
dvoma ukazovateľmi nie je dostatočné a má nízku prediktívnu silu. Druhou je, že výskyt viacerých rizikových 
okolností súčasne nemusí  automaticky znamenať výskyt zlého zaobchádzania. Treťou je skutočnosť, že násilie v 
rodine nemožno vnímať iba optikou osobnostných charakteristík, vnútro-rodinných vzťahov, ale v jeho preva-
lencii zohrávajú rolu aj širšie sociálne a spoločenské sily. 

V tejto súvislosti je užitočné použiť ako interpretačný rámec Belskeho (1980) a Cicchettiho-Lynchov 
(1993) transakčno ekologický model. Obidva patria do ekologického prístupu, ktorého prednosťou je komplex-
nosť posudzovania násilných situácií. Belskeho model pracuje s charakteristikami detí, bezprostredným kontex-
tom a širšími spoločenskými vplyvmi. Cichceti-Lynch posudzuje na úrovniach Belskeho ochranné a rizikové 
faktory, ktoré môžu mať dočasnú alebo trvalú podobu. Ich prítomnosť môže buď pôsobiť kompenzačne: podpo-
rovať prevenciu a odolnosť, alebo naopak: zvyšovať zlé zaobchádzanie (Kapitola 1 Kontext a východiská). Ako 
interpretovať zistenia použitím uvedených modelov?  
  Väčšina charakteristík, ktoré Belsky opisuje ako rizikové, platia aj pre Slovensko. V kontexte ekologic-
kého prístupu existujú prepojenia medzi vnímanou kvalitou prostredia v rodine a v širšom školskom prostredí. 
Ide o spojené nádoby. Absencia podpory dieťaťa a nezáujem rodičov o výsledky v škole súvisia s vyššou prí-
tomnosťou násilia, ktoré sa následne prejavuje aj v školskom prostredí zo strany spolužiakov alebo zamestnan-
cov. Zažívané násilie v škole vedie k horšej integrácii do školského kolektívu a k pocitom vylúčenia 
a outsiderstva. 
 Iný príklad: Interakčné efekty ukázali rozdielne vzťahy medzi šikanovaním v škole a závažným fyzic-
kým násilím v rodine - v  závislosti od pracovného statusu. Ten redukuje vyšší vzťah vystavenia, ak sú obidvaja 
rodičia zamestnaní. Riziko naopak rastie, ak sú v rodine obidvaja rodičia nezamestnaní. Podobne je to aj 
u rodinného stavu -  kategórie rozvedených rodičov.  

Hoci sa zdá, že fyzické útoky (napr. šikanovanie, agresivita medzi rovesníkmi v škole) má rastúci trend,  
nie je jasné, či to platí aj pre oblasť zneužívania vo vnútri rodiny. Výsledky z prieskumov viktimizácie 
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v zahraničí ukazujú, že násilie na deťoch v rodinách – pri porovnaní s minulosťou klesá z dôvodov postupného 
prenikania témy do verejného diskurzu a rozšírenia sociálnych noriem, zdôrazňujúcich neprijateľnosť zlého 
zaobchádzania (Finklehor, Jones, 2006). Aj keď presne nevieme, do akej miery je to naozaj pravda aj na Sloven-
sku,  nie je potrebné byť presvedčený, že situácia sa objektívne zhoršuje, aby sme tento problém považovali za 
závažný (Perrin, Miller, Cindy, L. Perrin, Robin, 2013).   
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8. OBMEDZENIA A DISKUSIA 
 

Prvé obmedzenie sa týka podmienok, za akých sa dotazníky na školách vypĺňali. V inštruktážnych lis-
toch bolo zdôrazňované zabezpečenie anonymity, dostatok času na vypĺňanie a prítomnosť školského psycholó-
ga pre prípad retraumatizácie. Ak deti nemali dôveru k prostrediu, mohlo prísť k odmietnutiu participácie na 
výskume, k účelovosti odpovedí alebo k odovzdaniu prázdnych dotazníkov. Predpokladáme, že mnoho situácií 
zlého zaobchádzania nemuseli deti priznať (Kapitola 5 Dotazník, inštrukcie pre školy a okolnosti vypĺňania). 

 Za problematické sme považovali inkonzistentné odpovede. Aj keď boli otázky formulované čo naj-
jednoduchšie, niektoré deti so slabším prospechom, alebo v dôsledku iných okolností: možný nedostatok ano-
nymity, času, nepozornosť, nedostatočné vysvetlenie zámerov uvedených v Inštruktážnom liste zo strany peda-
gógov, nemuseli vždy rozumieť, na čo sa ich v dotazníku pýtame. Rozpory v odpovediach nemusia automaticky 
znamenať, že si deti vymýšľali a násilné situácie predstierali. Odpovede mohli byť buď falošne pozitívne (násilie 
deklarované bolo, v skutočnosti sa ale nedialo) alebo falošne negatívne (násilie deklarované nebolo, ale 
v skutočnosti sa udialo).  

Výpovede môžu byť skreslené aj v dôsledku intenzity zažívaných situácií. Ak sú deti s násilím každo-
denne konfrontované, považujú ho takmer za normálnu súčasť výchovy a nemusia vedieť rozpoznať a pomeno-
vať skutočný stav toho, čo sa s nimi deje (McGee, 2000 In: Dixon, Perkins, Giachritsis, Craig, 2017). Môže sa 
tak stať napr. v skupine, ktorá násilie zažíva od veľmi nízkeho veku alebo opakovane v dlhej časovej perspektí-
ve. Negatívne stanoviská opäť nemusia znamenať absenciu konfrontácie. Skutočnosť môže byť odlišná.  

To, ako si situácie násilia deti pamätajú, sa môže od skutočnosti líšiť (napr. vek prvej skúsenosti). 
Rovnako je tomu tak aj u niektorých ďalších ukazovateľov. Pre ilustráciu: odpoveď na otázku schopnosti rodi-
čov platiť základné výdavky na domácnosť variantom „s veľkými ťažkosťami alebo ťažkosťami“ nemusí byť 
deťmi posúdené správne a rovnako nemusí ani priamo súvisieť s materiálnou depriváciou a socioekonomickým 
statusom rodiny. Problémy uhradiť základné výdavky môžu mať aj bohatšie rodiny v dôsledku vyššieho život-
ného štandardu. 

Niektorým deťom sa nepáčilo, že sa pýtame na konanie ich rodičov. V niektorých výpovediach rodi-
čov bránili. V odpovediach zdôrazňovali, že cieľom trestov nebol zlý úmysel alebo ublíženie. Trest si podľa nich  
zaslúžili a bol primeraný. Jednalo sa najmä o skupinu, ktorá nepoznala závažné formy násilia (viď. Časť 6.1.1 
Čo hovoria o násilí deti: zhrnutie výpovedí). 

V prieskume rozlišujeme závažné prejavy fyzického a sexuálneho násilia od ostatných prejavov, 
ktoré nemajú závažnú podobu. Kritériom závažnosti po telesnej konfrontácii bol výskyt zranení, resp. skúsenosť  
s manipuláciou k dotykovému sexuálnemu násiliu. Uvedené delenie nezodpovedá komplexnosti, v akej sa násilie 
v živote detí môže prejavovať. Toto môže byť závažné, aj keď nemá zdravotné dôsledky v podobe poranení 
alebo nie je charakteristické dotykovými prejavmi (Karkošková, Ropovík, 2018). Údaje nezachytávajú závažné 
situácie, kedy sa konfrontácia deje skryto, rafinovane a bez toho, aby viedla k zraneniam (viď časť 3, Definície 
násilia a rozlíšenie závažných foriem).  

Desať výrokov o sexuálnom násilí sleduje manipuláciu/nútenie/nedobrovoľné vystavenie. Percentá detí 
so skúsenosťou sexuálneho násilia nehovoria o skúsenostiach sexuálneho zneužívania, ktoré bolo aj doko-
nané, aj keď sa v uvedenom percente môžu nachádzať deti, ktorým sa to stalo. 

Dotazník skúma iba obmedzený počet prejavov násilia. Ak deti poznali situácie, na ktoré sme sa ne-
pýtali, nemohli byť do celkovej prevalenčnej štatistiky započítané. Obmedzenie tu vyplýva z kvantitatívneho 
zisťovania, ktoré je zamerané na zozbieranie menšieho počtu údajov od veľkého množstva  jednotlivcov, pričom 
je spojené so silnou redukciou skúmaných charakteristík sledovaných vzťahov, a tým aj obmedzením hĺbky 
preniknutia do problému.  

Zovšeobecnenie výsledkov možno urobiť iba na populáciu 8. a 9. ročníka v strednom prúde vzdeláva-
nia na základných školách a osemročných gymnáziách na základe pohlavia a kraja. U ostatných kategórií: det-
ských, rodinných a sociodemografických nevieme, do akej miery bolo ich zastúpenie vo vzorke nadreprezento-
vané alebo naopak podreprezentované. Najmä pri malých počtoch odpovedí napr. u pôvodcov závažného násilia 
(náhradné rodiny, počet detí bez rodičov a pod.) môžu byť výsledky nestabilné a dôsledkom náhody. Ak by sa 
v opakovanom zisťovaní ukázali odlišné zistenia, nevieme určiť, či ide o objektívnu zmenu trendu, alebo o chy-
bu výberu, v rámci ktorej sa do vzorky dostali respondenti s odlišnými charakteristikami. 

  Nezachytávame situáciu na špeciálnych školách, mimo stredný prúd vzdelávania: predpokladáme, 
že v dôsledku zdravotných znevýhodnení a väčšieho zastúpenia menšín sa tu nachádzajú aj rizikovejšie kategórie 
detí. Ako ukazujú zistenia z citovaných štúdií, deti so zdravotným znevýhodnením sú v osobitnom ohrození 
(WHO, 2013). Rovnako to platí aj pre deti v prostredí inštitucionálnej starostlivosti, ako sú detské domovy a 
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reedukačné centrá (Courtney, Iwaniec, 2009, Smith, 2011). Do budúcnosti by bolo zaujímavé zistiť, aká je častá 
skúsenosť s násilím v rezidenčnej starostlivosti, a to či už medzi deťmi, alebo zo strany personálu - ako jeden 
z prejavov systémového násilia páchaného na deťoch. 

V texte sú popísané korelačné vzťahy, asociácie ale nie príčinné zistenia. Väčšina vzťahov bola síce šta-
tisticky významná, ale vecne tu boli zastúpené pomerne nízke hodnoty. Štatistická významnosť neznamená 
praktický efekt, resp. silnú vecnú súvislosť (Cumming, 2012, Mareš, Rabušic, Soukup, 2015). Závery frekvenč-
nej štatistiky v niektorých prípadoch nepotvrdzovali hodnoty Bayes faktorov, čo znižuje reprodukovateľnosť 
výsledkov. Do budúcnosti by bolo vhodnejšie analyzovať dáta pomocou najnovších robustných štatistických 
metód, ktoré si udržiavajú štatistickú silu a sú odolné voči predpokladom normálneho rozdelenia, porušenia 
rozdielov v homogenite rozptylov alebo extrémnym hodnotám (Kanovský, 2016, Ropovík, 2017). 
 Dávame do pozornosti rozpor medzi oficiálne zachytenými prípadmi sociálnoprávnej ochrany 
a zisteniami uvedenými v príspevku. Ako ukazujú výkazy, ročne je zaznamenaných niekoľko sto prípadov dô-
vodných podozrení týrania, sexuálneho zneužívania alebo šikanovania detí. Aj keď sa v jednotlivých rokoch 
počet registrovaných detí mení, počet návrhov na začatie trestného stíhania sa medziročne pohybuje v desiatkach 
(Príloha 9.4. Ročné výkazy o vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately). Systém 
sociálnoprávnej ochrany tak zachytáva iba malú časť týraných detí. Podobne je tomu aj v iných verejných sekto-
roch, ktoré majú zákonné možnosti upozorniť na zlé zaobchádzanie. Ako uvádza Škodáček (2003), zo strany 
pediatrov je slabý záujem o problematiku CAN syndrómu, pričom zachytené prípady poukazujú na podhodnote-
nie skutočného výskytu týraných detí v populácii na Slovensku. Na zlyhávanie a nahlasovanie prípadov týrania 
upozorňuje aj Fedor (2010) v záveroch jeho prevalenčnej štúdie alebo krízové stredisko Náruč vo svojom apeli  
/link v prílohe/. Z telefonických rozhovorov s učiteľmi, ktorí súhlasili s prieskumom na školách, vyplynulo, že 
majú maximálne podozrenie, že sa deťom niečo deje. Nezaznamenali sme výpoveď, kedy by prišlo k vzájomnej 
spolupráci škola - sociálnoprávna ochrana - rodičia - pediatri - polícia, za účelom riešenia podozrení z týrania, 
sexuálneho zneužívania alebo zanedbávania detí.  
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9. PRÍLOHY 
 

9.1. Distribučné mapy – Prevalencia individuálnych prejavov násilia v krajoch Slovenska 

 

 

 

 
 

násilie v prostredí školy 
/podiel detí z celej vzorky/ BA TR TN NT ŽL BB PR KŠ 

                            zo strany spolužiakov: 
1.vysmievanie, nadávanie urážky ponižovanie 

60,9% 
+ 

55,1% 
 

57,2% 
 

48,1% 
- 

54,9% 
 

57,8% 
 

50,4% 
 

46,3% 
- 

2.udretie, kopnutie, fyzické napadnutie 
32,1% 

+ 
24,4% 

 
20,6% 

- 
23,1% 

 
27,0% 

 
22,6% 

 
26,8% 

 
25,2% 

 

3.sexuálne obťažovanie 
5,8% 

 
3,0% 

 
4,1% 

 
5,2% 

 
3,8% 

 
3,7% 

 
7,0% 

 
9,1% 
+++ 

                zo strany zamestnancov školy: 
1.vysmievanie, nadávanie urážky ponižovanie 

27,8% 
+++ 

18,2% 
 

12,8% 
 

12,9% 
 

14,0% 
 

18,5% 
 

15,6% 
 

12,5% 
 

2.udretie, kopnutie, fyzické napadnutie 
9,9% 

 
7,8% 

 
4,4% 

 
6,1% 

 
6,4% 

 
7,0% 

 
8,2% 

 
6,1% 

 

3.sexuálne obťažovanie 
4,0% 

 
4,6% 

 
1,9% 

- 
2,3% 

 
3,5% 

 
4,2% 

 
4,7% 

 
6,1% 

+ 
CELKOVO  -  vystavenie akémukoľvek prejavu zo strany 

spolužiaka/zamestnanca/kyne školy 
 

68,9% 
++ 

 

62,5% 
 
 

64,8% 
 
 

56,4% 
 
 

60,5% 
 
 

63,1% 
 
 

58,5% 
 
 

53,2% 
-- 
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9.2. Frekvenčné tabuľky – názory detí na atmosféru v škole a rodičovskú podporu 

   
 

1. cítim sa ako outsider (prehliadaný/á, vynecháva-
ný/á z aktivít) 

 

 
počet 

 
percento  

kumulatívne 
percento 

rozhodne nesúhlasím 1492 54.1 54.1 
nesúhlasím 985 35.7 89.8 
súhlasím 211 7.7 97.5 

rozhodne súhlasím 69 2.5 100 
SPOLU 2757 100  

 
2. v škole si ľahko nachádzam priateľov 

 

 
počet 

 
percento  

kumulatívne 
percento 

rozhodne nesúhlasím 152 5.6 5.6 
nesúhlasím 357 13.5 19.1 
súhlasím 1537 56.5 75.6 

rozhodne súhlasím 664 24.4 100 
SPOLU 2720 100  

 
3. mám pocit, že do školy patrím 

 

 
počet 

 
percento  

kumulatívne 
percento 

rozhodne nesúhlasím 220 8.0 8.0 
nesúhlasím 348 12.7 20.7 
súhlasím 1553 56.5 77.2 

rozhodne súhlasím 628 22.8 100 
SPOLU 2749 100  

 
4. zdá sa mi, že ostatní žiaci ma majú radi 

 

 
 počet 

 
percento  

kumulatívne 
percento 

rozhodne nesúhlasím 212 7.7 7.7 
nesúhlasím 363 13.2 20.9 
súhlasím 1721 62.5 83.4 

rozhodne súhlasím 458 16.6 100 
SPOLU 2754 100  

 
5. v škole sa cítim osamelý/-á 

 

 
počet 

 
percento  

kumulatívne 
percento 

rozhodne nesúhlasím 1513 54.7 54.7 
nesúhlasím 951 34.4 89.1 
súhlasím 191 6.9 96.1 

rozhodne súhlasím 109 3.9 100 
SPOLU 2764 100  

 
1. moji rodičia sa zaujímajú o moje školské aktivity 

 

 
počet 

 
percento  

kumulatívne 
percento 

rozhodne nesúhlasím 99 3.6 3.6 
nesúhlasím 148 5.3 8.9 
súhlasím 1140 41.0 49.8 

rozhodne súhlasím 1396 50.2 100 
SPOLU 2783 100  

2. moji rodičia podporujú moju snahu vzdelávať sa 
a moje výsledky 

 

 
počet 

 
percento  

 
kumulatívne 

percento 

rozhodne nesúhlasím 76 2.7 2.7 
nesúhlasím 87 5.3 5.9 
súhlasím 1015 41.0 42.4 

rozhodne súhlasím 1600 50.2 100 
SPOLU 2778 100  

3. moji rodičia ma podporujú, keď mám v škole 
ťažkosti 

 

 
počet 

 
percento  

kumulatívne 
percento 

rozhodne nesúhlasím 109 3.9 3.9 
nesúhlasím 164 5.9 9.9 
súhlasím 1056 38.1 48.0 

rozhodne súhlasím 1441 52.0 100 
SPOLU 2770 100  
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4. moji rodičia ma povzbudzujú k sebaistote  
počet 

 

 
percento  

kumulatívne 
percento 

rozhodne nesúhlasím 114 4.1 4.1 
nesúhlasím 145 5.3 9.4 
súhlasím 1115 40.5 49.9 

rozhodne súhlasím 1382 50.1 100 
SPOLU 2756 100  

 

9.3. Zoznam detských zdravotných problémov 
 

  
N = 1424 

 

počet detí uvádzajú-
cich zdravotný prob-

lém 

 percento z uvedených 
zdravotných problé-

mov 

percento detí 
uvádzajúcich zdra-

votný problém 

problémy so zrakom 597 26.1 41.9 
problémy s chrbticou 394 17.3 27.7 
problémy so spánkom 306 13.4 21.5 
depresie/citová labilita/úzkosti 258 11.3 18.1 
problémy so srdcom 151 6.6 10.6 
astma 141 6.2 9.9 
alergia 90 3.9 6.3 
problémy s chôdzou, krívanie 78 3.4 5.5 
cukrovka 41 1.8 2.9 
problémy so sluchom (ušný strojček) 37 1.6 2.6 
kolená/kĺby/kosti 29 1.3 2.0 
žalúdok/obličky/pečeň 27 1.2 1.9 
štítna žľaza 20 0.9 1.4 
celiakia 18 0.8 1.3 
používanie barly 16 0.7 1.1 
ochrnutie niektorej časti tela 15 0.7 1.1 
krvný tlak 15 0.7 1.1 
používanie vozíka 7 0.3 0.5 
migrény 7 0.3 0.5 
epilepsia 5 0.2 0.4 
kožné problémy 5 0.2 0.4 
poruchy príjmu potravy 3 0.1 0.2 
iné 23 1.0 1.6 
SPOLU 2283 100 160.3 

  Poznámka: možno uviesť viac odpovedí/súčet nad 100 percent 

  

9.4. Ročné výkazy o vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
 

Graf 24  Medziročný vývoj počtu dôvodných podozrení ohľadom detí týraných, sexuálne zneužívaných a šika-
novaných a počet návrhov na začatie trestného stíhania 

 
Zdroj: Ročné výkazy o vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
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