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MENIACE SA RODINY A PARTNERSTVÁ?

Rodinné a partnerské spávanie ako „lakmusový papierik“ zmien.

Základná štruktúra analýza:

1. „Vonkajšie a vnútorné“ charakteristiky rodín a partnerstiev. 

2. Trendy vývoja rodinného a partnerského správania.

3. Príčiny a dôsledky.

Životné dráhy ako teoretické východisko. 

Zdroje údajov: ŠÚ SR, sociologické výskumy 



RODINNÉ SPRÁVANIE PRED ROKOM 1989

Presadenie tzv. východoeurópskeho modelu reprodukcie a rodinného 
správania.

Unifikovaný a lineárny model životných dráh – jasne oddeliteľné životné 
etapy definované rovnakým spôsobom: 

o vysoká intenzita sobášnosti,
o vysoká intenzita  plodnosti aj napriek vysokej miere potratovosti,
o mladé (staro)rodičovstvo, vysoká miera medzigeneračnej solidarity, 
o nízka miera bezdetnosti, slobodného rodičovstva, nezosobášeného 

spolužitia, singlovstva.

Partnerstvá:
o model deľby rol – „modifikovaný“ tradičný model

ŠTANDARTIZÁCIA ŽIVOTNÝCH DRÁH – predvídateľnosť a stabilita –
univerzalita biografií



SITUÁCIA PO ROKU 1989 – HLAVNÉ ZMENY

1. výrazný pokles úhrnnej plodnosti
o rekuperácia – nenaplnenie plánovaného počtu detí (jednodetnosť),
o diferenciácia predstáv o ideálnom počte detí,
o bezdetnosť (aj plánovaná), singlovstvo (aj dlhodobé),
o plánované rodičovstvo (zníženie potratovosti),
o pokles sobášnosti, nárast rozvodovosti a rozpadu partnerstiev. 
2. diferenciácia modelov načasovania rodičovstva
o odklad rodičovstva do vyššieho veku vs. rodičovstvo v skoršom veku.
3. výrazný prepad mier (prvej) sobášnosti
o odklad veku vstupu do (prvého) sobáša 
o výrazný nárast nezosobášených spolužití (pred/post/manželské, 

dlhodobé) a slobodných. 
4. výrazný nárast rozvodovosti a rozpadu partnerstiev
o výrazný nárast podielu mimomanželských pôrodov (slobodné 

materstvo a nezosobášené spolužitia)
o nárast rekonštituovaných („rekonštruovaných“) rodín.



PODIEL ŽIVONARODENÝCH DETÍ PODĽA VEKOVÝCH KATEGÓRIÍ 
MATIEK V ROKOCH 1991, 2000 A 2011
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CENZOVÉ DOMÁCNOSTI V SR (V %) - SODB

Typ domácnosti / 
Rok

1961 1970 1980 1991 2001 2011

Úplné rodinné 81,1 78,4 70,7 67,3 56,4 48,4

Neúplné rodinné 8,4 8,6 8,1 10,5 11,9 13,5

Dom. 
jednotlivcov

9,3 12,0 19,8 21,8 30,0 36,1

Ostatné 
nerodinné

1,2 1,0 1,4 0,4 1,7 2,1

o pokles rodinných domácností (pokles dvoj a nárast jednorodičovských), pokles 
rod. domácností so závislými deťmi

o nárast domácností jednotlivcov 



ZMENY NA ÚROVNI DOMÁCNOSTÍ

Ò medzinárodná komparácia (EU SILC) – „post-socialistický“ typ:  
vyšší podiel rozšírených rodín (spoločne hospodáriacich 
domácností - párov s rodičom/mi a dieťaťom/deťmi), párov a 
jednotlivcov s dospelým dieťaťom, nižší podiel samostatne 
žijúcich osôb pod 65 rokov a bezdetných párov

Ò nuklearizácia rodiny v post-socialistických krajinách Európy 
prebieha pomalšie

Ò neskoré rezidenčné osamostatnenie - špecifický model vstupu 
do dospelosti – postadolescencia - dlhšie spolužitie s rodičmi a 
odkladanie rodičovstva.



OD UNIFIKÁCIE K PLURALITE

Flexibilita noriem spojených s načasovaním životných prechodov –
reartikulácia očakávaní a noriem (tolerancia a oslabenie záväznosti).

Flexibilita modelov načasovania životných prechodov – strata 
univerzality jedného modelu (deinštitucionalizácia).

Heterogenizácia a pluralizácia rodinných a partnerských foriem a 
rodinných štruktúr. 

Zmeny v podobách rodového usporiadania v partnerstvách (reálna deľba 
rol vs. ideál)?

INDIVIDUALIZÁCIA (slobodná voľba, sebarealizácia a vyjednávanie 
vlastnej biografie) - rôznorodosť životných dráh (prechodov) a rast 
variability v organizácii životnej dráhy z hľadiska usporiadania a 
načasovania životných prechodov - DEŠTANDARDIZÁCIA životných dráh. 



OTÁZKY A VYSVETLENIA?

Najčastejšie kladené „skupiny“ otázok o:

1. interpretácii vývoja a hodnotení situácie – kríza hodnôt 
vs. výraz sebarealizácie; kríza rodičovstva vs. zodpovedné 
rodičovstvo, .....

2. vysvetlení rôznorodosti – rôznorodosť ašpirácií (vkusu) a 
miznúcich štrukturálnych bariér vs. odlišné štrukturálne 
podmienky (odraz rastúcich nerovností)

3. explanačných prístupoch – ideové (hodnotové) vs. 
štrukturálne (socio-ekonomické) faktory;  otázka 
sociálnej/rodinnej politiky.



NAMIESTO ZÁVERU
Jednotlivci a ich stratégie harmonizácie rodinnej/partnerskej dráhy a 
iných dráh a ašpirácií.

Mentálne kohorty – kultúrna difúzia názorov a vzorov správania. 

Súbežné premeny hodnôt, štruktúrnych zmien a sociálnej politiky.

Odlišná miera vplyvu štrukturálnych a kultúrnych faktorov v priebehu 
času a u jednotlivých skupín/kategórií – bariéry alebo príležitosti 
(rodinné správanie - výraz prejavujúcich sa nerovností, resp. zakladá 
tieto nerovnosti).

Aplikácia jedného explanačného prístupu je limitujúca.

Rodinná politika rešpektujúca rôznorodosť/diverzitu rodinných foriem –
podpora nezávislosti jednotlivcov (garantovanie ich sociálnych a 
ekonomických práv) a kompetencií.  



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 
A PRAJEM PRÍJEMNÝ DEŇ.
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