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formy násilia a spôsob ich skúmania 
• fyzické násilie, psychické násilie, sexuálne násilie, zanedbávanie
• kvantitatívne zisťovanie - sada výrokov, operacionalizácia foriem 

násilia
• štruktúra, rozsah, opakovanie násilia v živote detí
• súvislostí výskytu  so  základnými sociodemografickými a inými 

charakteristikami -pohlavie,  finančný príjem rodiny, rodinný stav,  
zamestnanecký status, typ domácnosti,  národnosť, kraj,  školské 
výsledky, zdravotné komplikácie, vek prvej konfrontácie, počet 
súrodencov, alkohol.

• použitie štatistických testov - chí kvadrát, koeficienty miery 
asociácie,  logistická regresia



vzorka a obmedzenia

• 1560 detí 8. a 9. ročníkov, anonymné výpovede
• náhodný výber, zovšeobecnenia na deti 8. a 9. ročníkov
• obmedzenia vyplývajúce z  kvantitatívneho zisťovania 

(problematika prevalencie zanedbávania), iba sledované 
ukazovatele.

• obmedzenia ohľadom výpovedí prečo sa tak deje 
• subjektívne výpovede detí (predpoklad pravdivosti detských 

svedectiev, nemožnosť klásť komplexnejšie otázky)



ODHADY NA 
POPULÁCIU DETÍ
8. a 9. ročníkov

zanedbávanie psychické 
násilie fyzické násilie sexuálne 

zneužívanie
celkové 

vystavenie

R: V: R: V: R: V: R: V: R: V:

95% interval - dolná 
hranica 12,4% 7,9% 3,2% 18,6% 4,5% 21,1% 2,7% 5,8% 9,8% 33,4%

95% interval - horná 
hranica 16,0% 10,9% 5,2% 22,6% 6,9% 25,3% 4,7% 8,4% 13,0% 38,2%
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14,2%
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35,8%

23,2%

20,6%
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celkové vystavenie násiliu 
N=1560

fyzické násilie N=1560

psychické násilie N=1560

zanedbávanie N=1560

sexuálne násilie N=1560

celkové zhrnutie vystavenia jednotlivým formám násilia

nie je ohrozené v riziku vystavenia násilia vystavené násiliu



OBLASTI   INDIKUJÚCE SEXUÁLNE NÁSILIE

1. urážanie sexuálnymi poznámkami, týkajúcimi sa Tvojej postavy alebo vzhľadu
2. nútenie, aby si s dospelým pozeral film so sexuálnou tematikou
3. nútenie, aby Ťa dospelý mohol fotiť v erotických polohách
4. nútenie zo strany dospelého, aby si sa naňho pozeral keď, bol nahý/nahá
5. nútenie zo strany dospelého, aby si sa dotýkal/la jeho/jej intímnych miest
6. nútenie  zo strany dospelého, aby sa mohol/la dotýkať Tvojich intímnych miest
7. nútenie zo strany dospelého k pohlavnému styku
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1 N=78 6 N=37 7 N=30 4 N=26 5 N=24 2 N=20 3 N=15

oblasti  sexuálneho násilia u detí zaradenej do skupiny vystavenej sexuálnemu násiliu
odhad na základný súbor 8. a 9.ročníkov 

vystavenie 95% dolná hranica 95% horná hranica



,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

nahradny rodic - pestun
surodenci - sestra

znama zena (susedka, predavacka)
nevlastny otec

pribuzna v domacnosti (teta,babka)
mama

otec
sesternica

neznama zena
priatel mamy

pribuzny v domacnosti (ujo, stryko, dedko)
ucitelka

surodenci - brat
pribuzny mimo domacnosti (ujo, stryko, dedko)

veduci/veduca sportoveho kruzku
bratanec

kamaratka/spoluziacka
znamy muz (sused, predavac, knaz)

neznamy muz
kamarat/spoluziak

z koho strany sa tak najčastejšie deje  N=42



OBLASTI  INDIKUJÚCE ZANEDBÁVANIE

1. Bola ti poskytnutá zdravotná starostlivosť vždy keď si to potreboval? (odpoveď nie)
2. Chodíš s rodičmi na pravidelné preventívne lekárske prehliadky (očkovanie, zubár)? (odpoveď nie)
3. Máš k dispozícii všetky školské potreby, ktoré potrebuješ k učeniu (knihy, perá, učebnice)? (odpoveď nie)
4. Chodia Tvoji rodičia pravidelne na rodičovské združenia? (odpoveď nie)
5. Bývaš v domácnosti, kde nefunguje toaleta, umývadlo alebo sporák? (odpoveď áno)
6. Bývaš niekedy hladný/hladná, lebo nemáte doma dostatok jedla (odpoveď áno)
7. Je Tvojim rodičom jedno, či nosíš čisté oblečenie? (odpoveď áno)
8. Musel/la si sa niekedy o seba postarať sám/sama, lebo rodičia pili alkohol alebo brali drogy? (odpoveď áno)
9. Nechali Ťa niekedy doma samého/mu a Ty si nevedel/la, kde sa rodičia nachádzajú (odpoveď áno)

10. Bývali niekedy u Teba doma ľudia, ktorých si sa bál/la a pred ktorými si mal/la strach (odpoveď áno)
11. Musel/la si niekedy proti svojej vôli odísť z domu preč, lebo si sa doma necítil/la bezpečne? (odpoveď áno)
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oblasti zanedbávania u detí zaradenej do skupiny vystavenej zanedbávaniu
odhad na základný súbor 8. a 9.ročníkov 

vystavenie 95% dolná hranica 95% horná hranica



OBLASTI INDIKUJÚCE PSYCHICKÉHO  NÁSILIE  ZO STRANY RODIČOV

1. vyhrážanie sa rodiča, že opustí dieťa
2. zamykanie v izbe
3. ponižovanie, nadávanie
4. odmietanie sa rozprávať
5. odopieranie stravy, vedúce k hladu

16,0% 14,1% 6,2% 4,2% 1,8%
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4 N=249 3 N=220 1 N=96 2 N=66 5 N=28

oblasti psychického násilia u detí zaradenej do skupiny vystavenej psychickému 
násiliu

odhad na základný súbor 8. a 9.ročníkov 

vystavenie 95% dolná hranica 95% horná hranica



OBLASTI   INDIKUJÚCE FYZICKÉ NÁSILIE  ZO STRANY RODIČOV

1. šticovanie za vlasy
2. kľačanie na kolenách na príkaz
3. kmásanie, lomcovanie, ťahanie
4. kopnutie nohou
5. udretie po hlave
6. dusenie rukami, vankúšom
7. vyhrážanie sa rodičov, že si navzájom ublížia
8. napádanie sa rodičov navzájom
9. ubližovanie súrodencovi zo strany rodiča
10. bránenie dieťaťa jedným z rodičov pred napadnutím iným rodičom
11 popálenie cigaretou alebo inými predmetmi

16,9% 8,8% 6,8% 6,5% 6,5% 5,6% 5,3% 4,7% 4,5% 1,0% 0,8%
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5 N=264 1 N=137 8 N=106 2 N=101 10 N=102 3 N=87 9 N=82 7 N=73 4 N=70 11 N=16 6 N=12

oblasti fyzického násilia u detí zaradenej do skupiny vystavenej fyzickému násiliu
odhad na základný súbor 8. a 9.ročníkov 

vystavenie 95% dolná hranica 95% horná hranica



päť kategórií sociodemografických a iných charakteristík , ktoré mali vo všetkých 
štyroch formách násilia  opakovane najväčšie  zastúpenie

charakteristika kategória

1.pohlavie: dievčatá  

2.finančný príjem rodičov: zlý alebo veľmi zlý príjem 

3.rodinný stav: rozvedení rodičia 

4. typ domácnosti: jednorodičovské otcovské domácnosti

5. zdravotné komplikácie: uvedené zdravotné komplikácie 

psychické násilie
N=321

fyzické násilie
N=365

sexuálne násilie
N=111

82% 52% 64,2%

vystavenie násiliu  v priebehu posledných 12 mesiacov

rola sociodemografických a iných charakteristík



psychické násilie
N=271

fyzické násilie
N=288

sexuálne násilie
N=90

priemer 11,4 9,4 12,3

medián 12,0 10,0 13,0

modus 13 10 13,0

min 4 2 5

max 15 16 15



Ako súvisí rozsah vystavenia násilia medzi sebou?

počet oblastí 
zanedbávania

počet oblastí 
emočného 

násilia

počet oblastí 
fyzického 

násilia

počet oblastí 
sexuálneho 
zneužívania

počet oblastí 
zanedbávania

Pearson 
Correlation

1 ,424** ,424** ,272**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000

N 1560 1560 1560 1560

počet oblastí 
emočného násilia

Pearson 
Correlation

,424** 1 ,572** ,329**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000

N 1560 1560 1560 1560

počet oblastí 
fyzického násilia

Pearson 
Correlation

,424** ,572** 1 ,312**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000

N 1560 1560 1560 1560

počet oblastí 
sexuálneho 
zneužívania

Pearson 
Correlation

,272** ,329** ,312** 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000

N 1560 1560 1560 1560
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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INDIVIDUÁLNE  charakteristiky dieťaťa a pomer šancí vystavenia 
násiliu

pohlavie -ref. kat. - chlapec národnosť  – ref. kat. - slovenská

vek prvej skúsenosti počet zdravotných komplikácií

prospech v škole. ref. kat - výborný



INDIVIDUÁLNE 
CHARAKTERISTIKY 

DIEŤAŤA

FYZICKÉ 
NÁSILIE

PSYCHICKÉ
NÁSILIE

SEXUÁLNE 
NÁSILIE

SITUÁCIE
ZANEDBÁVANIA

NÁSILIE 
VŠETKY 
FORMY

SPOLU

POHLAVIE
ref. kat. dievča X** 1

NÁRODNOSŤ
ref. kat. slovenská X* 1

VEK PRVEJ SKÚSENOSTI (-) X** (-)X** 2

POČET ZDRAVOTNÝCH 
KOMPLIKÁCIÍ

X* X* X** X** 4

PROSPECH V ŠKOLE
ref.výborný

(-)X** 1

SPOLU 3 1 1 2 2 9

PORADIE/
VYSVETLENÁ 

VARIANCIA NÁSILIA
(NAGELKERE)

(4)8,3% (5)4% (1)11,8% (3)10,2% (2)11% -

ZHRNUTIE
INDIVIDUÁLNE charakteristiky dieťaťa  a pomer šancí  vystavenia 

násiliu

X*/X**– signifikantná charakteristika (*p<0.05 **p<0.01) 
(-)X*/(-)X**- signifikantná charakteristika (záporný vzťah)
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charakteristiky  RODINNÉHO prostredia  a pomer šancí 
vystavenia násiliu

rodinný stav- ref. kat - úplná rodina zamestnanecký status - ref. kat. zamestnaní

finančná situácia rodiny - ref. kat. veľmi dobrá počet súrodencov v rodine - ref. kat. žiadny

alkohol - ref. kat. - nie je prítomný



RODINNÉ
PROSTREDIE

FYZICKÉ 
NÁSILIE

PSYCHICKÉ
NÁSILIE

SEXUÁLNE 
NÁSILIE

SITUÁCIE
ZANEDBÁVANIA

CELKOVÉ 
VYSTAVENIE 

NÁSILIU
SPOLU

RODINNÝ STAV 
ref. úplná rodina X** X** 2

ZAMESTNANECKÝ 
STATUS 

ref. zamestnaní
0

FINANČNA SITUÁCIA 
RODINY ref. veľmi dobrá (-)X** (-)X** (-)X** (-)X** (-)X** 5

POČET SÚRODENCOV 
ref. žiadny X** 1

ALKOHOL 
ref. nie je prítomný X** X** X** nesledované X** 4

SPOLU 2 2 2 3 3 12

PORADIE - VYSVETLENÁ 
VARIANCIA - HORNÁ 

HRANICA
(Nagelkerke)

(3)18,3% (4)10,5% (2)18,9% (5)8,9% (1)24,5% -

ZHRNUTIE
charakteristiky RODINNÉHO prostredia dieťaťa  a  pomer šancí  

vystavenia násiliu

X**– signifikantná charakteristika (**p<0.01)
(-)X**- signifikantná charakteristika (záporný vzťah)
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ZDRAVOTNÉ KOMPLIKÁCIE a pomer šancí vystavenia násiliu

astma, cukrovka, srdce sluch alebo zrak krívanie, vozík, barla, problémy s chôdzou depresie ochrnutie



RODINNÉ
PROSTREDIE

FYZICKÉ 
NÁSILIE

PSYCHICKÉ
NÁSILIE

SEXUÁLNE 
NÁSILIE

ZANEDBÁVANIE
CELKOVÉ 

VYSTAVENIE 
NÁSILIU

SPOLU

astma, cukrovka, srdce X** X** X* X* 4

sluch alebo zrak 0

krívanie, vozík, barla, problémy s 
chôdzou 0

depresie X** X** X*** X** X** 5

ochrnutie 0

SPOLU 2 2 2 1 2 9

VYSVETLENÁ VARIANCIA
- HORNÁ HRANICA

(Nagelkerke)
9,0% 10,2% 10,3% 10,3% 10,5% -

ZHRNUTIE
ZDRAVOTNÉ KOMPLIKÁCIE a  pomer šancí  vystavenia násiliu

X*/X**/X***– signifikantná charakteristika (*p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001)



dôvody vystavenia fyzickému  a psychickému násiliu 
-výpovede detí-

•výchovné  problémy - neposlúchanie, nerešpektovanie rodiča 
nerobím veci tak ako mám, som zlý, zaslúžim si to

•zlá situácia v rodine - medziľudská, finančná, prepustenie rodičov z práce,   
nervozita ako dôsledok pracovného preťaženia, rozvodu

•vedľajší produkt - zasahuje deti sekundárne, prenášanie násilia medzi 
domáceho násilia                          rodičmi na deti

•dôsledok alkoholu - bez príčiny, pod vplyvom alkoholu, vždy sa niečo nájde

•prospech v škole                                - slabý prospech, zhoršujúci sa prospech, 
prospech, ktorý  sa nedostatočne zlepšil



772
719

746

609

408

343

422

545

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

pomoc deťom týraným sexuálne zneužívaným a šikanovaným 
počet dôvodných  podozrení v jednotlivých rokoch

Zdroj: výkazy SPODaSK



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2005, N=7722006, N=7192007, N=7462008, N=6092009, N=4082010, N=3432011, N=4222012, N=545

pomoc deťom týraným sexuálne zneužívaným a šikovaným - dôvodné 
podozrenia

fyzické násilie psychické násilie sexuálne zneužívanie šikanovanie komerčné účely (pornografia, prostitúcia)

Zdroj: výkazy SPODaSK



ekologický model rizikových faktorov zlého zaobchádzanie z deťmi

Individuálna oblasť

rodinná (príbuzenská) 
oblasť

komunitná oblasť

spoločenská oblasť

INDIVIDUÁLNE

· slobodné rodičovstvo, nízky vek rodiča
· duševné, zdravotné komplikácie rodiča
· zneužívanie návykových látok rodičom
· fyzická, verbálna agresivita dieťaťa
· zdravotné postihnutie dieťaťa

RODINNÉ 
(PRÍBUZENSKÉ)

· rodinný konflikt
· domáce násilie
· slabé rodičovské zručnosti
· rodiny s väčším počtom detí
· nízky socioekonomický status
· prítomnosť nebiologického rodiča v domácnosti

KOMUNITNÉ

· sociálno-ekonomické znevýhodnenie
· nízka úroveň sociálneho kapitálu
· dostupnosť alkoholu
· prítomnosť drog

SPOLOČENSKÉ

· kultúrne normy tolerujúce násilie páchané na deťoch
· slabý právny rámec zameraný na prevenciu zneužívania detí
· ekonomický tlak
· spoločenský konflikt

Zdroj: WHO (2013), Belsky (1980)

Zdroj: WHO (2013), Belsky (1980)



implikácie pre sociálne a verejné politiky 

• vytvorenie empirických rizikových profilov detí a 
charakteristík rodinného prostredia pre jednotlivé formy 
násilia

• pretavenie zistení do praktických návodov v teréne
• pomôcka  na uľahčenie práce  v rámci  vyhľadávacej 

činnosti  pre sociálnych pracovníkov, MVO (príručka CAN)
• užitočnosť pri posilnení agendy primárnej prevencie (deti a 

rodiny ako celok)  a sekundárnej prevencie ( programy 
rodiny a deti v kríze)

• nie nástroj  posilnenia represie, kontroly ale prevencie a 
pomoci.  Nesnažiť sa zachovať rodinu za každú cenu, iba do 
tej miery do akej je zaistená bezpečnosť dieťaťa

• ak sa pomôže rodine v kríze pomôže sa aj dieťaťu
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