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 Vecné zameranie úlohy 
Slovenská republika má v roku 2004 vypracovať hodnotiacu správu k dohovoru OSN o právach 
dieťaťa. Koordináciou úlohy je poverené MPSVR SR, Sekcia sociálnej inklúzie. Za týmto účelom 
bolo potrebné pripraviť analytické a podkladové materiály o situácii detí v SR. Riešená výskumná 
úloha bola so zadávateľom dohodnutá ako jeden z takýchto podkladových materiálov. Úloha bola 
riešená v období február – júl 2004. 
 
 

 Ciele  
 prezentovať stručnú deskripciu situácie detí a ich rodín v SR 
 identifikovať ohrozené skupiny detí, identifikovať hlavné problémy rodín s deťmi 
 pokúsiť sa špecifikovať priestor pre intervencie 

 
 

 Tematické okruhy 
 Základná charakteristika vývoja demografických procesov relevantných k populácii detí v SR: 

trendy v pôrodnosti, sobášnosti a rozvodovosti, rozvodovosť manželstiev so závislými deťmi, 
vývoj počtu narodených mimo manželstva, deti narodené neplnoletým matkám 

 Dôsledky demografického vývoja na štruktúru rodín: úplné a neúplné rodiny, rodiny so závislými 
deťmi, rodiny podľa počtu detí, viacgeneračné rodiny 

 Dôsledky demografického vývoja na štruktúru detí a mládeže: početnosť a veková skladba 
populácie detí a mladých ľudí, zmeny v jej vnútornej štruktúre (podľa veku a pohlavia), detská 
populácia podľa rodinných charakteristík (deti v úplných a neúplných rodinách, deti 
z rozvedených manželstiev, deti majú deti...), národnostný aspekt 

 Zdravotné štatistiky 
 Ekonomická a sociálna situácia rodín s deťmi (príjmy rodín, sociálne dávky – definície 

a poberanie, rodina a nezamestnanosť, základné problémy v sociálnom zabezpečení rodín) 
 Nedostatok času a deľba práce v rodinách, rodiny a služby: dvojkariérové rodiny, pracovné 

vyťaženie rodičov (v zamestnaní i prácou v domácnosti a domácom hospodárstve), participácia 
mužov na práci v domácnosti, využívanie služieb, spoločné trávenie voľného času,... 

 Hodnotové rebríčky populácie SR: všeobecné postoje k rodine a deťom, názory na postavenie 
muža a ženy v rodine, tradicionalita verzus modernita, rodina a základné ľudské práva 

 Deti, práva detí a rodina - uplatňovanie práv detí v prostredí rodiny: participácia na rozhodovaní, 
samostatnosť rozhodovania, deti a právo na súkromie, zárobková činnosť detí a samostatné 
financie, vzťahy v rodine (vzťah k matke, k otcovi a súrodenecké vzťahy), rovnaký prístup 
rodičov k deťom, odmena a trest v rámci rodiny, túžba po zmenách v rodine,... 

 Deti a násilie (skúsenosť detí s rôznymi druhmi násilia, šikanovanie, pocit bezpečia v mieste 
bydliska), kriminálne štatistiky 

 Ohrozené skupiny detí z hľadiska sociálno-ekonomických charakteristík rodiny 
 Deti vychovávané mimo rodiny: deti v detských domovoch a v náhradnej výchove (počet, trendy 

vývoja a základné problémy), deti v osobitných školách a reedukačných domovoch 
 Hlasy detí a mladých ľudí: názory detí a mladých ľudí na to, čo treba pre ne urobiť 

 
 

 Použité údaje a informácie 
 štatistické údaje rôzneho typu (demografické, sociálne, kriminalistické,...) 
 výskumné informácie (výskumné správy MSŠR, VÚPSVR, ÚŠIP) 
 základné súvisiace dokumenty (dohovory, zákony, vládne a ministerské materiály,...) 
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Úvod 
 
Každá novodobá spoločnosť venuje veľkú pozornosť výchove, vzdelávaniu, právnemu postaveniu detí 
v spoločnosti a podmienkam, v ktorých vyrastajú a pripravujú sa na zaradenie do spoločnosti. Robí to 
priamo alebo cez podporu rodín, kde vyrastá väčšina detí (v SR vyše 99 % zo všetkých detí, z toho 
takmer 90 % v úplných rodinách), či cez náhradné formy starostlivosti u detí, ktoré z rôznych dôvodov 
nemôžu žiť vo vlastnej rodine (okolo 0,8 % detí v SR).  

Problematike detí venuje veľkú pozornosť i medzinárodné spoločenstvo. V roku 1990 sa v New 
Yorku konal Svetový summit o deťoch, na ktorom sa prijalo Vyhlásenie a Akčný plán (signatármi je 
181 krajín sveta). Boli vypracované viaceré medzinárodné dokumenty zaoberajúce sa rôznymi 
aspektmi života detí. V duchu týchto záväzkov by jednotlivé krajiny mali vyvíjať aktivity na 
vytváranie bezpečného prostredia pre rozvoj detí a usilovať o elimináciu ohrození vyplývajúcich z 
bližšieho i širšieho prostredia1.  
 
1. Demografické súvislosti 
 
1.1. Dôsledky demografického vývoja pre populáciu detí  
Pre demografický vývoj na Slovensku je charakteristický dlhodobý pokles pôrodnosti a tento trend sa 
nenarušil ani v 90. rokoch. Svedčia o tom všetky sledované ukazovatele natality. Počet 
živonarodených detí sa znížil z vyše 80 tisíc v roku 1990 na 51 343 v roku 2001. V prepočte na 1 000 
obyvateľov je to pokles z 15,1 na 9,5 detí. Na jednu ženu dnes v priemere pripadá 1,2 detí. 
V nadväznosti na vývoj úmrtnosti, ktorá vykazuje stabilnú úroveň (necelých 10 úmrtí na 1 000 
obyvateľov), má takýto vývoj za následok postupné znižovanie prírastku populácie (až na záporné 
hodnoty – v roku 2001 sa menej ľudí narodilo ako zomrelo) a jej starnutie (klesá zastúpenie detí 
a narastá zastúpenie starších ľudí v populácii).  
 
Vývoj základných demografických ukazovateľov v SR    

Rok 
Počet 

obyvateľov k 
1. 7. 

Počet žien 
vo veku 
15 - 49 

rokov k 1. 7. 

Počet 
žien 

vo veku
 15 + 

Hrubá 
miera 

pôrodnosti 

Hrubá 
miera 

úmrtnosti

Prirodzený 
prírastok 
(úbytok) 
na 1000 

obyvateľov 

Všeobecná 
miera 

plodnosti 

1989 5 276 186 1 312 131 2 031 237 15,18 10,22 4,97 61,06 
1990 5 297 774 1 327 883 2 052 283 15,10 10,31 4,79 60,24 
1991 5 283 404 1 338 470 2 064 466 14,87 10,34 4,53 58,70 
1992 5 306 539 1 343 607 2 104 870 14,07 10,07 4,00 55,55 
1993 5 324 632 1 359 960 2 127 632 13,76 9,90 3,86 53,87 
1994 5 347 413 1 390 381 2 135 649 12,41 9,61 2,80 47,74 
1995 5 363 676 1 407 110 2 159 520 11,45 9,82 1,63 43,65 
1996 5 373 793 1 421 350 2 180 424 11,19 9,53 1,65 42,30 
1997 5 383 233 1 431 656 2 201 143 10,98 9,68 1,30 41,29 
1998 5 390 866 1 439 312 2 221 397 10,68 9,86 0,82 40,01 
1999 5 395 324 1 445 466 2 240 682 10,42 9,71 0,71 38,90 
2000 5 400 679 1 450 045 2 260 447 10,21 9,76 0,45 38,03 
2001 5 379 780 1 445 584 2 266 346 9,51 9,66 -0,16 35,37 
2002 5 378 595 1 441 127 2 286 872 9,45 9,58 -0,13 35,28 

Zdroj: Stav a pohyb obyvateľstva SR. ŠÚ SR. 
 
K pozitívnym trendom možno zaradiť postupné zvyšovanie veku matiek pri pôrode (z kritických 21 
rokov aktuálnych v 80. rokoch na 24,1 rokov u prvorodičky a na 26,5 rokov u všetkých matiek v roku 
2001). Tendenciu posúvania pôrodnosti do vyššieho veku naznačuje tiež plodnosť žien podľa veku – 
najviac detí sa rodí ženám vo veku 25-29 rokov (predtým to bol vekový interval 20-24 rokov).  
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Opačný priebeh ako vývoj celkovej pôrodnosti má vývoj narodených mimo manželstva: výskyt 
mimomanželských narodení sa zvyšuje, v roku 2001 tvorili 19,8 % zo všetkých narodených. Na tisíc 
obyvateľov pripadlo 1,89 mimomanželských narodení (10 163). Vysoký výskyt mimomanželských 
narodení sa prejavil u mladých, dokonca veľmi mladých matiek. Celých 20% sa narodilo neplnoletým 
matkám (do 18 rokov), pričom 13,2% z nich sa už stáva matkou opakovane. Ženám do 19 rokov sa 
rodí v priemere 40 % z celku mimomanželských detí. Väčšina pripadá na ženy so základným 
vzdelaním a s učňovskou školou – až 80,6 %.  

Zastúpenie mimomanželských narodení nie je na celom území SR rovnaké, diferencuje sa podľa 
veľkostných skupín obcí, podľa krajov a tiež podľa okresov (rozdiely sa pohybujú od 4 do 40 %). 
Najväčšiu koncentráciu vykazujú niektoré okresy na východnom a na strednom Slovensku: Spišská 
Nová Ves, Prešov, Poprad, Trebišov a Banská Bystrica i Rimavská Sobota. Regionálna rôznorodosť 
napovedá, že je pravdepodobne spôsobená kultúrnymi činiteľmi, hlavne národnosťou a konfesiou. 
Najvyššie zastúpenie narodených mimo manželstva je u rómskych matiek (v tomto prípade ide o tzv. 
„podmienene manželské deti“- partneri spolu žijú, majú deti, ale oficiálny sobáš uzatvoria až po 
dosiahnutí 18 rokov alebo zostanú naďalej v neformálnom zväzku). 

Slovensko sa dlhodobo zaraďovalo ku krajinám s vyššou sobášnosťou a nižšou rozvodovosťou. 
Od konca sedemdesiatych rokov sa sobášnosť nachádza v štádiu postupného mierneho poklesu. Za 
posledné roky sa pohybuje na úrovni okolo 5 sobášov na 1 000 obyvateľov (cca 24 tisíc nových 
manželstiev ročne). Zároveň s tým sa zvyšuje priemerný vek žien a mužov pri uzatvorení sobáša. 
V roku 2001 tvoril priemerný vek nevesty za všetky uzatvorené sobáše 25,6 rokov a za sobáše 
slobodných 23,8 rokov. Priemerný vek ženíchov vzrástol na 28,6 roka za všetky sobáše a na 26,3 roka 
za sobáše slobodných (začiatkom 90. rokov dosahoval u žien 22,5 roka a u mužov okolo 24 rokov). 

Rozvodovosť mala celkom opačný trend – pomaly a rovnomerne stúpa a 90. roky nepriniesli jeho 
zvrat. V roku 2001 pripadlo na 1 000 obyvateľov SR 1,82 rozvodu. Rozviedlo sa 9 817 manželstiev, 
pričom takmer 80 % návrhov na rozvod podali ženy. Okolo 30 % rozvádzajúcich sa manželstiev 
tvorili bezdetné manželstvá, zvyšných 70 % pripadalo na rozvody s maloletými deťmi. Deti po 
rozvode zostávajú prevažne matkám.  

Časom sa tieto dlhodobé trendy odrazili na štruktúre rodín. V štruktúre domácností postupne 
ubúda zastúpenie úplných rodín a zvyšuje sa podiel neúplných rodín. Podľa údajov zo Sčítania z roku 
2001 tvorili úplné rodinné domácnosti 56,4% (v roku 1991 to bolo 67,3 % a v roku 1970 ešte 78,4 %). 
Úplné rodiny s deťmi do 15 rokov tvorili 31,1 % (o 10 % menej ako v roku 1991). Zastúpenie 
neúplných rodín vzrástlo na 11,9 % (bolo ich 246 tisíc), čo v porovnaní so situáciou pred 10 rokmi 
znamenalo nárast o 1,4 % a v porovnaní s rokom 1970 o 3,3 %. Zo všetkých jednorodičovských rodín 
bolo takmer 90 % vedených matkou a len zvyšných 10 % otcom. Pojem jednorodičovská rodina na 
Slovensku v 90 prípadoch zo 100 znamená, že sa jedná o osamelú ženu s dieťaťom či deťmi.  

Zmenila sa i veľkosť rodín. Úplné rodiny mali v roku 2001 v priemere 3,44 členov, kým v roku 
1991 to bolo 3,52 členov. Pokles zaznamenali i rodiny s viacerými deťmi (3 a viac) – z 18,5 % na 12,8 
%. Oproti situácii zo začiatku 90. rokov vzrástol počet tzv. neformálnych spolužití (bez uzatvorenia 
manželstva). Predstavovali 30,5 tisíc, čo je 2,6 % z úplných rodinných domácností. Čo sa tiež zvýšilo, 
je podiel spoločne hospodáriacich domácností. Predstavovali 7,8 %, keď v roku 1991 ich bolo iba 2,9 
%. Ekonomická situácia mnohých rodín pravdepodobne vedie domácnosti k tomu, aby hospodárili 
spoločne. 
 
1.2. Počet a veková skladba populácie detí 
Demografické trendy a zmeny v štruktúre rodín na Slovensku sa svojimi dôsledkami dotýkajú aj 
populácie detí, a to v rôznych smeroch. V prvom rade sa ale prejavujú na početnom stave detí. Podľa 
Štatistického úradu SR žilo k 31.12.2000 na Slovensku 1 480 240 detí a mladých ľudí vo veku 0-19 
rokov. Tento počet reprezentoval 27,4 % (v roku 1999 to bolo 28,1 %) celkovej populácie Slovenska. 
Vo veku do 18 rokov, ktorý podľa Dohovoru o právach dieťaťa oddeľuje detstvo a dospelosť, to bolo 
ešte cca o 9 tisíc menej (necelých 26 % celej populácie). Ak v SR hovoríme o deťoch, týka sa to 
približne ¼ populácie. Dlhodobý pokles pôrodnosti v SR sa teda prejavil i na početnom stave detí a 
mládeže. Počet najmladších obyvateľov z vekovej skupiny 0-19 rokov sa začal znižovať od roku 1990. 
Najprv to bolo o 15 tisíc ročne, od roku 1996 až o 40 tisíc ročne. V priebehu 90. rokov sa početnosť 
detskej populácie znížila o 16,4 %. Kým v roku 1990 rátala táto najmladšia časť populácie 1 770 696, 
v roku 2000 to bolo o 290 456 menej. 
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Pokles v rámci jednotlivých vekových skupín detí a mladých ľudí sa ale začal oveľa skôr. Počet 
detí vo veku 0-4 roky klesá už od roku 1980. Početnosť vekovej skupiny 5-9 rokov nadobudla 
klesajúcu tendenciu od roku 1987. V skupine detí 10-14 rokov nastal obrat vo vývoji ich počtu po roku 
1989 a u najstarších detí a mládeže (15-19 rokov) začal ich počet klesať až v roku 1995. Absolútny 
počet najmenších detí (0-4 ročných) sa za posledné desaťročie  znížil o 30 %, počet detí vo veku 5-9 
rokov o 22 % a počet 10-14 ročných klesol o 16 %. V prípade najstaršej skupiny detí, u ktorých sa 
klesajúca tendencia prejavila najneskôr, sa od roku 1994 znížil početný stav o 7 %. 

Zmenšenie detskej populácie malo za následok aj zmeny v jej vnútornej štruktúre. Kým na 
začiatku 80. rokov prevažovali najmladšie deti, od polovice 80. rokov sa prevaha presunula do 
stredných vekových kategórií detí. Začiatkom 90. rokov sa najpočetnejšou skupinou v rámci detskej 
populácie stali najstaršie ročníky detí (15-19) a túto svoju prevahu si udržali až do súčasnosti. V roku 
2000 tvorili 30% zo všetkých detí. Počas celého posledného desaťročia platí pre vnútornú štruktúru 
detskej populácie tendencia: čím mladšia veková skupina, tým má v rámci detskej populácie menšie 
zastúpenie. Podiel najmladších detí je 19,3 %, deti vo veku 5-9 rokov tvoria 23,6 % a vo veku 10-14 
rokov 27,1%. Za posledných päť rokov je vnútorná skladba detskej populácie na Slovensku pomerne 
stabilizovaná, a ak sa v najbližšom období nezačne výraznejšie zvyšovať pôrodnosť (čo demografi 
považujú za málo pravdepodobné), uchová si približne rovnaké proporcie aj v ďalšom desaťročí. Deti 
vo veku 0-9 rokov tvoria 42,9 % zo všetkých detí a staršie skupiny (10-19) sú zastúpené 57,1 %. 
Štruktúra podľa pohlavia odráža dlhodobé biologické danosti – keďže sa rodí viac chlapcov, v detskej 
populácii mierne prevažujú chlapci (51,1 % chlapcov a 48,9 % dievčat). 

Vo vývoji najmladšej populácie sú však významné rozdiely z hľadiska národnosti a konfesie. 
Dlhodobo vyššia pôrodnosť rómskej populácie sa prejavuje v tom, že štruktúra rómskych detí 
vykazuje opačnú tendenciu – najviac zastúpené sú najmladšie deti a s rastúcim vekom ich podiel klesá. 
Aj štruktúra rómskych detí podľa typu rodiny je iná (vyšší podiel jednorodičovských rodín a tzv. 
faktických manželstiev). 
 
2. Sexuálne a reprodukčné správanie mladých ľudí 
 
2.1. Pôrody a interrupcie u detí a mladistvých 
Celkový pozitívny vývoj v potratovosti vystihuje nasledovný graf, kde je znázornené porovnanie 
počtu UPT na 100 pôrodov v rokoch 1989 a  2000. 

 
Vzťah pôrodov a UPT 
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Napriek prudkému poklesu počtu interrupcií si zasluhuje pozornosť ich pretrvávajúci relatívne 
vysoký počet u žien a dievčat vo veku nižšom ako 19 rokov.  

 
Vývoj počtu umelých prerušení tehotenstva a indexu umelej potratovosti - SR  

UPT 
Z toho vo veku 

ženy Živonarodení 
z toho 

Rok počet 
-14 15 - 19 

Počet matkám 
do 19 rokov 

Index umelej 
potratovosti 

Index umelej 
potratovosti do 
19 rokov veku 

1989 48 097 . . 80 116 9 533 600,3 . 
1990 47 901 31 3 159 79 989 9 638 598,8 331,0 
1991 45 098 23 3 113 78 569 11 002 574,0 285,0 
1992 41 923 15 3 263 74 640 10 706 561,7 306,2 
1993 38 302 22 3 301 73 256 10 506 522,9 316,3 
1994 34 432 60 3 339 66 370 8 915 518,8 381,3 
1995 28 887 13 2 579 61 427 7 554 470,3 343,1 
1996 23 863 19 2 238 60 123 7 051 396,9 320,1 
1997 20 850 23 1 973 59 111 6 523 352,7 306,0 
1998 19 395 15 1 853 57 582 6 044 336,8 309,1 
1999 18 141 13 1 705 56 223 5 665 322,7 303,3 
2000 16 580 10 1 701 55 151 5 231 300,6 327,1 
2001 15 899 18 1 565 51 136 4 642 310,9 341,0 
2002 15 301 8 1 504 50 841 4 580 301,0 330,1 

Zdroj: Stav a pohyb obyvateľstva SR. ŠÚ SR. 
 

Podobným podielom ako na interrupciách participujú mladiství aj na pôrodnosti. 
 
 

Podiel pôrodov mladistvých na celkovom počte 

9%

91%

Počet pôrodov 

Pôrody u mladistvých

 
2.2. Sexuálne správanie mladých ľudí 
Na Slovensku sa nevykonáva systematický výskum sexuálneho správania obyvateľstva, postojov 
k antikoncepcii a interrupciám ako ani k predmanželskému styku. Informácie tohto druhu možno 
získať len z parciálnych výskumov. Podľa výskumu agentúry Focus z roku 1997 zameraného na ženy 
SR má na Slovensku vo veku 17 rokov viac ako tretina žien (35,2 %) prvý sexuálny styk za sebou, v 
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18 potom viac ako polovica (56%). Hranica začiatku sexuálnej aktivity sa však posúva už pod hranicu 
15 rokov  (0,9%). Začiatok sexuálneho života výrazne koreluje s vekom respondentiek. Všeobecne 
možno konštatovať, že u mladších vekových kategórií je začiatok sexuálneho života skorší ako u 
starších žien.  

 
Použitie antikoncepcie pri prvom pohlavnom styku (FOCUS) 

 Áno 33,5 
 Nie 59,7 
 Neviem, nepamätám sa 6,7 

“Použili ste pri prvom sexuálnom styku Vy alebo Váš partner nejakú antikoncepciu ?” (N=844 žien, v %) 
 
Použitie antikoncepcie pri prvom sexuálnom styku podľa vybratých znakov (v %)  

 Áno nie neviem, nepamätám sa 
SPOLU: 34 60 7 

do 15 rokov 0 100 0 
15-17 rokov 39 57 4 
18-19 rokov 31 63 5 
20-21 rokov 28 58 4 
22-23 rokov 27 66 7 
24 a viac 32 68 0 
podľa vzdelania respondentky:    
základné vzdelanie 26 69 5 
Stredné bez maturity 31 60 9 
Stredné s maturitou 35 56 9 
Vysokoškolské 46 47 6 
podľa vzdelania matky    
základné vzdelanie 24 68 9 
Stredné bez maturity 31 60 8 
Stredné s maturitou 44 49 7 
Vysokoškolské 59 36 5 
podľa vzťahu respondentky k viere:     
Hlboko veriace 20 68 2 
Veriace 29 63 4 
nerozhodnuté/nevie 46 49 1 
Neveriace 40 53 2 

 
Skorý štart sexuálneho života bez použitia akýchkoľvek prostriedkov ochrany, potvrdzuje, že 

odporúčania konferencie OSN v Káhire o potrebe zlepšenia sexuálnej výchovy na školách majú 
platnosť aj na Slovensku. Z doterajších diskusií vyplýva, že je potrebné stanoviť aspoň minimum 
základnej sumy informácií povinnej pre všetky deti, bez ohľadu na typ školy, ktorú navštevujú. 
Problémom, ktorému nepripravená mládež musí čeliť nie je len neželané tehotenstvo, ale aj riziko 
sexuálneho násilia, sexuálneho zneužívania a sexuálne prenosných infekcií.  
 
“Myslíte si, že žena má za každých okolností rozhodovať o svojom tehotenstve, vrátane práva na umelé 
prerušenie tehotenstva ?” (% odpovedí) (FOCUS) 

 rozhodne 
áno 

skôr 
áno  

skôr nie rozhodne 
nie 

neviem posúdiť 

SPOLU: 50 31 7 7 4 
15-17rokov 45 29 6 9 11 
18-24 rokov 44 34 11 7 5 
25-34 rokov 52 32 7 6 3 
35-44 rokov 54 28 6 8 2 
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Základné 44 30 9 9 8 
stredné bez maturity 47 33 9 7 3 
stredné s maturitou 57 30 5 6 3 
vysokoškolské 51 32 8 9 0 
hlboko veriace 28 25 15 28 4 
Veriace 47 32 9 6 6 
nerozhodnuté/nevie 62 30 3 3 2 
Neveriace 62 31 2 3 2 

 
Výskum agentúry FOCUS dokumentuje aj vysoký rešpekt slovenskej verejnosti k ľudským 

právam slobodne rozhodovať o počte svojich detí, ako aj o práve slobodne sa rozhodnúť pre umelé 
prerušenie tehotnosti vrátane žien nábožensky založených.  
 
2.3. Prenatálna starostlivosť, starostlivosť o matku a novorodenca v čase pôrodu, postnatálna 
starostlivosť a dojčenie 
Cieľom bezpečného materstva je zabezpečiť optimálnu starostlivosť o tehotnú ženu a novorodenca. 
Zahŕňa snahu o znižovanie materskej úmrtnosti a chorobnosti, ako aj zlepšovanie zdravotného stavu 
novorodencov organizáciou rovnocenného prístupu k zdravotným službám, vrátane plánovaného 
rodičovstva, prenatálnej starostlivosti, starostlivosti počas pôrodu a po pôrode, ako aj prístup 
k základnej pôrodníckej a novorodeneckej starostlivosti (SZO 1994). V Slovenskej republike je trvalo 
relatívne nízky počet prípadov materskej úmrtnosti už od roku 1985. Medzi najčastejšie príčiny 
materskej úmrtnosti na Slovensku sú krvácavé stavy počas pôrodu (15,8%), predčasné odlučovanie 
placenty  a komplikácie súvisiace s touto pôrodníckou patológiou (10,5%), embólia plodovou vodou 
(7,9%) a preeklampsia, resp. HELLP syndróm (7,9%).  

 
Vývoj materskej úmrtnosti v SR 

Rok Materská úmrtnosť 

1989 9,99 
1990 6,25 
1991 14,00 
1992 1,34 
1993 12,29 
1994 6,03 
1995 8,14 
1996 4,99 
1997 3,38 
1998 8,68 
1999 10,67 
2000 1,81 
2001 15,64 
2002 7,87 
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Vývoj materskej úmrtnosti v SR
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Predčasné odlučovanie placenty, embólia plodovou vodou, ako aj HELLP syndróm sa vyznačujú 

v terminálnych štádiách poruchami hemokoagulácie (krvného zrážania), ktoré vedú k vykrvácaniu. 
Záverom možno zhodnotiť, že najčastejšími príčinami materskej úmrtnosti na Slovensku sú krvácavé 
komplikácie. Perspektíva znižovania prípadov materskej úmrtnosti je priamo závislá na ich správnom 
manažmente. 
 
2.4. Prenatálna starostlivosť 
Podľa štatistických ukazovateľov je v priemere dostatočný počet návštev tehotných žien 
v prenatálnych poradniach. Uvedené čísla však nevystihujú situáciu v niektorých regiónoch 
Slovenska, kde je vyššia koncentrácia rómskej populácie. Nakoľko neexistuje zber štatistických 
údajov o rómskom etniku, závery možno vyvodiť len na základe informácií z odborných analýz, kde 
sú referované iba jednotlivé prípady materskej a perinatálnej úmrtnosti a chorobnosti.  

 
Návšteva gynekológa pred 12. týždňom tehotenstva

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Podiel rodičiek, ktoré navštívili gynekológa pred 12. týždňom tehotenstva
z celkového počtu pôrodov 

 
 
Ako vidno z grafu, v poslednom období menej ako polovica všetkých tehotných navštívi ženského 

lekára v prvých troch mesiacoch tehotnosti. Tento jav zjavne súvisí s nedostatočným zdravotným 
uvedomením, absenciou motivácie zdravotníckeho personálu (ženských lekárov a pôrodných 
asistentiek) na strane jednej a tehotných žien na strane druhej, ako aj chýbaním návštevnej služby. 
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2.5. Vývoj detskej, perinatálnej a skorej novorodeneckej úmrtnosti 
Od konca 80. rokov badať pokles detskej, perinatálnej a skorej novorodeneckej úmrtnosti, avšak za 
ostatných 5 rokov došlo k ich stagnácii. 

Vývoj detskej úmrtnosti v SR 
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Najčastejšou príčinou  perinatálnej úmrtnosti je novorodenecká nezrelosť v dôsledku predčasného 

pôrodu (37,6%). Na druhom mieste sú Q79 (5,9%) a na treťom vrodené vývojové chyby (4,7%). 
Ďalšou významnou príčinou je syndróm respiračnej nedostatočnosti, čo je opäť dôsledok predčasného 
pôrodu. Sumárne možno konštatovať, že takmer polovicu príčin perinatálnej úmrtnosti tvoria 
komplikácie predčasného pôrodu a vrodené vývojové chyby. Cesta ďalšieho znižovania perinatálnej 
úmrtnosti vedie predchádzaním predčasnému pôrodu a kvalitným ultrazvukovým a biochemickým 
skríningom, ktoré včas pomôžu odhaliť vrodené vývojové chyby nezlúčiteľné so životom.  

 

Vývoj perinatálnej a skorej novorodeneckej úmtnosti v 
SR
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3. Hodnotové rebríčky populácie SR vo vzťahu k rodinným otázkam 
 
3.1. Všeobecné postoje a hodnoty 
Podľa štatistických dát i mnohých prieskumov zostáva v SR manželská rodina univerzálnym 
spôsobom životnej dráhy obyvateľov. Vyše 90 % obyvateľov vstúpi počas svojho života aspoň raz do 
manželstva, dobrovoľne bezdetnými zostáva iba zanedbateľné percento manželstiev. Vysoké 
hodnotenie inštitúcie manželstva známe z minulosti sa udržalo aj na konci 20. storočia. Podľa 
výsledkov Výskumu európskych hodnôt (SÚ SAV, 1999/2000) takmer 90 % obyvateľov Slovenska 
nepovažuje manželstvo za zastaralú inštitúciu (podobný názor zastávalo napr. vo Francúzsku iba 65 % 
obyvateľov, v Belgicku či Luxembursku takmer 70 %).  

Čo sa týka detí, vyše 95 % populácie SR si myslí, že k tomu „aby dieťa vyrastalo šťastne, 
potrebuje domov, v ktorom sú obaja rodičia“ (v Škandinávii len 60 %). Materstvo bez trvalého 
partnera schvaľuje v SR 23,3 % obyvateľov (priemer za Európu bol 43,6 %, v Chorvátsku zastávalo 
takýto názor vyše 66 % populácie a na Islande až 81,9 %).  

Iný prieskum  (Taylor Nelson Sofres, 2002) zasa ukázal, že Slovensko je v otázkach rodiny 
najtradičnejšie aj v rámci stredoeurópskych krajín. Zo všetkých štyroch porovnávaných krajín bol 
podiel obyvateľov odmietajúcich „partnerstvo muža so staršou ženou“ za SR najväčší (50 % v SR, 
v Poľsku len 18 %). Podobne aj v prípade odmietnutia: „spoločného bývania pred manželstvom“ (63 
% v SR, 41 % v Poľsku), „rodičovstva mimo manželstva“ (60 % v SR, 47 % v Poľsku), či odmietnutia 
„dobrovoľne bezdetného manželstva“ (76 % v SR, 41 % v Poľsku). 

Z medzinárodných porovnaní teda vyplýva, že v slovenskej populácii ako celku sa udržiava 
pomerne vysoká miera zastúpenia tradičných názorov na manželstvo a rodinu. I keď možno 
predpokladať, že vo vnútri sa určitá názorová diferenciácia odohráva, najmä z hľadiska generácií 
(názory mladých ľudí sa skôr adaptujú na zmenené spoločenské podmienky a ekonomické možnosti).  

Potvrdzujú to aj nasledovné názory o rodine, deťoch a výchovných cieľoch: 
 

Rodinu považuje za veľmi dôležitú 87,5 % obyvateľov Slovenska 
za veľmi dôležitú podmienku šťastného manželstva považuje 69,8 % obyvateľov SR deti 
Urobiť pre dieťa všetko aj za cenu odriekania si myslí 60,2 % obyvateľstva SR 
Opačné stanovisko - že rodičia majú svoj život a nik po nich nemôže chcieť, aby sa obetovali kvôli deťom – 
získalo podporu 18,1 % 
S názorom, že človek nie je povinný ctiť si a milovať rodičov, ktorí si to nezaslúžia svojim správaním, súhlasilo 
24,6 % obyvateľov SR 
Opačný názor, že rodičov musíme milovať a ctiť vždy, bez ohľadu na ich prednosti a nedostatky, sa stotožnilo až 
73,6 % obyvateľov SR 
Ciele, ku ktorým treba vychovávať deti:  
1. pracovitosť – 75,2 %,  
2. slušné spôsoby – 72,6 %,  
3. zodpovednosť – 66,8 %,  
4. samostatnosť – 61,3 %,  
5. tolerantnosť – 57,0 %,  
6. sporovlivosť – 38,6 %, 
7. náboženská viera – 33,1 %,  
8. poslušnosť – 26,4 %,  
9. nesebeckosť – 18,7 %,  
10. predstavivosť – len 2,7 % 
 

Významnú úlohu v procese formovania osobnosti detí a mládeže zohrávajú výchovné prostriedky 
a ciele uplatňované v rodinách. V tejto sfére sú medzi jednotlivými generáciami len malé rozdiely. 
Vlastnosti, ku ktorým viedli svoje deti príslušníci najstaršej generácie preniesli až na dnešných 
rodičov. Tí sú liberálnejší skôr v prostriedkoch výchovy, než v hlavných výchovných preferenciách. 
V nich dochádza iba k malým zmenám a neraz je ťažké určiť, či majú pozitívny alebo negatívny 
dopad. Výchova k samostatnej, nezávislej a aktívnej osobnosti ešte stále nemá prevahu.  
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4. Ekonomická a sociálna situácia rodín s deťmi a ohrozené skupiny detí z hľadiska sociálno-
ekonomických charakteristík rodiny 

 
4.1. Príjmová situácia domácností 
Rozloženie domácností podľa príjmu na začiatku 90. rokov bolo vychýlené smerom k nižším 
príjmovým kategóriám, chýbala silná stredná vrstva a málo boli zastúpené okrajové príjmy – najvyšší 
a najnižší. V priebehu 90. rokov sa zvyšoval počet najbohatších, ale aj najchudobnejších domácností. 
Tzv. stredná a vyššia stredná vrstva je naďalej slabo zastúpená. Podľa posledných štatistických 
údajov o príjmoch sa najviac domácností nachádzalo v pásme medzi životným minimom 
a priemerným príjmom (takmer 40 %), t.j. v nižšej strednej vrstve. Druhú najpočetnejšiu skupinu 
tvorili domácnosti, ktorých príjem sa pohyboval medzi priemerným príjmom a 1 a ½-násobkom 
priemerného príjmu (vyše 30 %). Nad touto hranicou bolo iba 15 % domácností SR, pod hranicou 
životného minima zostávalo okolo 9 % - 11 % domácností.  

Diferenciácia domácností podľa príjmu je pomerne vysoká. Najsilnejším diferencujúcim faktorom 
je rastúci  počet členov domácnosti a počet detí. Domácnosti s vyšším počtom detí ako dve sa výrazne 
posúvajú do nižších príjmových pásiem. V rámci dvojdetných domácností bolo pod priemerným 
príjmom už takmer 70 % z nich, u trojdetných rodín až vyše 90 %. Počet detí naďalej zostáva 
významným faktorom, ktorý podstatne znižuje reálnu životnú úroveň rodiny.  
 
4.2. Subjektívne hodnotenie príjmovej situácie 
Subjektívne hodnotenie príjmovej situácie plne korešponduje s jej štatistickým zisťovaním. Väčšina 
obyvateľov sa zaraďuje tesne nad alebo pod hranicu relatívnej chudoby. Bohatstvo a extrémna 
chudoba sa v sebahodnotení vyskytujú zriedkavo (iba 2 a 4 %). 41,6 % obyvateľov SR hodnotí svoju 
situáciu tak, že im príjem sotva stačí na základné potraviny a že zabezpečuje len základné potreby. 
Ukázalo sa, že rodiny s deťmi majú nie len horšiu reálnu situáciu, ale sa u nich zvyšuje aj pocit 
chudoby. Situácia väčšiny rodín s deťmi zostáva i naďalej napätá, nakoľko každé zvýšenie príjmov je 
sprevádzané zvýšením životných nákladov. 

Podobné výsledky prezentuje aj longitudiálny výskum ÚIPŠ na mladých ľuďoch od 15 do 26 
rokov. Najviac z nich sa zaradilo na hranicu uspokojenia základných životných potrieb (61,8 %) a do 
najvyššej kategórie (bezproblémových) sa zaraďuje iba okolo 1,5-2%. Rozdiely sa prejavujú podľa 
miesta bydliska (v mestách je situácia lepšia), podľa školského statusu (lepšie hodnotenie za VŠ) 
a podľa rodinného statusu (mladí ľudia z neúplných rodín, a tiež mladí ľudia, ktorí si založili vlastnú 
rodinu – horšie hodnotenie). 

 
4.3. Vnímanie problémov rodín na Slovensku 
Aj viaceré prieskumy z posledného obdobia potvrdzujú dominanciu finančných problémov (pozri 
literatúra, 1998-2001). Vyše 70 % opýtaných sa trvalo alebo často vo svojej rodine potýka 
s nedostatkom financií. Ďalším chronickým problémom je nedostatok času a stres - deklaruje ho vyše 
50 % opýtaných, najmä spomedzi strednej generácie a z neúplných rodín. K hranici 50 % sa 
v prieskumoch blížia aj zdravotné problémy, stúpajúci výskyt bol zaznamenávaný aj pri problémoch 
so zamestnaním a nezamestnanosťou.  

Stratégie rodín na riešenie finančných problémov sú rôzne a ich proporcie sa v priebehu 
desaťročia menili. Nedostatok pracovných príležitostí riešia mnohí obyvatelia SR odchodom za prácou 
do vzdialených miest alebo do cudziny. Preto sa často vyskytuje dlhodobá neprítomnosť jedného 
z rodičov v rodine, čo má negatívne dôsledky na partnerské vzťahy i výchovu detí. Okrem dlhodobého 
odchodu za prácou sa nezriedka vyskytuje snaha o získavanie dodatočných zdrojov, čo tiež 
podstatným spôsobom redukuje spoločný čas rodiny. Ďalším frekventovaným spôsobom je snaha o 
dopestovanie plodín a obmedzovanie platených služieb (samosaturovanie službami). Niektoré rodiny 
museli pristúpiť aj k uskromňovaniu sa v spotrebe.  

S rastúcou sociálnou a ekonomickou diferenciáciou spoločnosti sa diferencujú i stratégie riešenia 
finančných či sociálnych problémov. Za posledné obdobie ďalej narastala i diferencovanosť rodín 
z hľadiska ekonomickej situácie, mnohé rodiny s nezaopatrenými deťmi sú odkázané na poberanie 
sociálnych dávok.  
 

 13



5. Poznanie a uplatňovanie práv detí 
 
5.1. Modely rodičovstva a spoločenská kontrola 
Odborné štúdie rozlišujú dva základné modely vzťahov v minulosti: dedinský a mestský, alebo aj 
tradičný a moderný. (Botíková a kol., 1997, Guráň – Filadelfiová, 1994, 1997, 1998) Prvý sa 
vyznačoval sebestačnosťou a uzavretosťou voči širšiemu okoliu a otvorenosťou rodiny voči dedine. 
Súkromná a verejná sféra mali k sebe veľmi blízko. (Dedina bola spojená susedskými väzbami 
a spoluprácou, často sa upevňovali rodinnými vzťahmi.) Takto stmelené spoločenstvo mohlo 
usmerňovať život rodín a naopak: rodina bola pod spoločenskou kontrolou a dedina pod kontrolou 
rodín. Takáto vzájomná väzba sa zaobišla bez zásahu inštitúcií a zákonného práva. 

Mestský model sa vyznačoval otvorenosťou voči širšiemu okoliu a uzavretosťou rodín (väčšia 
spoločenská separácia, vyššia miera individualizácie). Súkromný život sa priestorovo i spoločensky 
oddelil od verejného a rodinná intimita chránila svojich členov pred zásahmi spoločnosti. Rodič 
pôsobil v uzavretej rodine, spoločnosť ho nekontrolovala, medze právomocí určovali spoločenské 
vzory. Nevyhnutným nástrojom otvorenej spoločnosti v mestách sa stali zásahy inštitúcií a zákonné 
právo, ktoré boli pri slabšej spoločenskej kontrole nutné na udržiavanie poriadku.  

Vplyvom urbanizácie a industrializácie sa mestský model postupne rozširoval aj na vidiek. 
Zmenou ekonomického systému spoločnosti sa postupne začali obrusovať hrany striktného 
patriarchálneho modelu rodičovstva, ale mnohé prvky si dlho uchovali svoju životnosť. 
Demokratizácia spoločnosti a postupná inštitucionalizácia ľudských práv sa prejavila aj na zmenách 
modelu rodičovstva: od autoritárskeho k demokratickému, od vnímania dieťaťa ako pracovnej sily 
k jeho vnímaniu ako naplnenia osobných túžob. Zakotvením ľudských práv v ústave sa spoločnosť 
stala spoluzodpovednou za ich dodržiavanie. Ďalší rozvoj demokratizácie priniesol i kodifikáciu 
detských práv (zákony a dohovory na národnej i medzinárodnej úrovni. Za dodržiavanie detských práv 
sa tak stala spoluzodpovednou celá spoločnosť, často si to ale nie celkom uvedomuje. 
 
5.2. Postoje k spoluzodpovednosti za dieťa 
Expertízy i empirické sondy MSŠR (1997, 1998, 2002) potvrdili, že u časti populácie SR prežíva 
majetnícky vzťah ku svojim deťom, ako aj rešpektovanie tohto vzťahu blízkym okolím. Takmer 9% 
opýtaných nevedelo zaujať stanovisko, či cudzí ľudia majú právo zasiahnuť do cudzej rodiny, ak majú 
podozrenie na zlé zaobchádzanie s dieťaťom a 3,1 % bolo toho názoru, že nemajú právo zasiahnuť. 88 
% s právom na intervenciu súhlasilo, dokonca 53,1 % anketovaných si myslelo, že by to mala byť 
povinnosť.  

V deklaratívnej rovine sa zdá, akoby slovenská verejnosť bola s povinnosťou zasiahnuť na 
ochranu cudzieho dieťaťa vysporiadaná. Sociálni pracovníci a zástupcovia pomáhajúcich profesií 
obetiam násilia sa sťažujú na nevšímavosť okolia dieťaťa/ženy a žiadajú uzákonenie ohlasovacej 
povinnosti pri zistení takýchto prípadov. Sťažujú sa i na neochotu svedčiť pri obzvlášť závažných 
prípadoch násilia. (MSŠR 2002) 

Vzniká tu teda určitý rozpor medzi deklarovaným postojom a reálnym správaním. Úlohu môže 
zohrávať i nedostatok informácií o tom, akým spôsobom postupovať a na koho sa obrátiť. Iba 16% 
opýtaných uviedlo, že má dostatok informácií o probléme a o možnostiach intervencie. Deficit 
informácií je teda v našej spoločnosti dosť veľký (84 %, výskum 1998). Za nedostatkové boli 
označené práve informácie o možnostiach intervencie.  
 
5.3. Zodpovednosť za dieťa v rámci rodiny 
Z hľadiska každodennej starostlivosti a výchovy detí vychádza podľa výskumných údajov, podobne 
ako v minulosti, ako najdôležitejšia matka. Nie je ani jedna oblasť starostlivosti, v ktorej by matka 
venovala dieťaťu menej času ako otec. Napr. podľa údajov z výskumu vidieckej rodiny bola účasť 
matky pri učení sa s deťmi 39 % a účasť otcov len 3 %. V prípade návštevy lekára bol rozdiel ešte 
výraznejší: 52 % ku 4%. Jediný druh starostlivosti, u ktorého sa prevaha matiek nepotvrdila, boli hry 
s deťmi. Túto aktivitu vykonávajú rodičia spoločne. (MSŠR 1997) 

Na výchove detí a na ich opatere sa u nás vo veľkej miere podieľajú starí rodičia. Aj dnes väčšina 
starých rodičov aktívne pôsobí pri výchove a socializácii vnúčat, často sú ich každodennými 
spoločníkmi.  
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Participácia mužov na starostlivosti o deti a domácnosť je podľa výskumov oveľa nižšia. Okrem 
opráv v domácnosti sú všetky činnosti vykonávané prevažne ženou (od 50 do 60 %). V starostlivosti 
o deti sa prevažná participácia mužov neobjavila vôbec: podľa 38 % opýtaných sa muži a ženy starajú 
o deti rovnako, u zvyšných 62 % je to prevažne na ženách. (IVO 2002) 

No opäť je situácia iná z hľadiska ideálnych predstáv: 55 % mužov a 62 % žien súhlasilo 
s názorom, že na povinnostiach v domácej sfére sa majú obaja partneri podieľať rovnako. Opačný 
názor, že väčšina starostlivosti má byť na ženách,  malo 27 % mužov a iba 16 % žien. Pričom so 
znižovaním vzdelania sa podiel súhlasu s tradičnými názormi na postavenie žien v domácej sfére 
zvyšoval. 
 
6. Úroveň poznania detských práv  
 
Priemerná úroveň poznania detských práv (test pre mladých ľudí vo veku 14-17 rokov spočíval 
v posudzovaní 35 položiek, ktoré pokrývali celú oblasť detských práv, výskum MSŠR a ŠŠI, 2002) 
dosiahla hodnotu 69,7 bodov z celkovo možných 100 bodov. Medzi jednotlivými skupinami detí sa 
prejavovali pomerne výrazné rozdiely. Najlepšie znalosti detských práv prejavili študenti gymnázií 
(78,8 bodov) a potom stredných odborných  škôl (75,3 bodov). Nasledovali žiaci základných škôl 
(67,3 bodov) a najnižšia úroveň sa ukázala u študentov stredných odborných učilíšť (65,4 bodov).  

V rámci stredných odborných škôl boli o detských právach najlepšie informovaní študenti 
obchodných akadémií a poľnohospodárskych škôl (79 a 78 bodov), najnižšiu úroveň vedomostí 
prejavili študenti stredných priemyselných škôl dopravných (68,9 bodov) a potom strojárskych a 
vinársko-ovocinárskych škôl (približne 70 bodov). V rámci stredných odborných učilíšť sa najmenšia 
úroveň vedomostí o detských právach prejavila u študentov stavebných učilíšť (49 bodov) a potom u 
združených stredných odborných učilíšť (59,5 bodov). Najlepší spomedzi stredných odborných učilíšť 
boli stredné odborné učilištia služieb (72 bodov) a tiež  kadernícke a odevné stredné odborné učilištia 
(takmer 70 bodov). 

Mierne diferencie v úrovni poznania detských práv sa tiež prejavili podľa typu školy. Najvyššiu 
hranicu dosiahol vedomostný index za súkromné školy, nasledovali štátne školy a napokon cirkevné 
školy. Tieto rozdiely však boli minimálne. Taktiež sa ukázal rozdiel v úrovni vedomostí chlapcov a 
dievčat. Dievčatá prejavili vo všeobecnosti vyššiu mieru poznania detských práv ako chlapci (72,9 
bodov oproti 66,5 bodov). Podľa krajov sa najpriaznivejšie umiestnili mladí ľudia z Prešovského a 
Trnavského kraja (vyše 70 bodov) a potom z Bratislavského a Banskobystrického kraja (približne 70 
bodov). Naopak, najnižšiu mieru poznania prejavili študenti z Nitrianskeho a Košického kraja, 
nasledovali študenti Žilinského a Trenčianskeho kraja (medzi 65 a 68 bodov).  
 
Index vedomostí o detských právach podľa vybraných skupín (0-100 bodov) 
Znak  Skupina Priemerná hodnota 

indexu 
 Celý súbor 69,7 
Typ školy Žiaci ZŠ 67,3 
 Študenti gymnázií 78,8 
 Študenti SOŠ 75,3 
 Študenti SOU 65,4 
Pohlavie Dievčatá 72,9 
 Chlapci 66,5 
Typ strednej odbornej školy Ekonomická , OA 79,3 
 SPŠ stavebná 74,6 
 Konzervatórium 73,8 
 SPŠ dopravná 68,8 
 Strená poľ. škola 78,9 
 SPŠ strojárska 70,6 
 Stredná vinársko-ovocinárska škola 70,1 
 SPŠ potravinárska 71,5 
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Typ SOU Kadernícke 69,4 
 Poľnohospodárske 68,8 
 Stavebné 49,0 
 Strojnícke 61,8 
 Elektrotechnické 68,8 
 Združené 59,5 
 Odevné 68,7 
 Spotrebných družstiev Jednota 64,0 
 Služieb 71,9 
Kraj Bratislavský 70,4 
 Trnavský 71,0 
 Trenčiansky 68,5 
 Nitriansky 65,2 
 Žilinský 68,2 
 Banskobystrický 70,3 
 Košický 67,4 
 Prešovský 74,0 

Zdroj: Uplatňovanie práv detí v praxi. Správa z výskumu. MSŠR, ŠŠI 2002 (2433 respondentov, 113 škôl) 
 
7. Deti vychovávané mimo rodiny 
 
Nie všetky deti vyrastajú v zdravej a harmonickej rodine. Niektoré prichádzajú o rodiča/-ov v 
dôsledku choroby alebo úmrtia. V iných prípadoch biologickí rodičia nemajú záujem o výchovu 
vlastných detí. Niektoré rodiny nie sú schopné vytvoriť vhodné podmienky pre rozvoj detí a stávajú sa 
pre ich výchovu nevhodným prostredím. V takýchto prípadoch je potrebné poskytnúť náhradnú 
starostlivosť a zodpovednosť za rozvoj detí preberá štát.   

Rozsah problému naznačuje počet súdnych rozhodnutí súvisiacich s deťmi  (okolo 35 tisíc 
právnych prípadov týkajúcich sa starostlivosti o maloleté deti za rok). Najčastejšie sa rieši stanovenie 
výživného na dieťa (50,8 % prípadov), druhé v poradí sú otázky výchovy maloletých a uloženie 
výchovných opatrení (25 162 prípadov, čo je 36 %). Súdy ďalej riešia rodičovské práva, styk rodičov 
s deťmi, osvojenie, rozvody manželstva a iné problémy. Z údajov vyplýva, že prípady problémových 
situácií v rodine, kedy musí zasahovať štát,  nie sú na Slovensku ojedinelé.  
 
7.1. Právna úprava starostlivosti o deti mimo rodiny 
Úsilie o skvalitnenie starostlivosti o deti vychovávané mimo rodiny sa najintenzívnejšie rozvíjalo po 2. 
svetovej vojne. Každý štát náhradnú výchovu organizoval odlišne v závislosti od spoločenského 
zriadenia a podmienok. Na medzinárodnom fóre sa postupne začala presadzovať myšlienka priblíženia 
náhradnej výchovy prostrediu v prirodzenej rodine. Táto filozofia sa zahrnula do medzinárodného 
Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý venuje pozornosť aj deťom vyrastajúcim mimo rodiny. 
Ratifikáciou Dohovoru sa štáty zaväzujú zabezpečiť dieťaťu, ktoré je dočasne alebo trvalo zbavené 
svojho rodinného prostredia, alebo v jeho záujme nemôže byť ponechané v tomto prostredí, náhradnú 
starostlivosť a aby sa pri riešení situácie vychádzalo z potrieb detí a z uznania ich práv, predovšetkým 
práva na rodinné prostredie. (článok 3, 20 a 21 Dohovoru) 

Tradícia právnej ochrany detí vyrastajúcich mimo rodiny sa na území SR začala vytvárať už 
koncom 19. storočia. Špecifickú právnu úpravu nadobudla prvý krát v Zákone č. 256/1921 Zb. 
o ochrane detí v cudzej starostlivosti a detí nemanželských. Za socializmu problematiku upravoval 
najprv Zákon č. 69/1952 Zb. o sociálnoprávnej ochrane, prijatím Zákona o rodine v roku 1963 
(94/1963 Zb.) sa problematika sociálnoprávnej ochrany detí začlenila do tohto zákona, čím sa 
samostatný zákon zrušil. Prístup socialistického štátu k starostlivosti o deti mimo rodiny išiel proti 
všeobecným medzinárodným princípom - podporovali sa kolektívne formy výchovy v detských 
domovoch (život detí režimový, ovládaný zákazmi a príkazmi, s kontrolou výberu činností, deti 
strácali kontakt s biologickými rodičmi, s rodinami sa nepracovalo).  

Súčasná právna úprava náhradnej výchovy je roztrieštená. Rámcové podmienky vymedzuje 
spomínaný Zákone o rodine z roku 1963, pestúnsku starostlivosť upravuje Zákon o pestúnskej 
starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti (č. 50 z roku 1973), ustanovenia zákona 

 16



o rodine sa vykonávajú právnymi predpismi obsiahnutými v Zákone o sociálnej pomoci (č. 195/1998 
Z. z.). V snahe prekonať legislatívnu roztrieštenosť a dostáť medzinárodným záväzkom vypracovalo 
MPSVR SR Koncepciu sociálno-právnej ochrany a náhradnej výchovy detí a najnovšie Zákon 
o sociálno-právnej ochrane a náhradnej výchove detí, v ktorých štát deklaroval svoje priority ohľadne 
starostlivosti o deti vychovávané mimo rodiny. Základným cieľom je, aby maloleté deti mali v prípade 
zlyhania rodiny náhradné prostredie rovnocenné rodinnému. K dosiahnutiu takéhoto stavu sú potrebné 
zmeny v troch oblastiach: skvalitniť terénnu prácu s rodinou, vytvárať menšie detské domovy 
rodinného typu a viac využívať náhradnú rodinnú starostlivosť.  

Naša legislatíva rozlišuje 2 základné typy náhradnej výchovy: náhradná rodinná starostlivosť a 
ústavná výchova. Náhradná rodinná starostlivosť môže mať 4 formy: osvojenie, pestúnska 
starostlivosť, zverenie do výchovy a opatrovníctvo. Každá má svoje špecifiká, ale všetky sú založené 
na individuálnej starostlivosti. Ústavná výchova (detské domovy a domovy sociálnych služieb pre 
deti) sa podľa spôsobu organizácie starostlivosti poskytuje: v domovoch internátneho typu, v sieti 
samostatných skupín alebo v profesionálnych náhradných rodinách. Nový návrh zákona o rodine 
predložený v júli 2004 tieto inštitúty nanovo upravuje. 
 
7.2. Kvantitatívne aspekty problému 
Ku koncu roku 2000 pôsobilo v SR 87 detských domovov s celkovou kapacitou 3 957 miest, z ktorých 
bolo 75 štátnych, 7 cirkevných a 4 iné neštátne zariadenia. Niektoré domovy začali v rámci 
transformácie starostlivosti vytvárať tzv. samostatné skupiny - v roku 2000 v SR pôsobilo 69 týchto 
skupín, v ktorých bolo umiestnených 708 detí (19,5 %). V rámci náhradnej výchovy pôsobilo 57 
profesionálnych rodín, ktoré sa starali o 116 detí (3,2 % zo všetkých). Napriek značnému nárastu 
počtu a podielu detí v alternatívnych formách výchovy (z 9 na 22,7 %) zostáva väčšina detí ešte stále 
v klasickom internátnom type (77,3 %).  

Celoslovenský priemerný počet detí na jedno zariadenie sa v priebehu posledných 5 rokov 
výraznejšie znížil (z 49,6 detí v roku 1997 na 41,8 detí v roku 2000). Súvisí to s celkovou 
kvalitatívnou zmenou v poskytovaní starostlivosti deťom v náhradnej výchove, ktorú možno 
zaznamenať od roku 1997, a ktorá je výsledkom spolupráce všetkých subjektov pôsobiacich v tejto 
oblasti (najmä tlaku zo strany viacerých MVO).  

Snaha o humanizáciu náhradnej výchovy spočíva: v „zmenšovaní“ detských domovov, náraste 
alternatívnych foriem výchovy a humanizácii prostredia (poskytovať deťom dostatok sociálnych 
väzieb Napriek podpore prechodu z internátnych typov náhradnej výchovy na formy viac podobné 
rodinnému prostrediu zo strany odborníkov, MVO i najvyšších výkonných orgánov, transformácia sa 
uskutočňuje len pomaly. Okrem technických predpokladov (obmedzených možností zastaralých budov 
a nedostatku finančných prostriedkov) sa prechodu  stavia do cesty aj ľudský činiteľ (pracovníci 
zariadení sa obávajú o stratu pracovných miest).  

Okresné úrady v roku 2000 evidovali 520 detí v opatrovníctve, vo výchove iného občana než 
rodiča bolo zverených spolu 3 597 detí. Celkovo sa v ústavnej výchove evidovalo 6 184 detí: 53 
osobitných školách, v osobitných učilištiach internátnych 1 541 detí s nariadenou ústavnou výchovou, 
v domovoch sociálnych služieb pre deti 675 detí s postihnutím. Reedukačné domovy vykazovali 
necelých 400 detí a v detských domovoch bolo umiestnených 3 589 detí. Za rok 2000 dosiahol počet 
detí umiestnených v detských domovoch 3 637. Z celkového počtu tvorili dievčatá 45,6 % a chlapci 
54,4 %. V detských domovoch žilo 561 zdravotne postihnutých detí a 10 maloletých matiek.  

Nie všetky deti umiestnené v detskom domove sú siroty - tvorili 14,4 % všetkých detí. Absolútnu 
väčšinu teda reprezentujú deti s obidvoma žijúcimi rodičmi (85,7 %) Pomerne časté sú prípady, keď je 
v detskom domove umiestnených viacero súrodencov.  Najväčšiu skupinu tvoria deti vo veku povinnej 
školskej dochádzky - 45,2 %. Detí do 3 rokov bolo 636 a mladých ľudí nad 18 rokov 185. V 
domovoch sú aj deti, ktoré sa pripravujú na svoje budúce povolanie (509).  

Ročne sa v detských domovoch vymení približne 1000 detí: takýto počet nových detí do domovov 
pribudne a približne rovnaké množstvo ich brány opúšťa. Najväčšia skupina detí sa vráti do pôvodnej 
rodiny, z nich to sú najmä deti do 3 rokov. Do predosvojiteľskej a pestúnskej starostlivosti odchádzajú 
prevažne najmenšie deti. Z dôvodu plnoletosti ukončilo pobyt 246 mladých ľudí a tento počet je za 
posledné roky približne rovnaký.  
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7.3. Pretrvávajúce problémy pri výchove detí v náhradnej výchove 
Úlohou starostlivosti o deti v detských domovoch nie je len postarať sa o strechu nad hlavou a stravu, 
ale aj  príprava na samostatný život. Internátna výchova je v tomto ohľade nedostatočná. Deti majú po 
odchode z DD problémy s hľadaním práce, bývaním, zaradením sa do spoločenského života, s 
formovaním vzťahov k iným  ľuďom i s komunikáciou. Prejavujú nižšiu mieru samostatnosti ako ich 
rovesníci vyrastajúci v rodinách. Chýba im individuálny prístup a rešpektovanie ich jedinečnosti. 
Najviac im chýbajú rodičia, čo prináša pocity prázdnoty a citové strádanie. Východiskom môže byť 
iba prechod na rodinné formy starostlivosti, ktoré by aspoň čiastočne mohli deťom saturovať ich 
potreby bezpečia, istoty a citového naplnenia.  

Schopnosť riešiť problémy súvisiace s odchodom zo zariadenia závisia aj od osobnostných 
predpokladov a charakteristík: zručnosti, vedomosti a psychické danosti. Deti v DD nemajú 
vypestovanú potrebu sebarealizácie, pôsobí tu nedostatok vzorov, majú nižšiu samostatnosť pri 
rozhodovaní o bežných záležitostiach (vyhľadávanie informácii, napísanie žiadosti, vyplnenie 
dotazníka, príprava obeda...) a schopnosti všeobecnej komunikácie.  

Veľkým problémom je proces osamostatnenia mladých ľudí a vstup do „dospelosti“. Problémy 
odchodu z detského domova po dosiahnutí plnoletosti sa každý rok dotknú približne 200 mladých 
ľudí. Menší počet mladých ľudí odchádza ku svojim pôvodným rodinám, ak sa podarí nájsť prácu 
s možnosťou ubytovania, riešením je podniková ubytovňa, podnájom alebo samostatný byt sú 
pomerne zriedkavé (nižšie finančné vybavenie). Spravidla zostávajú ako posledné riešenie azylové 
domy a útulky. Keďže problémy spojené s ubytovaním po odchode z DD sú známe už dlhšie, bolo 
prijaté predĺženie vekovej hranice pre odchod z DD na 25 rokov. (Názory odborníkov na predĺženie sa 
rôznia - mladý človek má kde byť, ale je to len odklad riešenia).  

Mnohí mladí ľudia si z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov nevedia nájsť alebo udržať 
zamestnanie. Prvé zamestnanie im spravidla pomáha nájsť DD v spolupráci so  zainteresovanými 
inštitúciami - jej obťažnosť narastá v súvislosti s nízkou kvalifikáciou a nedostatočnými zručnosťami 
týchto detí. K neúspešnému vstupu do života významnou a rozhodujúcou mierou prispieva nízka 
úroveň dosiahnutého vzdelania.  

Mladí ľudia z osobitných a pomocných škôl, prípadne mladí ľudia so zdravotnými problémami, 
u ktorých prakticky nie je možná ich samostatná pracovná a životná kariéra, ak rodina odmietne 
pomoc a spoluprácu, automaticky prechádzajú do charitatívnych zariadení. Samostatnou skupinou, 
ktorá si žiada osobitnú pozornosť, sú mladí ľudia rómskej národnosti.  
Mladí ľudia z DD majú problém nielen s nájdením zamestnania, ale i s jeho udržaním: pripravujú sa 
na povolania, ktoré majú problém s uplatnením, vysoké očakávania o pracovnom príjme vedú často 
k prerušeniu  pracovného pomeru a prechodu medzi poberateľov sociálnych dávok. 
 
8. Participácia detí a mladých ľudí na spravovaní vecí verejných 
 

Súčasťou výskumu MSŠR a ŠŠI o uplatňovaní práv detí v praxi (2002) bola aj otvorená otázka o tom, 
či by vedeli vymenovať 3 veci, ktoré by mala vláda urobiť pre deti a mládež Slovenska. Väčšina detí a 
mladých ľudí vedela nejaké opatrenia vymenovať.  

 
 Najviac odporúčaní smerovaných vláde SR sa týkalo školstva a vzdelania  (53,7 %). Väčšina z 

nich (41,5%) sa zameriavala na systém škôl a vzdelávací systém vo všeobecnosti, ako napr.: 
- Zlepšiť školstvo, úroveň škôl, lepšie vzdelanie  7,5 % 
- Viac peňazí do škôl, príspevky na školy a pod.  9,0 % 
- Bezplatné školstvo- aj v praxi, nielen na papieri,... 5,2 % 
- Lepšie vybavenie škôl (od všeobecných konštatovaní až po konkrétne návrhy, ako internet, 

technika, knižnice, bufety na školách, skrinky,... 
12,5 % 

- Viac škôl, sprístupniť VŠ, viac gymnázií, SŠ,... 5,6 % 
- Zaviesť nové predmety, viac predmetov, voliteľné predmety,... 1,2 % 
- Odstrániť korupciu, aby sa nedávali úplatky za školu 0,5 % 

   
Zostávajúcich 12,2 % "školských" návrhov bolo konkrétnejších a týkali sa priamo školského poriadku 
alebo fungovania škôl, napr.: 
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-     viac prázdnin, kratšiu školskú dochádzku,... 3,5 % 
-     menej učenia, menej nárokov, požiadaviek,... 3,7 % 
- Zreformovať školský systém (zrušiť známky, zaviesť bodové ohodnotenie na konci roka, zmeniť 

stupnice hodnotenia, zreformovať pravopis (i/y),...  
Zrušiť prijímačky na SŠ, VŠ, nezaviesť nové maturity, uznať štátnice z iných    

      Krajín 

3,0 % 

-    väčšiu disciplínu na školách, aby sa nešikanovalo,... 0,5 % 
- Posledná skupina návrhov sa týkala učiteľov: lepších, kvalifikovaných učiteľov,  

Aby neučili dôchodcovia, kontrola učiteľov, aby učitelia nepili, riešiť platy   
      Učiteľov,... 

1,5 % 

 
 Druhý najviac zastúpený okruh predstavovali návrhy z oblasti voľného času (40,3 %). Bola to tiež 

pomerne rôznorodá skupina odporúčaní, od požiadaviek na zariadenia až po konkrétne návrhy 
aktivít: 

- Zlepšiť, zlacniť možnosti na športovanie, viac zariadení na športovanie  
      ( štadióny, kurty, ihriská, plavárne, športové strediská,...) 

17,1 % 

-    viac zariadení pre voľný čas, domy mládeže, knižnice, možnosti pre hry,... 6,9 % 
-    zábavné centrá, kluby, disko-kluby,... 7,1 % 
- Rôzne krúžky, umelecké krúžky, tábory, organizovať rôzne podujatia,  programy,... 7,3 % 
- Rozvíjať školské aktivity (výlety, aj zahraničné, poznávacie, rôzne súťaže,  

Rekreácie,...) 
1,9 % 

 
 Tretí okruh návrhov a odporúčaní pre vládu sa zameriaval na sociálnu oblasť (31,8 %). Jedna 

skupina návrhov (15 %) sa týkala ekonomickej a sociálnej situácie v krajine všeobecne a išlo o 
také návrhy ako: 

-     vyššie platy - všeobecne alebo rodičom 1,5 % 
- Zabezpečiť prácu, viac pracovných príležitostí, možnosť realizovať sa po vyštudovaní, zlepšiť 

podmienky po vyštudovaní v zamestnanosti, zamestnať mladých,... 
5,2 % 

- Zlepšiť rodinnú situáciu, dať rodinám viac peňazí, zvýšiť životnú úroveň rodín,  
Zvýšiť prídavky na deti, príspevky, zaviesť zľavy,... 

5,1 % 

-    zlacniť cestovanie, oblečenie, potraviny, byt, vstupné,... 3,2 % 
 

Do druhej skupiny "sociálnych" návrhov (16,8 %) sa zaradili konkrétnejšie návrhy zo sociálnej oblasti 
a návrhy z rámca sociálnej starostlivosti, napr.: 
- Starať sa o detské domovy, viac peňazí pre detské domovy, urýchlenie adopcií,... 3,4 % 
- Zlepšiť sociálnu starostlivosť, zariadenia sociálnej starostlivosti, zlepšiť rodinnú starostlivosť,... 3,6 % 
- Zlepšiť zdravotníctvo, lekársku starostlivosť, detské lekárstvo, stavať nemocnice, dostatok 

liekov,... 
3,7 % 

- Kontrola rodín - či netýrajú deti, rovnosť medzi súrodencami, linky pre deti,... 1,9 % 
- Lepšie podmienky na bývanie, zabezpečiť  bývanie, lepšie byty, dostatok bytov,... 1,4 % 
- Ochrana menšín a ohrozených skupín (ochrana rómskych rodín, starať sa o sociálne odkázaných, 

podpora nezamestnaných, podporovať postihnuté deti,...) 
2,8 % 

  
 Celkové skóre 13,4 % dosiahli odpovede spadajúce do okruhu presadzovania ľudských práv a 

slobôd alebo odpovede týkajúce sa spoločenského alebo politického systému v krajine. Opäť sa 
dajú rozdeliť na všeobecnejšie (9,7 %) a konkrétnejšie návrhy (3,7 %). K všeobecnejším sa 
zaradili požiadavky ako: dodržiavať ľudské práva, aby neboli vojny, lepšiu, morálnejšiu 
spoločnosť, s lepšími vzťahmi, pomôcť deťom využívať svoje práva, viac práv deťom, každého 
názor brať rovnako, možnosť vyjadriť názor, nerobiť rozdiely medzi rasami, dozerať na 
diskrimináciu, chrániť, starať sa o bezpečnosť obyvateľov, zaoberať sa problémami a potrebami 
detí, lepšie zákony, zlepšiť súdnictvo, zákony,... Pod skupinu konkrétnejších odporúčaní 
zameraných na spoločensko-politický systém či práva sa napr. dostali odpovede typu: vymeniť 
ministra školstva, zmeniť vládu, vládnu politiku, aby vojenská služba bola len pre profesionálov, 
vstúpiť do NATO, opatrenia, aby mladí neodchádzali preč, ochraňovať životné prostredie, 
kultúrne pamiatky, znížiť dane, zmeniť prístup predavačiek k deťom, obchody aj na dediny,... 
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 Poslednú skupinu s relevantnými návrhmi predstavovali odpovede dotýkajúce sa bezpečnosti či 
dopravy. Celkovo boli zastúpené 9 % odpovedí a patrili sem odporúčania ako: uväzniť zločincov, 
odstrániť násilie či kriminalitu, znížiť kriminalitu detí, ochrana pred drogami, dílermi, alkoholom 
(až 3,6 %), pred pedofilmi, ale aj  "pred cigánmi", zakázať kluby do 18 rokov, zlepšiť ochranu 
zvierat, upraviť okolie, lepšie okolie, upraviť, kontrolovať parky, bezpečné cesty, zlepšiť dopravu, 
čistejšie autobusy, školské autobusy (keď skončí škola), a podobne. 

 
 
9. Záverečné zhrnutie: 
 
 Detská populácia SR je dnes z menšej časti tvorená deťmi do 10 rokov a z väčšej časti deťmi a 

mládežou nad 10 rokov. Mierne v nej prevažujú chlapci.  
 V SR narastá rôznorodosť detskej populácie z hľadiska typu rodiny: Podľa  údajov zo Sčítania 

ľudu žije v úplných rodinách takmer 90 % detí a v neúplných 10 % detí. Za posledných 10 rokov 
sa zastúpenie nemanželských detí na celkovej štruktúre detskej populácie zvyšuje, počet detí 
žijúcich s jedným rodičom sa rozrastá o deti z rozvedených manželstiev (ročne zažíva rozvod 
svojich rodičov viac ako 10 tisíc detí): Na jednu rodinu so závislými deťmi pripadalo v priemere 
menej ako 2 deti, čo potvrdilo posun k jednodetným rodinám.  

 Redukujú sa súrodenecké vzťahy a zvyšuje sa naviazanosť rodičov a detí (láska a pozornosť sa 
nemusí deliť medzi viacerých): Najnovší vývoj pôrodnosti naznačuje, že nastáva posun 
k jednodetným rodinám. Vyplýva z toho, že deti SR majú prevažne jedného alebo žiadneho 
súrodenca, deti s 2 a viac súrodencami sú zastúpené menej. 

 V populácii detí sa zvyšuje zastúpenie rómskych detí (predovšetkým v rámci najmladších 
ročníkov) a narastá regionálna rôznorodosť (nerovnomerné rozloženie detí na území SR): 
Naznačené tendencie ale neplatia pre všetky skupiny najmladšej populácie rovnako. V pôrodnosti 
na Slovensku sa dlhodobo prejavujú významné diferencie podľa etnicity a regiónov, ale aj podľa 
veľkosti sídla (mesto – dedina) - vedie to ku zmenám v štruktúre detskej populácie:  

Odporúčanie 
 Ochrana, pomoc a podpora deťom a mládeži by mala byť, vzhľadom na uvedené tendencie,  

diferencovaná  
 
 
 Názory populácie SR v otázkach súvisiacich s rodinou a deťmi sú vo vysokej miere tradičné. 

V takejto pro-rodinnej klíme musí byť existujúci faktický stav rodinného života (z hľadiska 
štruktúry i fungovania) výsledkom iných než hodnotových činiteľov (zmien v hodnotách). Keďže 
sa zásadné hodnotové posuny neudiali: zmeny v štruktúre rodín či v rodinnom správaní musia 
spočívať v životných podmienkach rodín a kvalite rodinných vzťahov (resp. vo vyššej miere ich 
uvedomovania).  

Odporúčanie 
 Podpora a pomoc deťom a mládeži by, vzhľadom na uvedené súvislosti, mala smerovať do 

nasledovných sfér: 1) pomoc pri prekonávaní zhoršených životných podmienok rodín s deťmi, 2) 
podpora kvalitných rodinných vzťahov, hlavne rodičovsko-detských (individuálne práva, riešenie 
konfliktných situácií a pod.) 

 
 
• Ekonomický vývoj spoločnosti sa detí dotýka v dvoch smeroch:  

1) prostredníctvom životnej situácie rodín, v ktorých vyrastajú, a  
2) má tiež priamy vplyv na deti a mládež. 

• S rastúcim počtom detí a s poklesom dospelých členov rodiny sa finančná situácia rodiny 
zhoršuje: Zo všetkých výskumov i podľa sociálnych štatistík, situácia rodiny do značnej miery 
závisí od počtu detí v rodine, ako aj od toho, či ide o rodinu s obidvomi rodičmi. 

• Najhoršie ohrozenie predstavuje kumulácia viacerých rizík v jednej rodine: V rozhodujúcej miere 
závisí ale od počtu ekonomicky aktívnych členov - či nechýba jeden príjem, napr. z dôvodu 
nezamestnanosti rodiča, jeho choroby a pod.  
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• V SR je značné riziko ohrozenia rodín, ktorých príjmy sú malé, ale nespĺňajú nárok na dávku: 
Veľká skupina rodín je tesne pod/nad hranicou chudoby.  

• Veľká časť rodín by uvítala pomoc pri mimoškolskom vzdelávaní a výchove svojich detí: K 
rodinám, ktoré sú ekonomicky slabšie, sa zaraďujú aj rodiny s vyšším vzdelaním, ktoré majú 
záujem na rozvoji svojich detí, pri trhových cenách však často prostriedky rodiny nestačia na 
pokrytie vzdelávacích aktivít detí mimo vyučovania.  

• Znižovaním celkových výdavkov štátu sú ohrozené aj systémy, ktoré sa dotýkajú priamo detí, ako 
školstvo a zdravotníctvo (pripravované spoplatnenie zdravotníckych a vzdelávacích služieb) 

• Detí a mladých ľudí sa tiež priamo dotýka aj nezamestnanosť: V rámci nezamestnaných je vysoký 
podiel absolventov škôl, veľa z nich sa dostáva do systému sociálnej pomoci  

• Údaje o nezamestnaných naznačujú, že sa znižuje dopyt po nekvalifikovanej práci: Je 
potrebná prevenčná činnosť a programy pre deti a mládež, ktoré opúšťajú vzdelávací 
systém so základným (resp. neukončeným základným vzdelaním alebo ako vyučení 

Odporúčanie 
 Pomoc a podpora vlády by sa mala zamerať aj na pokrytie tzv. „prázdnych miest“ 

 
 
 U slovenskej populácie prežíva nie len tradičný postoj k hodnotám rodiny, ale pomerne vysoká 

miera tradicionality je i vo vzťahu k deľbe práce v rodinách medzi mužov a ženy. 
 Takisto v poznaní detských práv pretrvávajú v SR značné deficity, a to tak u dospelých, ako aj 

u detí.  
Odporúčania 

 Naďalej je potrebné posilňovať výchovu zameranú na odstraňovanie stereotypov o postavení žien 
a mužov v rodine a v spoločnosti (rodovo citlivá výchova) 

 Výchova a vzdelávanie o právach detí by sa mala rozšíriť (pokrývať všetky deti, aj mimoškolské 
vzdelávanie....) 

 V tejto súvislosti (aj vzhľadom na špecifiká demografického vývoja) treba najmä pri mladých 
rodinách /budúcich rodičoch posilniť sexuálnu výchovu a výchovu k manželstvu a rodičovstvu 
(plánované rodičovstvo, rodičovská zodpovednosť, demokratizácia vzťahov v rodine,...) 

 
 
• Inštitucionalizácia detí je stále dominantnou formou riešenia kríz v rodine a náhradnej výchovy 

v SR. Štartovacia pozícia pre vzdelanostný a kvalifikačný rast, ale hlavne citový, je u detí 
v detských domovoch znevýhodnená. 

• Napriek problémom sa postupne presadzujú alternatívne formy starostlivosti o deti mimo rodiny. 
V tomto smere sa urobil značný pokrok, aj z hľadiska medzinárodných adopcií. Sústredený tlak 
MVO viedol postupne k zmene postoja a prístupu štátu k tejto problematike. Najsilnejšími 
ohniskami odporu voči odklonu od inštitucionálnej starostlivosti sú dnes niektorí zriaďovatelia 
a samotné domovy. 

• Základným predpokladom pre uplatnenie sa na trhu práce je získanie vzdelania a profesie. Je 
potrebné podnecovať deti k štúdiu a premyslenej  voľbe povolania - prístup ku vzdelávaniu detí 
a mladých ľudí v domovoch musí byť diferencovaný a vyžaduje individuálny prístup.  

Odporúčania 
 Treba hľadať komplexné a preventívne riešenia: pokiaľ je to možné, udržať dieťa v rodine, 

zosilniť a skvalitniť terénnu prácu, ktorá by sanovala pôvodnú rodinu, aby sa do nej dieťa mohlo 
vrátiť. Ak nie je takáto možnosť, treba dieťa dostať do inej rodiny.  

 Pri ústavnej výchove treba vytvárať podmienky simulujúce rodinný život  
 Ak sú deti nútené žiť v klasických internátnych zariadeniach - treba dbať na odborne vyškolený 

personál a čo najmenej ho obmieňať (zabezpečiť určitú stabilitu vzťahov) 
 Prípravu na samostatný život treba uskutočňovať počas celého pobytu v detskom domove, nielen 

pred jeho ukončením.  
 Chýba monitorovacie centrum sústreďujúce relevantné informácie a schopné indikovať skutočný 

stav ohrozenia detí a operatívnejšie riešiť konkrétne prípady, mala by sa posilniť spolupráca 
zainteresovaných inštitúcií, najmä pri odchode z domovov 
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 Odborníci požadujú prijatie samostatného zákona o sociálno-právnej ochrane dieťaťa.  
 
 
 Ukázalo sa, že deti a mladí ľudia dokážu formulovať svoje predstavy a požiadavky (možnosť 

participácie detí a mladých ľudí na rozhodovaní sa často objavuje v medzinárodných 
dokumentoch z posledného obdobia – účasť detí na medzinárodnej konferencii o deťoch, 
požiadavky na vytváranie detských parlamentov,...) 

 
 
Poznámky: 
1) Najvýznamnejším dokumentom je Dohovor o právach dieťaťa, ktorý prijalo Valné zhromaždenie OSN 20. 11. 1989 a SR 
sa stala jeho signatárom sukcesiou po bývalej ČSFR v roku 1993 (ratifikovalo ho 191 krajín). K ďalším patrí Dohovor 
o vymáhaní výživného v cudzine z roku 1956 (vyhláška č. 33/1959 Zb.), Dohovor o uznaní a vykonateľnosti rozhodnutia 
o vyživovacej povinnosti k deťom z roku 1958 (vyhláška č. 14/1974 Zb.), Dohovor o uznaní a výkone rozhodnutí 
o vyživovacej povinnosti k deťom z roku 1973 (vyhláška č. 132/1976 Zb.). V oblasti spolupráce v medzinárodnom práve sú 
prelomovými tzv. Haagske dohovory (Dohovor o občiansko-právnych aspektoch medzinárodných únosov detí z roku 1980 
a Dohovor o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach z roku 1993) a viaceré európske dohovory (Európsky 
dohovor o o uznaní a výkone rozhodnutí o zverení detí do výchovy a návrate do rodiny z roku 1980, Európsky dohovor 
o právnom postavení detí narodených mimo manželstva z roku 1975, Európsky dohovor o výkone práv dieťaťa z roku 1980 
a Dohovor o právomoci, použiteľnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností 
a opatrení na ochranu dieťaťa z roku 1996). Uvedené dohovory sú v súčasnosti najdôležitejšími medzinárodnými zmluvnými 
nástrojmi, ktoré sa dotýkajú práv dieťaťa a ich výkonu. Prístupový a ratifikačný proces vo vzťahu k nim prebieha v SR 
v posledných rokoch (1997-2000). 
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Výber č. 1: 
 
Uplatňovanie práv detí v praxi (MSŠR, Bratislava 2002) 
Autorky: Bernardína Bodnárová - Jarmila Filadelfiová: 
 
 
 
Základné informácie o výskume 

Zber údajov sa uskutočnil v období od januára do júna 2002. Údaje sa zbierali s využitím dotazníka, 
ktorý v teréne distribuovali a zbierali školskí inšpektori. Výskum sa v 1. etape obmedzil iba na 
štandardné školy, na žiakov 8. triedy  základných škôl a 2. ročníka stredných škôl. Do výskumu sa 
celkovo zapojilo 113 škôl, z toho bolo 70 základných škôl, 10 gymnázií, 16 stredných odborných škôl 
a 17 stredných odborných učilíšť. Okrem štátnych, ktoré tvorili väčšinu, boli zastúpené aj cirkevné a 
súkromné školy.  

Výsledný výskumný súbor (po vyradení neúplných a neidentifikovateľných dotazníkov) tvorilo 2 
433 detí, vo veku od 13 do 17 rokov, z toho bolo 52 % dievčat a 48 % chlapcov. Žiaci základných škôl 
tvorili 58,1 %, študenti gymnázií 11,4 %, študenti stredných odborných škôl 16,7 % a študenti 
stredných odborných učilíšť 13,8 %. Žiaci a študenti štátnych škôl predstavovali 84,8 % súboru, 
súkromných škôl 4,4 % a cirkevných škôl 10,7 %. Medzi deťmi boli zastúpení tak bývajúci na 
dedinách (44,7 %), ako aj v malých mestách (13,5 %), v okresných mestách (26,8 %) a v krajských 
mestách (15 %).  

 

1. Vedomosti žiakov a študentov o detských právach 

1.1. Poznanie Dohovoru o právach dieťaťa 
Viac ako štvrtina skúmaného súboru detí a mladých ľudí tvrdila, že ešte nikdy nepočuli o Dohovore o 
právach dieťaťa  (26,8 %), zvyšných 73,2 % o tomto dokumente už počulo. U tých, ktorí uviedli, že o 
Dohovore o právach dieťaťa ešte nepočuli, sú vo zvýšenej miere zastúpení chlapci a obyvatelia 
malých miest. Z hľadiska typu školy sa oveľa viac neinformovaných objavilo medzi študentmi 
stredných odborných škôl a hlavne stredných odborných učilíšť, než medzi žiakmi základných škôl. 
Kým v rámci základných škôl o Dohovore o právach dieťaťa nepočulo 17,7 % detí, u študentov 
stredných odborných škôl a stredných odborných učilíšť to bolo viac ako 42 %. Tento výrazný rozdiel 
môže súvisieť s určitým časovým posunom pri procese zavádzania systematickej výučby o detských 
právach, ktorý niektoré skupiny žiakov počas základnej školy nezachytil. Zdá sa, že nastupujúca 
generácia stredoškolákov už bude v tomto smere informovanejšia.  

1.2.  Zdroj informácií o Dohovore o právach dieťaťa 
Najčastejším zdrojom, odkiaľ sa slovenská mládež dozvedá o Dohovore o právach dieťaťa, je školské 
vyučovanie. Až 63,7 % opýtaných uviedlo, že im o Dohovore o právach dieťaťa rozprával učiteľ/-ka v 
rámci vyučovania. Ďalším zdrojom  sú médiá, teda rozhlas, televízia alebo noviny a časopisy (25,5 %). 
Rodičia v SR nepatria medzi silných mediátorov práv dieťaťa, nakoľko len 11,5 % mladých ľudí 
uviedlo, že s Dohovorom o právach dieťaťa ich oboznámili rodičia. Minimálny podiel  na poznávaní 
práv dieťaťa má tiež samoštúdium  (1,9 %) alebo iné zdroje (napr. internet, priatelia, nástenka v škole, 
divadelné predstavenie, knihy - encyklopédie,...) - iba 1,6 %. Na Slovensku zohrávajú tzv. "nové 
technológie" zatiaľ malú úlohu pri informovaní detí o ich právach. 
 
Informačné zdroje: 
1. učiteľ na vyučovaní  63,7 % 
2. média (časopisy, TV, rozhlas) 25,5 % 
3. rodičia 11,5 % 
4. sám si naštudoval 1,9 % 
5. iný zdroj 1,6 % 
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Uvedené zistenia poukazujú na nezastupiteľnú úlohu vyučovacieho procesu a školy pri 
sprostredkúvaní informácií o právach dieťaťa. Tam, kde tento zdroj zlyhá, je iba malá nádej, že bude 
zastúpený inými informačnými prameňmi.   

Najčastejšie sa však pre tento typ vzdelávania využíva občianska výchova, pre ktorú je takýto 
obsah predpísaný v osnovách. Dosť často sa priestor pre informovanie o detských právach vytvára ešte 
v rámci triednickej hodiny alebo etickej výchovy. Ostatné predmety sú, podľa skúseností detí, na ich 
šírenie využívané skôr zriedkavo. 

Za zmienku stojí výraznejší rozdiel medzi etickou a náboženskou výchovou ako zdroja informácií 
o detských právach (9 % a 4,6 %). Keďže v školskej praxi SR sú tieto predmety ponúkané alternatívne 
(t.j. žiak si musí vybrať medzi etickou alebo náboženskou výchovou, iba zriedkavo môže navštevovať 
obidva predmety zároveň), vzniká tu určitá hrozba, že istá skupina detí môže byť zo vzdelávania o 
detských právach vylúčená. Táto hrozba je reálna v tom prípade, ak sa informovanie o detských 
právach začlení do etickej výchovy a žiak je z možnosti navštevovať tento predmet vylúčený (rodičia 
sa rozhodnú pre náboženskú výchovu). 

Preto sa pre dosiahnutie vytýčeného cieľa "čo najširšie informovať deti na Slovensku o detských 
právach" zdá najschodnejšou cesta zaradiť tieto informácie do takej vyučovacej hodiny, ktorá je 
povinná pre všetky typy škôl a v rámci školy pre všetky deti (nie do výberových predmetov). 
Informácie o detských právach v rámci výberových predmetov môžu tvoriť iba doplnok povinného 
vyučovania. 

Najviac detí sa o existencii Dohovoru o právach dieťaťa a jeho obsahu dozvedelo počas 8., 
prípadne 7. triedy základnej školy. V tejto súvislosti sa vynára otázka, či by nebolo vhodné začať s 
intenzívnejšou výučbou o detských právach v skoršom období, t.j. na prvom stupni základnej školy, 
aby deti mohli svoje práva uplatňovať ešte počas detstva. Vyžadovalo by si to nájsť pre tento vek 
primerané formy výučby o detských právach. 

1.3. Povedomie o detských právach 
Aké práva deti a mladí ľudia na Slovensku poznajú, sa vo výskume zisťovalo položením otvorenej 
otázky žiadajúcej vymenovať tie práva, ktoré považujú za najdôležitejšie. Vytvoril sa nasledovný 
rebríček detských práv: 

 
1. právo na vzdelanie (na školu, učiť sa,...) .................................................................................................61,4% 
2. právo na vlastný názor  a jeho vyslovenie...............................................................................................31,3 % 
3. právo na výživu a bývanie.......................................................................................................................20,0 % 
4. právo na život ..........................................................................................................................................19,8 % 
5. právo na ochranu a bezpečnosť (nebyť týrané,...)..................................................................................16,8 % 
6. právo na lásku a porozumenie................................................................................................................16,0 % 
7. právo na rodinu (domov, rodičov,...) ......................................................................................................15,4 % 
8. právo na zdravie a starostlivosť o zdravie (lekársku starostlivosť).......................................................14,2 % 
9. právo na meno a občianstvo (vlasť, jazyk,...).........................................................................................13,8 % 
10. právo na prežitie a rozvoj (telesný, duševný).........................................................................................13,5 % 
11. právo na hru a zotavenie (oddych, voľno...)...........................................................................................13,2 % 
12. právo na slobodu rozhodovania, samostatnosť.....................................................................................12,4 % 
13. právo na rovnosť bez rozdielu rasy, pleti (nediskriminácie).................................................................10,9 % 
14. právo na slobodu vierovyznania, náboženstva.........................................................................................7,4 % 
15. právo na súkromie, ochranu súkromia.......................................................................................................6,3 % 
16. právo na pomoc a ochranu (prednostnú, od štátu...).................................................................................5,7 % 
17. právo na pokojné, šťastné detstvo, život..................................................................................................4,7 % 
18. právo na starostlivosť rodičov..................................................................................................................3,6 % 
19. právo na sociálne zabezpečenie a starostlivosť.........................................................................................3,4 % 
20. vyjadrenia vzťahujúce sa ku škole a vyučovaciemu procesu (právo sedieť s kým chce, upraviť si rozvrh, na 

prázdniny, vedieť kedy bude písomka, na obhajobu známok, spravodlivé hodnotenie, na celú prestávku, na 
pomoc učiteľa, na nepovinné predmety, protestovať proti tvrdeniam učiteľa, nebyť v škole bitý)  .........2,3 %  

 skóre v rozmedzí medzi 2-3%  získalo ešte právo na informácie a vysvetlenie, na opateru pri telesnom 
postihnutí, na slobodu združovania, na rešpekt a úctu, na spravodlivý prístup, či právo na priateľov. 
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1.4.  Hodnotenie dostatočnosti informácií o detských právach 
V rámci bloku na posúdenie dostatku alebo nedostatku informácií o rôznych témach bola zaradená i 
otázka na detské práva. Z celkového počtu  2 404 platných odpovedí pripadlo až 71,1 % na kladnú 
odpoveď, t.j. takmer 3/4 súboru žiakov a študentov má pocit, že má o detských právach dosť 
informácií. Nedostatok informácií deklarovalo 28,9 % z nich. 
 
Množstvo informácií o detských právach: 
veľa informácií 16,1 % 
dosť informácií 55,0 % 
málo informácií 26,8 % 
žiadne informácie 2,1 % 
Spolu 100 % 

 
Pri porovnaní s ostatnými 6 tematickými okruhmi je deficit informácií o detských právach u žiakov a 
študentov tretím najvyšším, po nedostatku informácií o počítačoch a o AIDS. Nedostatok informácií o 
detských právach vyjadrili najmä žiaci základných škôl a  viac dievčatá ako chlapci (napriek lepším 
výsledkom podľa vedomostného indexu!) a bývajúci na dedinách a v menších mestách. 
 
2. Deti a škola 
 
Vzdelávanie má dať deťom a mladým ľuďom príležitosť rozvíjať svoj talent a schopnosti, získať 
dôveru vo vlastné sily, získavať informácie a schopnosť používať ich. Okrem základnej úlohy, ktorou 
je rozvoj poznávania a talentu, majú školy aj významnú  sociálnu funkciu. Prístup detí ku vzdelaniu a 
jeho vnímanie môže mať výrazný dopad na pochopenie významu svojich práv a povinností, a následne 
i na ich úspešnú sociálnu integráciu.  

Ako ukázali vyššie uvedené dáta  o poznaní detských práv, deti a mladí ľudia najčastejšie medzi 
svojimi právami, ktoré považujú pre svoj život za najdôležitejšie, uvádzali právo na vzdelanie  (61,4 % 
detí ho uviedlo). Majú tieto všeobecné tvrdenia väzbu na skutočnosť, na postoje  a vzťahy ku škole? 

 
2.1. Dôvody chodenia do školy 
Predmetom záujmu výskumníkov bolo tiež to, čo pre žiakov znamená realizácia práva na vzdelanie v 
praktickom živote. V rámci dotazníka bola zaradená i otázka, prečo chodia do školy.  
 
Hlavné dôvody chodenia do školy % odpovedí áno 
- aby získal vzdelanie   75,9 
- aby sa niečo naučil 64,2 
- aby bol v živote niekto 47,9 
- aby získal profesiu 32,7 
- pretože je to právo 25,9 
 - pretože je to povinnosť 25,1 
 - lebo má školu rád 8,1 

 
Najčastejšie uvádzaným dôvodom chodenia do školy bolo  získanie vzdelania a to, aby sa niečo 
naučili.  Na tretie a štvrté miesto  sa dostali dôvody, ktoré sa viažu s ich budúcnosťou,  konkrétne: byť 
v živote niekto a získať profesiu. Vyrovnanými skupinami podľa počtu odpovedí  boli žiaci, ktorí 
uvádzali, že do školy chodia preto, že je to ich právo, a tými,  ktorí chodenie do školy označili za svoju 
povinnosť.  

2.2. Charakteristika vzťahov so spolužiakmi a pedagógmi v škole 
V škole trávia žiaci pomerne veľa svojho času. Prichádzajú tu do kontaktu s učiteľmi a spolužiakmi, a 
tieto situácie nejakým spôsobom reflektujú a hodnotia. Na ich základe si k spolužiakom a pedagógom 
vytvárajú nejaký vzťah. 
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Charakteristika vzťahov so spolužiakmi a pedagógmi (v %) 
 veľmi dobré dobré horšie a veľmi zlé neodpovedal 
- so spolužiačkami 52,2 34,8 7,9 5,1 
- so spolužiakmi 45,3 40,8 9,5 4,3 
- s učiteľmi 25,4 49,0 19,0 6,7 
- s učiteľkami 24,3 46,6 21,5 7,7 
 
V hodnotení vzťahov v škole voči všetkým vymenovaným skupinám sa vyskytovali v prevažnej 
väčšine odpovedí žiakov pozitívne hodnotenia z kategórie veľmi dobré a dobré. Najviac pozitívnych 
odpovedí bolo pri vyjadrení vzťahov k spolužiačkam - 87 %, o niečo menej v hodnotení vzťahu k 
spolužiakom - 86,1 %. V hodnotení vzťahov s učiteľmi  dosiahli pozitívne odpovede okolo troch 
štvrtín všetkých odpovedí, pri vzťahoch k učiteľkám ich bolo o trochu menej - 70,1 %. 
 
2.3. Možnosť vyjadriť svoj názor  
S teoretickou znalosťou práv by sa mala dávať do vzťahu ich realizácia v praxi. Deti medzi svojimi 
právami často uvádzali právo na vlastný názor a na jeho vyjadrenie (31,3 %). Druhou významnou 
informáciou je to,  že najviac poznatkov o svojich  právach dostali deti v škole, vrátane práva na 
vlastný názor. Nakoľko je pre žiaka reálne diskutovať v škole o rôznych problémových okruhoch a 
vyjadriť svoj názor a nakoľko je to iba teoretický poznatok, to bolo tiež predmetom skúmania v tomto 
výskume. 

 
Sféry školského života podľa možnosti vyjadriť svoj názor (v %): 
 vždy väčšinou málokedy nikdy neuviedol 
- na obsah učiva počas vyučovania 30,6 41,3 20,8 3,2 4,1 
- na spôsob podávania učiva 10,5 31,2 31,9 15,6 10,9 
- na spôsob trávenia prestávok 29,5 28,3 20,8 11,3 10,2 
- na školský poriadok 17,1 27,3 24,9 19,0 11,7 
- k udalostiam zo života triedy 37,4 33,1 16,2 4,0 9,3 

  
Najviac možností na vyjadrenie svojho názoru v škole (vždy alebo väčšinou ho môžu vyjadriť) sa 
viaže k obsahu učiva a k udalostiam zo života triedy. Takéto odpovede boli takmer od troch štvrtín 
žiakov. Žiaci gymnázií a stredných odborných škôl odpovedali v porovnaní s ostatnými častejšie, že sa 
môžu k obsahu učiva vyjadriť vždy. Medzi tými, ktorí sa nemôžu k obsahu učiva vyjadriť nikdy, boli 
častejšie odpovede od žiakov základných škôl. Ostatné znaky odpovede diferencovali len nepatrne. 

Menej priaznivá situácia je v možnosti vyjadrenia svojho názoru na spôsob podávania učiva, kde 
až 47,5 % žiakov odpovedalo, že k tomuto problému sa môžu vyjadriť iba málokedy alebo nikdy. 
Častejšie tento názor uvádzali  gymnazisti než  žiaci ostatných škôl, častejšie žiaci bývajúci v 
krajských mestách než v iných typoch sídiel. K udalostiam zo života triedy sa vždy  môžu vyjadriť 
častejšie dievčatá ako chlapci a žiaci stredných odborných škôl než iní študenti.  

Ako vyplynulo z odpovedí, o niektorých oblastiach sa dá v škole diskutovať iba málokedy alebo 
vôbec nikdy. Takou oblasťou je  školský poriadok, kde až 43,9 % žiakov uviedlo, že môže  vyjadriť 
svoj názor iba málokedy alebo vôbec. Druhou takto vnímanou oblasťou je spôsob trávenia prestávok, 
kde 43,2 % žiakov odpovedalo, že svoj názor môže vyjadriť iba málokedy alebo  nikdy.  
 
Dôvody, prečo sa nedá o niektorých oblastiach v škole diskutovať (v %): 
 áno nie neodpovedal 
- učitelia nás nepočúvajú 20,0 36,6 43,4 
- neodvažujem sa ozvať 32,0 24,6 43,4 
- systém v škole je veľmi prísny 10,4 46,1 43,5 
- iný dôvod 8,9 47,6 43,5 

 
Bolo zaujímavé zisťovať ďalej, v čom vidia žiaci dôvody, prečo sa k niektorým oblastiam v škole nedá 
diskutovať. Najčastejšie uvádzanou príčinou bol nedostatok odvahy ozvať sa. Takýchto odpovedí bola 
skoro jedna tretina z tých, ktorí uviedli, že sa nedá v škole o určitých témach diskutovať. Približne 
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jedna pätina zase hovorila, že učitelia žiakov nepočúvajú,  a jedna desatina označila za príčinu príliš 
prísny školský systém. 

K odpovedi, že učitelia nepočúvajú,  čo im chcú žiaci povedať, sa prikláňali viac chlapci ako 
dievčatá, žiaci základných škôl a gymnázií,  bývajúci v okresných a krajských mestách.  Dievčatá 
uvádzali častejšie ako dôvod nedostatok odvahy ozvať sa, podobne ako žiaci bývajúci na dedine. 
 
3. Deti a násilie 
 
3.1. Šikanovanie 
Škola by mala byť miestom, kde sa deti vzdelávajú, kde súčasne prebieha i proces výchovy, a 
teoreticky by mala byť pre žiaka navštevujúceho školu bezpečným miestom. Sú však informácie - 
jednak od školských psychológov, od učiteľov, z dennej tlače - že tomu tak vždy nie je, a že škola je 
niekedy miestom šikanovania. Z aspektu cieľov daného výskumu  ide o porušovanie práv jedného 
človeka druhým. Výskum si dal za cieľ zistiť poznatky žiakov o existencii a rozšírenosti  tohto javu na 
školách. Z rebríčka znalostí detských práv vyplýva, že sa toto právo umiestnilo veľmi vysoko - na 
piatom mieste. 

Otázka na šikanovanie pozostávala z troch podotázok, z ktorých každá zisťovala poznatky žiaka o 
inom type šikanovania v ich škole. Konkrétne išlo o: šikanovanie žiakov učiteľmi, šikanovanie žiakov 
žiakmi a šikanovanie učiteľov žiakmi.  
 
Výskyt  šikanovania v navštevovanej škole odpovede áno 
- šikanovanie žiakov učiteľmi 8,6 % 
- šikanovanie žiakov žiakmi 39,2 % 
- šikanovanie učiteľov žiakmi 7,1 % 
  
Šikanovanie žiakov učiteľmi priznávali viac dievčatá ako chlapci. Chlapci zase odpovedali, že majú 
viac poznatkov o šikanovaní žiakov žiakmi a učiteľov žiakmi. Z odpovedí sa ukazuje, že šikanovanie 
je najviac rozšírené na základných školách. Podľa miesta bývania sa ukázalo, že viac  skúsenosti a 
poznatkov o šikanovaní žiakov učiteľmi majú deti z malých miest, o šikanovaní žiakov žiakmi zasa 
obyvatelia malých a okresných miest a so šikanovaním učiteľov žiakmi majú najviac skúseností žiaci z 
krajských miest.  

3.2. Skúsenosť s jednotlivými typmi násilia 
Deti a mladí ľudia sú veľmi citlivým barometrom správania sa ľudí navzájom. Sú dobrými 
pozorovateľmi a niekedy i žiakmi - a to aj v tých javoch a situáciách, pred ktorými by mali byť 
uchránené.  

Poznatky o násilí, ktoré sa objavujú v priebehu posledných kampaní boja proti násiliu, sa 
dovolávajú toho, aby v spoločnosti neostal nepovšimnutý nijaký typ násilia. Odborníci hovoria, že už 
v učebných osnovách by mali byť zakomponované také poznatky, ktoré by žiakom vhodnou formou 
podávali informácie o nevhodnosti násilného správania a o spôsoboch, ako sa pred násilníkmi brániť. 
Treba už mladých ľudí viesť k tomu, že násilie nie je ich osobná vec, že prípady násilia je treba 
oznámiť, nech je to akýkoľvek typ násilia a nech je páchané voči komukoľvek. 
 
Osobná alebo sprostredkovaná skúsenosť detí s vybranými typmi násilia (v %) 
 ja osobne niekto z 

rodiny 
niekto z 

príbuzných 
niekto z 

priateľov 
nikto  

neodpovedal 

- okradnutie 23,6 26,9 10,0 16,6 22,9 
- fyzické napadnutie 16,5 8,9 6,2 24,1 44,3 
- šikanovanie 10,9 2,8 2,9 24,2 59,2 
- vyhrážanie 19,4 5,4 4,1 19,2 52,1 
- sexuálne obťažovanie  6,4 2,1 1,4 10,2 79,9 
- iné násilie 2,0 0,7 0,6 1,9 94,7 
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Podľa počtu odpovedí o osobnej skúsenosti s jednotlivými typmi násilných činov bolo žiakmi najviac 
uvádzané okradnutie (23,6 %). Takmer 20 % detí sa stretlo s vyhrážaním a 16,5 % s fyzickým 
napadnutím. Šikanovanie a sexuálne obťažovanie zažilo osobne 10,9 % a 6,4 % adolescentov. 
 
Spôsob riešenia násilnej situácie pri osobnej skúsenosti s násilím (v %) 
 áno nie neodpovedal 
- oznámenie rodičom 19,9 23,4 56,7 
- oznámenie inému dospelému človeku 2,2 41,2 56,6 
- oznámenie kamarátke, kamarátovi 17,9 25,5 56,4 
- ohlásenie na polícií 2,8 40,5 56,6 
- nepovedal nikomu 4,7 38,6 56,7 
- iný spôsob 4,8 35,7 59,5 

 
Ak násilné správanie zažili deti na vlastnej koži, túto situáciu riešili rôzne. Ako vyplynulo z odpovedí, 
najčastejšie skutok oznámili rodičom (19,9 %). O niečo menej odpovedí uviedlo,  že to povedali 
kamarátke či kamarátovi (17,9). Na polícii akt násilia ohlásil len minimálny počet postihnutých, 
pravdepodobne išlo iba o tie vyhranenejšie prípady (2,8 %). V súbore sa objavilo takmer 5 % takých 
adolescentov, ktorí o násilnom čine nepovedali nikomu. Z uvedených faktov vyplýva, že je potrebné 
urobiť ešte veľa výchovnej práce s mládežou, aby vedeli, ako u prípadov násilia postupovať.   
 
3.3. Pocit bezpečia v mieste bydliska  
Približne dve tretiny žiakov označilo okolie svojho bydliska za dosť bezpečné a ďalších 17,3 % za 
úplne bezpečné. Za nebezpečné označilo okolie svojho bydliska vyše jednej desatiny žiakov. 

 
Hodnotenie bezpečnosti okolia bydliska (v %) 
- úplne bezpečné 17,3 
- dosť bezpečné 64,6 
- dosť nebezpečné až nebezpečné 11,3 
- neodpovedal 6,8 

  
Ďalšia otázka zisťovala príčiny pocitu nebezpečia u tých, ktorí určité nebezpečenstvo v svojom okolí 
pociťujú. Otázka bola formulovaná ako otvorená otázka s možnosťou voľných odpovedí. Rozsah 
odpovedí bol veľmi široký, a preto sa zlúčili do niekoľkých skupín. Dôvody, ktoré žiaci vypisovali, je 
možné rozdeliť do dvoch základných skupín. K tým prvým patrí prítomnosť rôznych skupín ľudí a 
zvierat, k tým druhým fyzické okolie bydliska. 

 V rámci prvej skupiny sa príčiny podľa počtu či výskytu zoradili nasledovne: 
 prítomnosť rôznych partií ľudí: skíni, recidivisti, úchyláci, opilci, zlodeji, bezdomovci,... (124 

prípadov) 
 drogy, díleri, narkomani, feťáci (48 prípadov) 
 veľa Rómov  (42 prípadoví) 
 násilie, bitky, prepadnutia v okolí (39 prípadov) 
 výskyt psov, mačiek (12 prípadov) 

 
 V skupine odpovedí, ktoré uvádzali rôzne nebezpečenstvá súvisiace s lokalizáciou bývania sa 

objavovali: 
 bývanie pri hlavnej ceste, chýbanie chodníkov,... (17 prípadov) 
 neosvetlené cesty,... (12 prípadov) 
 úzke uličky, po ktorých chodia rýchlo autá (11 prípadov) 
 bývanie vedľa krčmy (4 prípady) 
 v susedstve je sanatórium pre drogovo závislých ľudí 
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4. Deti a výchova k hodnotám v rámci vyučovania 

4.1. Pozornosť všeobecným ľudským hodnotám 
Detské práva sa chápu v rámci všeobecných ľudských práv, ktoré vychádzajú zo všeobecne 
uznávaných hodnôt, a ktoré si deti osvojujú v procese socializácie. Škola je inštitúcia, ktorá sa 
významnou mierou podieľa na socializácii detí a mladých ľudí. Súčasťou výskumu bolo preto aj 
zisťovanie, ako žiaci hodnotia úroveň pozornosti, akú učitelia jednotlivým sféram všeobecných 
ľudských hodnôt venujú v rámci vyučovacieho procesu. 
 
Miera pozornosti ľudským hodnotám zo strany učiteľov (v %)  
 veľa 

pozornosti 
dosť 

pozornosti 
málo  

a žiadnu 
pozornosť 

neodpovedal 

- úcte k ľudskému životu 23,8 49,2 14,4 12,6 
- úcte k inému človeku 27,6 49,5 15,2 7,7 
- úcte k rodičom 41,4 37,1 13,6 7,9 
- postoju k ľudským právam 23,6 44,6 21,8 9,9 
- postoju k náboženstvu 16,9 32,1 34,9 16,2 
- vzťahu k prírode a životnému prostrediu 28,7 42,9 19,1 9,3 

 
Najviac pozornosti (varianty veľa a dosť) venujú učitelia v rámci vyučovania úcte k rodičom. 
Takýchto odpovedí bolo spolu 78,5 % a mierne sa diferencovali podľa pohlavia, miesta bývania, ako i 
typu školy. Postoj k náboženstvu  sa najčastejšie uvádzal medzi tými sférami, ktorým sa venuje malá 
alebo žiadna pozornosť zo strany učiteľov. Najčastejšie tieto odpovede uvádzali žiaci základných škôl, 
rozdiely v odpovediach podľa miesta bývania boli minimálne. Odpovede sa nediferencovali ani podľa 
pohlavia.  
 

4.2. Uplatňovanie poznatkov o všeobecných hodnotách v praxi 
Bolo zaujímavé zisťovať, či žiaci dodržiavajú mimo školy všeobecné prístupy alebo pravidlá slušného 
správania, o ktorých sa učia v škole. Pri odpovedi mohli žiaci vyberať medzi možnosťami: väčšinou 
áno, niekedy, skoro nikdy. 
 
Dodržiavanie princípov slušného správania mimo školy (v %) 
 väčšinou áno 
- vo vzťahu k spolužiakom 48,0 % 
- vo vzťahu k rodičom 66,1 % 
- vo vzťahu k učiteľom 63,2 % 
- vo vzťahu k cudzím ľuďom 41,7 % 
- vo vzťahu k prírode 54,0 % 

 
Najviac žiakov sa správa  podľa toho, čo sa v škole naučili, vo vzťahu k rodičom. Dve tretiny žiakov 
odpovedalo, že sa k rodičom väčšinou správa slušne. Vo vzťahu k učiteľom dodržiava princípy 
slušného správania  63,2 % žiakov. Nadpolovičná väčšina detí ešte uviedla, že väčšinou dodržiava 
princípy učeného správania vo vzťahu k prírode.  

Ako vyplynulo z odpovedí, k svojim spolužiakom a k cudzím ľuďom sa mimo školy slušne správa 
menej ako polovica žiakov, k cudzím ľuďom iba niečo vyše 40 %. Na jednej strane študenti hovoria, 
že sa v škole učia o vzťahu k ľudským hodnotám a o slušnom správaní, no v ich dodržiavaní v 
praktickom živote sú veľké resty. Napr. podľa odpovedí o dodržiavaní pravidiel slušného správania 
voči cudzím ľuďom sa ukazuje, že 10 % detí hodnotí svoje správanie mimo školy tak, že nikdy tieto 
pravidlá nepraktizuje. 
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4.3. Skúsenosť so správaním sa dospelých a rovesníkov voči dieťaťu  
Vždy dobré správanie voči sebe vnímajú  žiaci najčastejšie zo strany svojej matky - podiel takýchto 
odpovedí dosahoval skoro tri štvrtiny. Neboli takmer rozdiely v odpovediach podľa pohlavia, o málo 
častejšie sa takéto odpovede  vyskytovali u žiakov základných škôl. 
 
Hodnotenie správania rovesníkov a dospelých (v %) 
 vždy dobre väčšinou dobre väčšinou alebo 

vždy zle 
nevie 

- správanie zo strany matky 71,9 25,5 1,2 1,4 
- správanie zo strany otca 59,4 30,2 4,3 6,1 
- správanie zo strany súrodencov 33,7 51,0 7,5 7,8 
- ostatných príbuzných 53,3 43,0 1,7 2,0 
- zo strany učiteľov 19,4 66,5 10,7 3,4 
- zo strany spolužiačok 39,6 51,0 3,5 5,9 
- zo strany spolužiakov 30,3 61,0 5,0 3,7 
- zo strany cudzích ľudí 12,0 67,7 8,4 11,9 

 
Vždy dobré správanie otca voči respondentovi priznalo 59,4%. Podľa pohlavia v odpovediach rozdiely 
neboli, podľa školy a miesta bývania boli len malé rozdiely. Oveľa menšiu mieru vždy dobrého 
správania voči sebe priznávali žiaci skúmaného súboru od súrodencov. Vždy dobré správanie častejšie 
priznávali chlapci ako dievčatá, viac tí, ktorí navštevujú učňovské školy a bývajú v krajských mestách.  
 
5. Deti, práva detí a rodina 
 
Jednou z dôležitých oblastí, kde detské práva nachádzajú priestor pre svoje uplatnenie alebo narážajú 
na rôzne prekážky a bariéry uplatňovania, predstavuje rodina. Výskum sa snažil pokryť aj niektoré z 
týchto situácií. 

5.1. Účasť dieťaťa na rozhodovaní v rodine 
V rámci rodiny sa každodenne odohráva množstvo rozhodnutí, ktoré majú vplyv na všetkých členov 
rodiny, teda aj na deti či mladých ľudí. Ich participácia je do značnej miery závislá od toho, aké vzory 
v rodine prevládajú, aké pravidlá života si rodina osvojila - či demokratické alebo autoritárske 
(patriarchálne) vzťahy. Keďže o slovenskej rodine sa často v odbornej literatúre až donedávna 
hovorilo v tom zmysle, že je tradicionalistická, takáto charakteristika nie je príliš dobrým 
východiskom pre uplatňovanie detských práv. Aká je súčasná realita z pohľadu detí? 

Deti boli vyzvané, aby posúdili 6 bežných situácií rozhodovania v rámci rodiny z hľadiska toho, 
do akej miery majú možnosť sa k nim vyjadriť. Z odpovedí sa ukázala veľká účasť detí v procese 
hľadania rozhodnutí. Zdá sa, že rozhodovanie v rodine je pre deti pomerne  prístupné. 
 
Sféry rozhodovania a možnosť detí vyjadriť sa (vždy alebo väčšinou áno, v %) 
1. o nákupe svojho oblečenia, obuvi 98,1  
2. o kúpe vecí do domácnosti (TV, PC,...) 87,9 
3. o návšteve rodiny 85,2  
4. o návšteve kultúrneho podujatia 82,2 
5. o trávení dovolenky 80,6  
6. o účasti na cirkevných podujatiach 76,3  
 iná sféra 13,6  

 
Zo všetkých posudzovaných oblastí sú deťom najprístupnejšie nákupy. Pri nákupe osobných vecí pre 
dieťa sa k tomu môže vždy alebo väčšinou vyjadriť takmer 100 % detí (len 1,9 % uviedlo, že 
málokedy alebo nikdy) a pri nákupe vecí do domácnosti je to takmer 90 % detí. Veľkú možnosť 
vyjadriť sa majú tiež pri návštevách. Vyše 85 % skúmaného súboru môže zaujať stanovisko, ak sa 
rozhoduje o návšteve príbuzných a 82,2 %, ak ide o návštevu kultúrneho podujatia. 

Aj keď sa väčšina ôsmakov a stredoškolákov môže vyjadrovať k udalostiam odohrávajúcim sa v 
každodennom živote rodiny, stále zostáva pomerne veľká časť, ktorá je z možnosti zaujať k niektorým 
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veciam stanovisko vylúčená. Diskusii sú najmenej otvorené oblasti súvisiace s náboženským 
vyznaním rodičov, s prácami v domácnosti a so správaním rodičov. 

Možnosť vyjadriť sa k nejakej situácii je však iba jedna rovina skutočnej participácie na 
rozhodovaní. Tou druhou je akceptácia tohto názoru rodičmi. Väčšina detí uviedla, že rodičia ich 
vyjadrenie aj berú do úvahy: v prípade 27,3 % ho akceptujú vždy a v prípade 62,9 % väčšinou. Iba 9,8 
% detí si myslí, že rodičia ich názor zohľadňujú málokedy alebo nikdy. 

5. 2. Úroveň samostatnosti rozhodovania 
Ďalšou stránkou participácie detí na rozhodovaní v rodine je možnosť samostatne rozhodovať o 
vlastných aktivitách. V rámci výskumu dostali respondenti úlohu zhodnotiť 12 najbežnejších aktivít, 
ktoré vykonávajú mladí ľudia, z hľadiska toho, či o nich rozhodujú úplne samostatne alebo do nich 
vstupujú ich rodičia. Podľa miery samostatnosti rozhodovania sa posudzované činnosti rozčlenili do 
niekoľkých skupín. 

 
 sám rodičia po spoločnej 

debate 
netýka sa, 

neodpovedal
1. počúvanie hudby 94,2 1,4 2,6 1,8 
2. čítanie kníh, časopisov 90,3 1,3 3,4 5,0 
3. športovanie dieťaťa 87,5 1,4 8,0 3,1 
4. výber programov TV 71,5 4,8 21,7 2,0 
5. práca/hry na PC 67,6 5,4 13,7 13,4 
6. stretávanie s priateľkou/-om 64,6 3,9 18,7 12,8 
7. návšteva kamaráta 50,8 10,7 36,5 2,0 
8. návšteva kostola 49,5 15,1 17,8 17,6 
9. pozvanie kamaráta domov 43,3 7,4 47,0 2,3 
10. návšteva kina 38,3 13,2 44,5 4,0 
11. chodenie von 25,1 16,9 55,3 2,7 
12. návšteva diskotéky 16,6 20,7 50,8 11,9 
 iná aktivita (hobby, krúžky, úlohy, výber školy,...) 6,5 1,7 5,4 - 

 
Prvú skupinu tvoria aktivity, u ktorých dominuje rozhodovanie samotného dieťaťa. Vyše 90 % 
opýtaným nikto nehovorí do toho, akú hudbu počúvajú a čo čítajú a takmer 90 % nevstupujú rodičia 
do športovania. Ide o činnosti vykonávané doma, ktoré nevyžadujú účasť iných členov rodiny či 
využívanie spoločných zariadení, ani prítomnosť cudzích osôb v rodine, alebo - v prípade športu - o 
pozitívne hodnotenú aktivitu prospešnú pre zdravie dieťaťa a vykonávanú spravidla pod dozorom inej 
dospelej osoby.     

Do druhej skupiny sa zaradili aktivity s pomerne vysokou mierou samostatnosti rozhodovania, ale  
s istým výraznejším vstupom diskusií s rodičmi. Buď o nich rozhodujú deti samostatne alebo spoločne 
s rodičmi. Patrí sem pozeranie televízie, práca s počítačom a stretávanie s priateľkou či priateľom. 
Približne 2/3 detí o nich rozhoduje samostatne a u 1/3 je potrebná dohoda s rodičmi (ak je daná 
činnosť pre dieťa relevantná, napr. ak má počítač,...). Minimálne sú pri nich zastúpené situácie, že by o 
nich rozhodoval iba rodič. Sú to činnosti vykonávané doma, ale vyžadujúce využívanie spoločnej 
techniky alebo aktivita mimo domu, ale vyžadujúca kontrolu rodičov (pri stretávaní s priateľom alebo 
priateľkou). Vstup rodičov do rozhodovania o týchto aktivitách je, celkom logicky, vyšší v prípade 
žiakov základnej školy, najväčšia sloboda rozhodovania sa preukázala u študentov učilíšť. Pri 
schôdzkach s priateľom je kontrola zo strany rodičov dvojnásobne vyššia, ako u chlapcov (24 % ku 12 
%). 

Tretia skupina je tvorená len dvomi aktivitami: návšteva u kamaráta či kamarátky a návšteva 
kostola. Asi u polovice prípadov o nich rozhodujú samotné deti, druhá polovica sa rozčlenila na tých, 
kde je potrebná diskusia s rodičmi a na tých, kde rozhodujú iba rodičia. Pri návšteve u kamaráta sa 
opäť väčšia sloboda prejavila v rámci stredoškolákov a v rámci skupiny chlapcov, pri návšteve 
cirkevných podujatí prejavili väčšiu samostatnosť zasa dievčatá. U poslednej spomínanej aktivity 
(návšteva kostola) je tiež príznačné, že vyššia kontrola a úroveň zasahovania zo strany rodičov sa 
ukázala v skupine detí bývajúcich na dedine.  
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5.3. K právu na súkromie 
K detským právam patrí i právo na súkromie. Jedným z jeho prejavov je i možnosť utiahnuť sa do 
súkromia. Vo výskume nás zaujímalo, či takúto možnosť vo svojej domácnosti deti majú. Rodiny či 
domácnosti skúmaného súboru detí väčšinou nie sú veľké (3-4 členovia), pričom majú poväčšine 3 a 
viac izieb. Za daného stavu nie je prekvapivý fakt, že takmer 94 % detí uviedlo, že má doma detskú 
izbu. Z nich 41,3 % má detskú izbu iba pre seba a 53,1 % sa o ňu delí so súrodencom či súrodencami. 
Bez detskej izby vôbec je 5,6 % skúmaného súboru. 

Na základe deskripcie priestorových možností domácnosti dieťaťa by sa zdalo, že uvedených 41,3 
% detí so samostatnou detskou izbou nemá problém uchýliť sa do súkromia, kedykoľvek to potrebujú. 
Na otázku, či majú deti možnosť byť samé, bola štruktúra odpovedí nasledovná: 

 
- vždy mám možnosť byť sám 35,2 % 
- väčšinou mám možnosť byť sám 44,9 % 
- málokedy mám možnosť byť sám 19,9 % 
- nikdy nemám možnosť byť sám 1,4 % 

 
Plynie z toho, že 80 % detí má možnosť uchýliť sa do súkromia, ak cíti potrebu byť osamote a nebyť 
vyrušované. Ostatných 20 % detí je o takúto príležitosť ukrátených. Nikdy si doma súkromie nenájde 
1,4 % a, síce málokedy, ale aspoň niekedy sa to podarí 19,9 %. 
 
5. 4. Zárobková činnosť detí a samostatné financie 
Detstvo sa vyznačuje tým, že uvoľňuje od ekonomickej aktivity - aspoň vo vyspelých krajinách. Deti 
sa majú učiť, oddychovať a pripravovať sa na dospelosť, ale nemusia  pracovať za mzdu, niekde majú 
zakázané zamestnať sa (iba od určitého veku a za určitých podmienok). Napriek tomu však mnoho 
mladých ľudí pracuje, aspoň brigádnicky.  

K svojej zárobkovej aktivite neboli deti nútené rodičmi alebo niekým iným. Poväčšine sa rozhodli 
samostatne (36,5 %) alebo po diskusii s rodičmi (19,9 %), iba 4,6 % uviedlo, že o pracovnej aktivite 
rozhodol výlučne rodič alebo nejaká iná osoba (1,4 %). Pri hľadaní si práce už bola situácia z pohľadu 
samostatnosti rozhodovania dieťaťa podstatnejšie iná: 

 
Spôsob nájdenia si práce (v %) 
- sám si našiel prácu 25,2  
- rodičia mu našli prácu 11,3 
- po spoločnej debate s rodičmi 15,9  
- iná osoba mu našla prácu 7,0  
 netýka sa, neodpovedal 40,6  

Spolu 100  
 
Pracovná angažovanosť počas školského roka je menej častá a vo zvýšenej miere sa týkala učňovskej 
mládeže. Iný režim, ako sú uvedené dva typy, použilo iba 6 % opýtaných. Konkrétne sa jednalo o 
prácu cez víkendy ale prácu počas praxe. 

5. 5. Vzťahy v rodine 
Hodnotenie vzťahov v rodine bolo medzi adolescentami vcelku priaznivé. Vysoko prevážilo kladné 
hodnotenie, kvalifikácia vzťahu ako veľmi zlý sa objavovala skôr zriedkavo. 

5. 6. Rovnaký prístup k deťom 
V čom spočívajú príčiny nie ideálnych vzťahov medzi súrodencami to môže napovedať pohľad detí na 
prístup a nároky rodičov na deti v rámci rodiny. Či sú požiadavky na všetky deti rovnaké, alebo je 
niektoré z nich uprednostňované. 

 
Rovnosť požiadaviek na všetky deti (v %) 
- vždy rovnaké požiadavky 27,3 
- väčšinou rovnaké požiadavky 48,3 

 33



- väčšinou nerovnaké požiadavky 9,8 
- vždy nerovnaké požiadavky 2,6 
 netýka sa 12,1 

 
Väčšina detí sa domnieva, že požiadavky rodičov sú na všetky deti rovnaké (75,6 %). Pocit nerovnosti 
pociťuje z tohto hľadiska 12,4 % detí. Nerovnosť požiadaviek vnímajú o niečo viac dievčatá, typ školy 
ani typ sídla tu nezohráva diferencujúcu úlohu. 

Nerovnaký prístup k deťom sa najčastejšie prejavoval v oblasti pomáhania  v domácnosti. Určitú 
mieru nerovnosti pri domácich prácach pociťuje zo strany rodičov vždy alebo poväčšine viac ako 16 
% detí. Pri trávení voľného času je to takmer 13 %. U ostatných posudzovaných oblastí je veľmi častý 
alebo častý výskyt nerovnakého prístupu menší ako    10 %. 
 
Rovnosť prístupu rodičov ku všetkým deťom podľa vybraných oblastí (v %) 
 rovnaký prístup nerovnaký prístup 
1. štúdium, učenie sa 71,6 7,5 
2. športové aktivity 67,2 8,4 
3. trávenie voľného času 66,5 12,9 
4. návšteva kultúrnych podujatí 65,4 9,5 
5. pomáhanie v domácnosti 63,1 16,2 

 
Najrovnostárskejšou oblasťou podľa prístupu rodičov k deťom je štúdium a športové aktivity detí. V 
týchto sférach deti nerovnosť pociťujú najmenej. Pri trávení voľného času a pomáhaní v domácnosti 
už pocit nespravodlivosti vystupuje viac (12,9 % a 16,2 % opýtaných). 

Viacerí respondenti uvádzali ešte aj iné oblasti, v ktorých majú pocit, že niektorý zo súrodencov je 
uprednostňovaný. Zaradili k nim napr.: chodenie na nákupy, venčenie psa, vreckové, pomáhanie v 
záhrade, kupovanie oblečenia, chodenie na diskotéky, ale aj cirkevné povinnosti. 

Za preferované dieťa bol najčastejšie označený mladší súrodenec (16,1 %), potom nasledoval 
starší súrodenec (10,0 %) a 9,7 % detí označilo za preferované dieťa seba.  

5.7. Odmena a trest 
K štandardnej výbave rodičovskej výchovy patrí aj odmeňovanie a trestanie. Podľa detských práv by 
ani jedno ani druhé nemalo prekračovať určité únosné hranice. Deti pri dosiahnutí úspechu netreba 
neúmerne rozmaznávať a pri neúspechu ich netreba neúmerne trestať. 
 
Reakcia  rodičov na úspech dieťaťa (skóre v %) 
1. prejavia radosť 70,6 
2. zagratulujú 52,2 
3. dovolia obľúbenú aktivitu 22,6 
4. dajú darček 15,6 
5. nepovedia nič 2,9 
6. nevšimnú si to 1,1 
 iný spôsob 6,4 

 
Z celej škály rôznych postupov za situácie, ak je dieťa úspešné, sa v SR najviac uplatňuje vyjadrenie 
radosti (70,6 %) a zagratulovanie (52,2 %). V prípade 22,6 % detí sa s úspechom viaže možnosť 
venovať sa obľúbenej činnosti, 15,6 % detí dostáva za úspech od svojich rodičov darček. Iba 4 % detí 
uviedlo, že rodičia pri úspechu dieťaťa nepovedia nič alebo si to ani nevšimnú. Gratulácie a dávanie 
darčekov je viac spojené so základnou školou, u starších detí sa vyskytuje v zníženej miere. Pri 
stredoškolákoch a učňoch zasa zostáva úspech dieťaťa častejšie nepovšimnutý alebo bez komentára.   

Dotazník obsahoval i priamu otázku na mieru využívania fyzických trestov voči dieťaťu. Ukázalo 
sa, že fyzické tresty vôbec nezažilo 59,2 % skúmaného súboru detí. Ďalších 38 % fyzický trest z 
vlastnej skúsenosti pozná, ale je voči nemu uplatňovaný iba málokedy. Často alebo veľmi často 
uplatňujú túto formu potrestania respondenta u 2,8 % detí.   
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Postoje mladých ľudí k bitiu detí sú rôzne, no prevažuje odmietnutie. Viac ako 1/4 detí si myslí, že 
bitka nikdy nepomôže a takmer 1/2 je toho názoru, že pomôže iba málokedy. Za vhodný nástroj 
odstránenia "neposlúchania dieťaťa" považuje bitku spolu 16 % detí. 
 
Názor na bitku ako vhodný spôsob riešenia problému dieťaťa (v %) 
- vždy pomôže 1,6 % 
- väčšinou pomôže 14,4 % 
- málokedy pomôže 47,0 % 
- nikdy nepomôže 29,0 % 
- neodpovedal 8,0 % 
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Výber č. 2: 
 
Domáce násilie a násilie páchané na ženách (MSŠR, Bratislava 2003) 
Autorky: Bernardína Bodnárová - Jarmila Filadelfiová 
 
 
Základné informácie o výskume 
 
Zber údajov sa uskutočnil v období od 30.10. do 11.11.2002. Ako nástroj zberu dát sa použil 
štandardizovaný dotazník, ktorý obsahoval 30 otázok. Výskum sa realizoval na vzorke 856 
respondentov a respondentiek starších ako 18 rokov (dospelá populácia SR). Základnými výberovými 
charakteristikami boli: región, typ/veľkosť bydliska, pohlavie, vek a vzdelanie. Údaje sa zbierali 
metódou face-to-face rozhovorov, vlastný zber dát zabezpečovala prieskumná agentúra FOCUS (víťaz 
verejného obstarávania). 
 
 
1. Názory na tresty pre deti 
 
Historicky bolo násilné správanie voči deťom medzi prvými násilnými činmi, na ktoré odborníci 
poukázali a ktoré označili ako trestné činy. Viac menej sa jednalo o fyzické násilie a ublíženie na 
zdraví. Od tohto obdobia sa rozvinuli metódy na zisťovanie príčin poškodenia dieťaťa, rozvinula sa i 
legislatíva na ochranu detí a trestanie vinníkov, ale prípady násilia sa vyskytujú stále.  

Vo výskume domáceho násilia na Slovensku sme sa zaujímali o názory respondentov na to, čo 
považujú za vhodné alebo nevhodné správanie rodičov voči deťom vo výchove svojich detí. Vybralo 
sa 13 situácií, o ktorých mali respondenti povedať, či dané „zásahy“ môžu alebo nemôžu rodičia vo 
výchove svojich detí použiť: 
 
Hodnotenie typov správania rodiča voči dieťaťu 1 2 3 9 
A. občas rukou po zadku 68,8 29,8 1,3 0,1 
B. kričanie, nadávanie 25,6 51,7 21,1 1,6 
C. zákaz obľúbenej činnosti (TV, počítač, hračky,...) 50,1 41,9 7,2 0,8 
D. občasná facka 26,6 48,7 23,6 1,1 
E. postavenie do kúta 33,3 41,3 23,1 2,3 
F. odmietnutie dať jedlo (hladovka) 2,0 9,8 87,1 1,1 
G. kľačanie (na polienku, v kúte,...) 7,6 25,9 64,4 2,2 
H. občasná bitka (remeňom, varechou,...) 8,1 33,6 56,9 1,4 
I. nerozprávanie sa s dieťaťom 8,1 28,1 60,8 3,0 
J. potrestanie prácou (upratať byt, pokopať záhradu,...) 45,4 36,6 16,6 1,4 
K. „kasárnik“, domáce väzenie  
(zákaz chodiť von, stretávať sa s kamarátmi...) 34,0 46,2 18,7 1,2 

L. opakované bitky               2,8 20,1 75,5 1,5 
M. odmietnutie niečo kúpiť 40,1 44,4 13,8 1,7 

Varianty: 1= môžu použiť vždy, keď to sami uznajú za vhodné, 2= môžu použiť iba vtedy, keď je to vyslovene 
nutné, 3= nemôžu použiť vôbec, 9= nevie 
  
Súhlas respondentov vyjadrený možnosťou "rodičia môžu použiť vždy, keď sami uznajú za vhodné" 
vyjadrilo najviac respondentov (68,8 %) pre "občas rukou po zadku" a v  odpovediach  takmer neboli 
rozdiely medzi mužmi a ženami.  Polovica respondentov súhlasila  so zákazom obľúbenej činnosti 
dieťaťu, kedykoľvek keď to rodič považuje za vhodné a rozdiely v odpovediach mužov a žien boli 
nepatrné. Tretí spôsob správania, ktorý môže rodič voči dieťaťu vo výchove použiť kedykoľvek to 
uzná za vhodné (45,5 % odpovedí)  bol pre potrestanie  prácou (upratať byt, pokopať záhradu). 40,1 % 
respondentov dalo voľnú ruku rodičom a možnosť použiť kedykoľvek to sami uznajú za vhodné 
spôsob " odmietnutie  niečo kúpiť". 
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Pri ostatných uvedených typoch správania  už prevažovali odpovede , že  rodičia ho môžu použiť 
vtedy, keď je to vyslovene nutné.  Vyskytlo sa to napr. pri alternatíve "kričanie, nadávanie (51,7 %), 
"občasná facka " (48,7 %), "kasárnik“ domáce väzenie" (46,2 %), "odmietnutie kúpiť niečo" (44,4 %), 
"postavenie do kúta" (41,3 %).  

Najčastejšie zamietnutie  možného použitia trestu sa vyskytoval pri: "odmietnutie dať jedlo, 
hladovka“ (87,1 %), "opakované bitky" (75,5 %), "kľačanie na polienku, v kúte" (64,4 %), 
"nerozprávanie sa s dieťaťom" (60,8 %), a  nadpolovičná väčšina respondentov (56,9 %) zamietla aj  
občasné bitky (remeňom, varechou..). 
 
2. Osobná skúsenosť s trestaním v detstve 
 
V teórií násilia sa rozvíja aj hypotéza, že v detstve odpozorované správanie sa často prenáša do 
správania jednotlivca v dospelosti. Autori sa prikláňajú  k názoru, že primárna rodina má veľký vplyv  
na neskoršie správanie sa detí v dospelosti. Keď deti dospejú a založia si vlastnú rodinu, často 
pokračujú v správaní, ktorému sa naučili v primárnej rodine. Chceli sme preto zistiť, či respondenti, 
ktorí sa zúčastnili  v tomto výskume, sami zažili niektorý z predložených  typov správania rodičov vo 
výchove voči nim počas ich detstva. Aj pri tomto zisťovaní bol respondentom predložený rovnaký 
zoznam možných typov správania, pri ktorých mali povedať, či ich rodičia voči nim v detstve 
používali: 
 
Skúsenosť s jednotlivými typmi správania v detstve 1 2 9 0 
A. občas rukou po zadku 90,7 7,5 1,5 0,3 
B. kričanie, nadávanie 73,2 23,4 3,2 0,2 
C. zákaz obľúbenej činnosti (TV, počítač, hračky,...) 52,2 38,5 7,0 2,3 
D. občasná facka 66,3 29,8 3,6 0,3 
E. postavenie do kúta 41,2 52,9 5,5 0,5 
F. odmietnutie dať jedlo (hladovka) 5,9 91,0 2,8 0,3 
G. kľačanie (na polienku, v kúte,...) 29,2 68,3 2,2 0,2 
H. občasná bitka (remeňom, varechou,...) 52,4 45,6 1,7 0,2 
I. nerozprávanie sa s dieťaťom 23,0 71,0 5,9 0,2 
J. potrestanie prácou (upratať byt, pokopať záhradu,...) 69,5 27,7 2,4 0,4 
K. „kasárnik“, domáce väzenie (zákaz chodiť von, stretávať sa 
s kamarátmi... 56,2 39,4 4,2 0,2 

L. opakované bitky               20,2 77,5 1,9 0,3 
M. odmietnutie niečo kúpiť 60,1 34,0 5,6 0,3 

Varianty: 1= použili, 2= nepoužili, 9= nevie, nepamätá sa, 0= netýka sa (nemal/-a rodičov) 
 
Ako sa z odpovedí ukázalo, respondenti majú skúsenosti so všetkými predloženými spôsobmi 
správania zo strany svojich rodičov počas výchovy za detstva. Ako sa ďalej z odpovedí ukázalo, o 
niektorých trestoch by bolo možné na základe odpovedí povedať, že ich používanie bolo všeobecne 
rozšírené. Ako príklad by bolo možné uviesť alternatívu "občas rukou po zadku", ktorú priznalo až 
90,7 % respondentov. Na druhé miesto sa podľa počtu odpovedí dostalo "kričanie, nadávanie" (73,2 % 
odpovedí),  tretie miesto patrilo "potrestaniu prácou" (69,5 %) , štvrté "občasnej facke" (66,3 %), piate 
miesto "odmietnutia kúpenia niečoho" (60,1 %), šieste miesto obsadil "kasárnik - domáce väzenie" 
(56,2 %) a nadpolovičná väčšina respondentov ešte priznala použitie "občasnej bitky remeňom, 
varechou“ (52,4 %)  a "zákaz obľúbenej činnosti, ako je TV, počítač...“ (52,2 %).  

 
3. Názory obyvateľov SR na týranie či bitie člena domácnosti 
 
Súčasťou výskumu bolo i zistenie názorov respondentov na potrebu zásahu zvonku pri páchaní násilia 
v domácnosti a pri predložených alternatívach (členovia rodiny, na ktorých sme sa v dotazníku pýtali). 
Z odpovedí sa ukázalo, že prevaha respondentov súhlasí s názorom, že je potrebný zásah zvonku ak 
dochádza k týraniu niektorého člena domácnosti. Podiel zástancov tohto názoru sa líšil podľa toho, 
o ktorého člena domácnosti sa jednalo. Najviac respondentov sa prikláňalo k názoru o potrebe zásahu 
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zvonku v prípadoch, ak ide o týranie starého človeka (83,5 %), druhý najvyšší počet súhlasných 
odpovedí bol v prípadoch, ak je týraný alebo bitý postihnutý člen rodiny (82,3 %). Ak je týrané dieťa, 
súhlas so zásahom zvonku vyslovilo 82,2 % obyvateľov SR, ak je bitá žena, zásah zvonku považuje za 
nevyhnutný 76 %. Najmenej súhlasných odpovedí o potrebe zásahu zvonku bolo v prípade, ak je 
týraný muž (60,6 %). 
 
Postoj k potrebe vonkajšieho zásahu  1 2 9 
A. ak je týrané alebo bité dieťa 82,2 14,9 2,9 
B. ak je týraná alebo bitá žena 76,0 19,7 4,3 
C. ak je týraný alebo bitý muž 60,6 26,4 13,0 
D. ak je týraný alebo bitý starý človek 83,5 12,3 4,2 
E. ak je týraný alebo bitý postihnutý člen rodiny 82,3 13,7 4,0 

Otázka: „Čo si myslíte – v prípadoch, ak niektorý člen domácnosti týra či bije iného (ženu, muža, dieťa, starého 
rodiča,...), je na zastavenie násilia nevyhnutný zásah z vonkajšieho prostredia alebo je to iba problém rodiny 
a malo by sa to vyriešiť v rámci nej? Posúďte, prosím, pre každého člena domácnosti zvlášť.“ 
Varianty: 1= je nevyhnutný zásah zvonku, 2= je to výlučne iba problém rodiny samotnej,  malo by sa to riešiť 
iba v rámci rodiny, 9= nevie posúdiť  
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Výber č. 3: 
 
 
Názory a predstavy dievčat a mladých žien v SR o práci v zahraničí (Medzinárodná organizácia  
pre migráciu. Bratislava, 2003)  
Autorky: Filadelfiová Jarmila - Bodnárová Bernardína 
 
 
 
 
Základné informácie o výskume 
 
Obchod s ľuďmi, podobne ako obchod s narkotikami, sa v mnohých krajinách stáva významným 
zdrojom príjmov. Tí, ktorí sa stávajú jeho obeťami, sú najčastejšie mladé ženy. Do týchto situácií sa 
dostávajú niekedy dobrovoľne, ale častejšie nechcene, nevedome, z prehnanej dôverčivosti. Príčinou 
je často - podľa zahraničných odborníkov - zlá ekonomická situácia v krajine či v rodine a prehnaná 
vidina dobrej práce v zahraničí. Viaceré nadnárodné inštitúcie sa začali problémom obchodovania s 
ľuďmi zaoberať s cieľom zabrániť tejto činnosti, ktorá je často organizovaná a ilegálna. Obchodovanie 
s ľuďmi je druh kriminálneho činu, je porušovaním ľudských práv, v dôsledku ktorého sa mladé ženy 
zneužívajú na vykonávanie nekvalifikovanej, podradnej práce alebo na prostitúciu.  

V roku 2003 sa uskutočnil na Slovensku výskum pod názvom „Názory a predstavy dievčat 
a mladých žien v SR o práci v zahraničí“. Výskum bol realizovaný v rámci projektu „Informačná 
kampaň na prevenciu obchodu so ženami“. Zadávateľom výskumu bola Medzinárodná organizácia pre 
migráciu, záverečnú správu vypracovali pracovníčky MSŠR. Výskum sa realizoval v posledných 2 
týždňoch februára 2003 na výskumnej vzorke mladých žien vo veku 13-24 rokov, ktorú tvorilo 1 035 
respondentiek. Výskumná vzorka bola tvorená na základe kvót, ktorými boli: región, vek a typ 
navštevovanej školy. Vo vzorke bolo 78,9% dievčat vo veku do 18 rokov.  

Výskum sa zrealizoval s cieľom získať informácie o skupine dievčat a mladých žien so zameraním 
na spôsob ich života, trávenie voľného času, ekonomickú situáciu, postoje k určitým životným 
oblastiam, z ktorých by sa dali vydedukovať rizikové skupiny, na ktoré je potrebné prednostne sa v 
pripravovanej kampani zamerať. Okrem toho premyslieť a pripraviť aj spôsob vedenia predmetnej 
kampane ako aj jej formy, kanály, časové rozvrhnutie a ďalšie potrebné poznatky na vedenie a 
organizovanie kampane. Na zber informácii pre tieto ciele bola zvolená dotazníková metóda. 
Dotazníky sa distribuovali prostredníctvom škôl, nakoľko rozhodujúcu časť predmetnej populácie 
tvoria žiačky a študentky. Ostatným skupinám mladých žien sa dotazníky doručili osobne. Dotazníky 
sa dievčatám a mladým ženám rozdávali, vyplnili ich samé a spätne sa zbierali prostredníctvom 
spolupracovníkov. 
 
 
1. Životné ciele a voľnočasové aktivity mladých dievčat v SR 
  
Pre zvládnutie skúmaného problému sa všeobecne považuje za významné získať informácie o tom, 
aké majú dievčatá a mladé ženy životné ciele. Cieľom totiž vo veľkej miere zodpovedajú aj ich 
záľuby, záujmy, spôsob trávenia voľného času. Voľný čas a jeho naplnenie sa môže spájať aj so 
snami, s nenaplnenými želaniami, túžbami, ktoré sa môžu realizovať v neskoršom období života, 
môžu sa spriadať plány o tom, ako rozvíjať či zmeniť svoju "doterajšiu životnú dráhu". Je možné 
predpokladať, že aktívnejšie typy sa vedia ráznejšie rozhodnúť aj samé, menej aktívne alebo menej 
smelé môžu "byť zase prístupnejšie využitiu ponúkanej šance" bez toho, aby zvažovali možné 
negatíva svojho rozhodnutia. Sú vo svojej dôverčivosti ochotnejšie ponuku prijať a menej rozmýšľajú 
o možných  dôsledkoch  vývoja situácie. Svoju úlohu tu môže zohrávať vek, finančná situácia, miesto 
bývania, typ navštevovanej školy a pod.  

Pravdepodobne naplnenie životných cieľov bude jedným z faktorov, ktorý bude vplývať na 
vymedzenie rizikovej skupiny dievčat. Na túto ohrozenú skupinu bude potrebné zamerať aktivity na 
prevenciu, dať im vopred informácie  o tom, že by sa ich ciele mohli naplniť ináč, ako si to 
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predstavujú, a aby si uvedomili, že im ponúkaná šanca môže byť zámienkou na naplnenie cieľov 
niekoho iného a oni sa stanú iba prostriedkom.  
 

Poradie  cieľov,  ktoré respondentky chcú vo svojom živote dosiahnuť 
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Na prvé miesto sa na základe počtu odpovedí dostalo medzi životnými cieľmi "dokončiť školu, dostať 
sa na školu". Najčastejšie takto odpovedali dievčatá vo veku 16-18 rokov. Kombinácia veku a stupeň 
vzdelania dáva možnosť usudzovať, že sú to dievčatá na rôznych druhoch stredných škôl, z ktorých sú 
mnohé pred ukončením učňovky, maturity a mnohé z nich chcú pokračovať v štúdiu na vysokej škole.  
Druhou najčastejšou skupinou s výberom  tohto variantu svojho životného cieľa boli dievčatá vo veku 
do 15 rokov, čo sú posledné ročníky základnej školy a najnižšie ročníky strednej školy. Tento cieľ 
najmenej často udávali dievčatá a mladé ženy vo veku nad 22 rokov. Je to logické, pretože mnohé z 
respondentiek už vzdelávací proces ukončili a buď sú zamestnané, v domácnosti alebo nezamestnané.  

Podľa popisu súčasnej finančnej situácie si za svoj životný cieľ najčastejšie vyberali dokončenie 
školy dievčatá, ktoré svoju finančnú situáciu hodnotili ako dobrú a dostatočnú. Menej často si tento 
cieľ vyberali dievčatá, ktoré hodnotili svoju finančnú situáciu ako zlú a tie, ktoré ju hodnotili 
variantom "nechcem o tom hovoriť". Podľa typu trvalého bývania najčastejšie tento cieľ vyberali 
dievčatá bývajúce v "inom kraji" t.j. nie v Bratislave a Košiciach a najmenej často bývajúce v 
Bratislave a Košiciach. Podľa súčasnej navštevovanej školy najčastejšie tento cieľ vyberali dievčatá v 
pozícií "žiačky" a najmenej často "iné" (zamestnané, nezamestnané, na MD). 

Mať zaujímavú prácu najčastejšie za svoj cieľ vyberali dievčatá a mladé ženy nad 22 rokov, so 
znižujúcim sa vekom sa podiel výberov znižoval. Najmenej často si tento cieľ vyberali dievčatá vo 
veku do 15 rokov. Podľa súčasnej finančnej situácie najčastejšie tento cieľ vybrali tie,  "ktoré nechceli 
o svojej finančnej situácii hovoriť", najmenej tie, ktoré svoju finančnú situáciu ohodnotili "ako dobrú". 
Podľa typu trvalého bydliska boli tieto odpovede častejšie u bývajúcich v Bratislave a Košiciach, 
najmenej u bývajúcich v iných mestách. Podľa toho, či v súčasnosti študujú alebo nie, najčastejšie si 
za cieľ vyberali zaujímavú prácu tie, ktoré ukončili štúdium. 

"Byť bohatá"  si za svoj cieľ najčastejšie vyberali najmladšie dievčatá a so zvyšujúcim sa vekom 
sa podiel takýchto výberov zmenšoval. Podľa súčasnej finančnej situácie si ho častejšie vyberali 
dievčatá, ktoré označili svoju finančnú situáciu ako zlú, najmenej tie, ktoré ju označili ako dobrú, 
podľa typu trvalého bývania - bývajúce v krajských mestách (nie v Bratislave a Košiciach), najmenej 
bývajúce v iných mestách, najčastejšie žiačky, najmenej študentky. 

„Byť šťastná“ bolo najčastejším cieľom pre mladé ženy vo veku nad 22 rokov a najmenej často ho 
vyberali dievčatá a mladé ženy vo veku 19-21 rokov. Podľa hodnotenia svojej finančnej situácie 
najčastejšie si tento cieľ vyberali tie, ktoré hodnotili svoju súčasnú finančnú situáciu ako zlú, a 
najmenej často tie, ktoré ju hodnotili ako stabilizovanú. Podľa bývania si tento cieľ najviac vyberali  
dievčatá a mladé ženy bývajúce  v "iných mestách" a najmenej bývajúce v okresných mestách. 
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Cieľ "veľa cestovať" si podľa hodnotenia svojej finančnej situácie najčastejšie vyberali tie dievčatá 
a mladé ženy, ktoré hodnotili svoju finančnú situáciu  ako dostatočnú, a najmenej tie, ktoré ju 
hodnotili ako dobrú. Podľa veku boli minimálne rozdiely, podľa typu trvalého bývania najčastejšie  
bývajúce v Bratislave a Košiciach, najmenej bývajúce na dedine. 

„Byť zdravá“ si najčastejšie vyberali mladé ženy vo veku nad 22 rokov, najmenej príťažlivým bol 
tento cieľ pre dievčatá vo veku do 15 rokov. Podľa súčasnej finančnej situácie - najviac si ho želali  
tie, ktoré svoju finančnú situáciu ohodnotili ako dobrú, najmenej tie, ktoré o nej hovoriť nechceli. 
Podľa typu trvalého bývania - najviac bývajúce v iných mestách a nie študentky ale zamestnané, 
nezamestnané, na MD.  

Pri výbere cieľa "vydať sa, mať harmonický vzťah" bol výberový súbor minimálne diferencovaný 
podľa veku, podľa hodnotenia finančnej situácie si ho najviac vyberali tie dievčatá, ktoré ju hodnotili 
ako dostatočnú, a bývajúce na dedine. Pre cieľ "mať deti" sa najviac rozhodovali mladé ženy vo veku 
nad 22 rokov, podľa finančnej situácie, tie, ktoré ju hodnotili ako dobrú, bývajúce v iných mestách. 

Bývať v zahraničí najviac vyberali dievčatá vo veku do 15 rokov, podľa finančnej situácie tie, 
ktoré o nej nechceli hovoriť,  a bývajúce v iných mestách. Byť úspešná chceli byť najviac dievčatá vo 
veku do 15 rokov, podľa finančnej situácie tie, ktoré o nej nechceli hovoriť, podľa typu trvalého 
bývania tie, ktoré bývajú v okresných mestách. 

Iný cieľ uviedlo len málo dievčat a mladých žien z výskumnej vzorky. Konkretizovali ho do 
rôznych podôb a najčastejšie uvádzali "žiť podľa Božej vôle, byť osožná a duchovne naplnená, 
harmónia v Božej príbuznosti, vnútorná harmónia so svojím okolím.." (0,9%), ďalších 0,6% uvádzalo 
dosiahnutie konkrétnej profesie, ostatné ciele boli uvádzané len ojedinelo.  
 
2. Názory na prácu v zahraničí 
 
Úvodnou otázkou k tomuto bloku  bolo zisťovanie informácií o tom, aký podiel dievčat má skúsenosti 
s prácou v zahraničí. Ako sa ukázalo z odpovedí, 10,8 % dievčat a mladých žien v zahraničí už 
pracovalo, ostatných 88,4 %  nemá  skúsenosti s prácou v zahraničí. 

Pri zisťovaní informácie o tom, koľko dievčat aspoň teoreticky uvažovalo o možnosti ísť pracovať 
do zahraničia, sa tento pomer obrátil: pozitívnu odpoveď dalo 85,7 % dievčat a mladých žien. 
Najčastejšie o práci v zahraničí uvažovali najmladšie dievčatá vo veku do 15 rokov, najmenej vo veku 
19-21 rokov. Podľa hodnotenia súčasnej finančnej situácie najviac dievčatá a mladé ženy, ktoré 
hodnotili svoju finančnú situáciu ako dostatočnú a najmenej tie, ktoré ju hodnotili ako dobrú.  
 
3. Hlavný dôvod záujmu o prácu v zahraničí 
 
Napriek tomu, že viac ako 4/5 dievčat a mladých žien uvažovalo o práci v zahraničí, viac ako 1/5 
neuviedla alebo nevedela uviesť dôvod, prečo o tejto možnosti uvažuje. Z tých, ktoré nejaký dôvod 
uviedli, najviac respondentiek odpovedalo, že sa chcú naučiť jazyk (17,8 %) a rovnako často uvádzali  
dievčatá aj dôvod, že „v zahraničí sa dá dobre zarobiť". 

Pomerne veľa respondentiek (12,9 %) uvádzalo ako dôvod nasledovné: "lebo si myslím, že nech 
študujem alebo robím čokoľvek, na Slovensku nič nedosiahnem". Tento pesimizmus u tak mladej  
skupiny dievčat je prekvapivý, nakoľko väčšina z nich je ešte stále vo vzdelávacom procese, 
pripravuje sa na profesiu a zatiaľ pracovné úspechy mohli mať iba v škole.  

Dobrodružstvom je cítiť aj dôvod "lebo chcem zmeniť svoj život a skúsiť šťastie v inej krajine" 
(8,2 % odpovedí). K reálnejším dôvodom patrilo vyjadrenie: "chcem získať skúsenosti, ktoré potom 
môžem využiť doma" alebo „na Slovensku nemôžem nájsť zamestnanie". 
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Dôvody záujmu o prácu v zahraničí (skóre v %) 
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Záverom možno podľa uvádzaných dôvodov rozdeliť skúmaný súbor do nasledovných skupín: 
1. približne jedna štvrtina dievčat neuviedla nijaký dôvod alebo neodpovedala na danú otázku – 

nevedia, prečo chcú ísť pracovať do zahraničia  
2. dievčatá, ktoré uvádzali ako dôvod učiť sa jazyk a cestovať - teda dôvody vzdelávaco-poznávacie 
3. dievčatá, ktoré uvádzali dôvody - získať pracovné skúsenosti alebo nemožnosť nájsť zamestnanie 

na Slovensku - dôvody orientované na prácu 
4. dôvody uvádzané ako - na Slovensku nič nedosiahnu, všade lepšie ako na Slovensku, chcem 

zmeniť svoj život a skúsiť šťastie v inej krajine - dôvody je možné hodnotiť ako prehnané 
očakávania a skorý pesimizmus mladých dievčat 

5. dôvody - dá sa dobre zarobiť, chcem skúsiť aj ja - svojim spôsobom signalizujú vykonštruovaný 
obraz práce v zahraničí 

 
Na základe uvádzaných dôvodov je možné povedať, že v kampani sa treba orientovať na rôzne 
skupiny dievčat, nie len tie na rizikové skupiny. Dievčatá bude potrebné vybaviť informáciami o 
legálnej práci, kde a ako hľadať prácu, čomu sa vyhnúť, aby „nenaleteli“ rôznym podvodníkom a aby 
ich pobyt v zahraničí splnil ich očakávania.  

Pozornosť bude treba venovať aj dievčatám, ktoré majú o práci v zahraničí "dobrodružnejšiu 
predstavu či nereálny obraz". Čiastočne sa ich predstava môže opierať o reálne prvky, avšak obraz ako 
celok môže byť klamlivý. Úspech, dobrý zárobok, šťastie nedosiahnu jednoduchým odchodom do 
zahraničia - aj tam treba na dosiahnutie úspechu v práci i osobnom živote tvrdo pracovať, a na toto 
treba dievčatá vopred pripraviť. Nie odrádzať, ale pripraviť a snáď vzbudiť v nich snahu po 
dôkladnejšom zamyslení sa nad tým, prečo chcú ísť pracovať do zahraničia. 

 
4. Preferované druhy práce v zahraničí 
 
Dotazník sa zameriaval aj na to, o aký druh práce majú dievčatá a mladé ženy SR záujem. Z 
predložených možností si mohli vybrať maximálne tri. Podľa počtu výberov sa najatraktívnejšou 
prácou pre dievčatá v zahraničí ukazuje "au-pair" s 36,5 % odpovedí.  Za ňou sa umiestnila práca, 
"kde by sa dala využiť kvalifikácia". Ďalšia skupina dievčat a mladých žien by išla realizovať svoj 
vysnívaný obraz - tu boli dievčatá, ktoré by si vyberali "prácu modelky" (25,8 %), "prácu tanečnice" 
(10,2 %) a "prácu v bare, nočnom klube" (9,9 %). Už vzhľadom na rozšírenie týchto profesií v bežnej 
populácii sa ukazuje, že skupinu dievčat uvažujúcich o tejto práci je treba považovať za rizikovú.  
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 Preferované druhy práce v zahraničí (skóre v %) % 
Au-pair (opatrovanie deti, práca v domácnosti) 36,5 
Prácu, kde by som mohla využiť svoju kvalifikáciu 31,0 
Prácu modelky 25,8 
Neviem  presne, ale rozhodne  iba legálnu prácu 14,5 
Prácu tanečnice 10,2 
Prácu v hoteli, reštaurácii 9,9 
Prácu v bare, nočnom klube 9,9 
Prácu v zdravotníctve 7,6 
Prácu predavačky 4,8 
Iná možnosť 4,8 
Prácu v poľnohospodárstve 2,7 
Čokoľvek, akúkoľvek prácu 2,0 
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5. Spôsoby hľadania práce v zahraničí 
 
Dievčatá mohli uviesť viacero spôsobov hľadania práce v zahraničí z predloženého zoznamu. Ako sa z 
odpovedí ukázalo, najviac dievčat a mladých žien by využilo služby agentúry s licenciou na túto 
činnosť. Ďalšími frekventovanými spôsobmi hľadania práce v zahraničí podľa odpovedí respondentiek  
bolo "odporúčanie kamarátov, známych" a "cez internet". Pomerne veľká skupina dievčat uviedla tiež 
hľadanie práce prostredníctvom "inzerátu". V kampani treba dievčatá upozorniť na tento, aj keď 
regulérny, spôsob hľadania práca a na riziká, ktoré môže v sebe obsahovať, o potrebe preverenia si 
agentúry alebo jednotlivca, ktorý prácu ponúka alebo sprostredkúva.  

Existujú, aj keď nepriame indície, že veľa ponúk na prácu sú ponukami na ilegálnu prácu. Ilegálna 
práca môže mať celý rad  negatívnych dopadov na jej vykonávateľku v prípade, že ju príjme. Prvou 
veľkou nevýhodou je to, že v týchto  prípadoch nie je vykonávateľka  chránená žiadnymi zákonmi a 
keď ju úrady prichytia pri výkone práce môže byť vyhostená z krajiny alebo sa dostať do väzenia.  
Informačná kampaň, by mala poskytnúť informácie aj o tejto oblasti pre dievčatá ktoré chcú ísť 
pracovať do zahraničia. 
 
Spôsoby hľadania práce v zahraničí (skóre v %) % 
Cez takú agentúru, ktorá má licenciu 42,8 
Na odporúčania kamarátov, známych 34,1 
Cez internet 23,6 
Cez študentské výmenné programy 17,3 
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Cez inzeráty 13,5 
Priamo v zahraničí 10,1 
Iná možnosť, aká 2,2 
Cez hocijakú agentúru  1,9 
Neviem 0,2 
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Z odpovedí z výskumu sa ukázalo, že značná časť dievčat by prijala aj ilegálnu prácu, lebo si 
nemyslia, že by bola riskantnejšia ako legálna práca. Niektoré by takúto prácu prijali aj s vedomím, že 
táto práca je ilegálna. Čiastočne by sa riziku vystavili aj dievčatá, ktoré odpovedali, že by sa poradili s 
rodinou alebo kamarátmi a po odporúčaní by prácu prijali (29,2 %).  
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Výber č. 4: 
 
 
Problém odchodu mladých ľudí z detských domovov (S.P.A.C.E., Nadácia pre deti Slovenska, 
Bratislava 2000) 
Autorky: Jarmila Filadelfiová – Bernardína Bodnárová 
 
 
 
 
 
Základné informácie o výskume 
 
Hlavným cieľom projektu bolo preskúmať existujúce a hľadať nové možnosti pomoci deťom 
vyrastajúcim v detských domovoch pri zaradení sa do života v období, keď sú nútené opúšťať tieto 
zariadenia. Výskum  sa primárne zameriaval na odhalenie tých prekážok, ktoré môžu brániť alebo 
bránia deťom z domovov zaradiť sa  po opustení zariadenia do spoločnosti.  

Súčasťou výskumu boli viaceré dotazníkové šetrenia, štatistické analýzy a aj expertízy, ktoré boli 
vypracované odborníkmi rôznych profesií, ktoré prichádzajú do akéhokoľvek kontaktu s deťmi 
bývajúcimi v detských domovoch alebo s mladými ľuďmi, ktorí po dosiahnutí dospelosti opúšťajú 
tieto zariadenia.  

 

1. Výber z expertíz pracovníkov štátnych inštitúcií 

Takmer všetci experti poukazovali na nepripravenosť mladých ľudí pre vstup do bežného života. 
Uvádzali možné príčiny takéhoto stavu a navrhovali opatrenia na zlepšenie - najmä tí z nich, ktorí 
majú možnosť porovnávať zručnosti a predpoklady u rozdielnych skupín „domovákov“: ktorí veľkú 
časť svojho života prežili v klasickom detskom domove internátneho typu oproti tým, ktorí zažili aj 
iné formy DD, ako napr. skupinovú výchovu, či profesionálne rodiny. Poukazovali na to, že iné formy 
výchovy vedú dieťa k väčšiemu zapájaniu sa do činnosti a aktivít, ktoré aspoň čiastočne napodobňujú 
participáciu na prácach nevyhnutných pre chod „domácnosti“. Viac si uvedomujú vlastnú 
zodpovednosť, vyvíja sa u nich vo vyššej miere vzťah k praktickým činnostiam nevyhnutným pre 
bežný život. Prax ukázala, že participácia na domácich prácach, spoločný výkon určitých činnosti pre 
celok, vedie tieto deti k uvedomeniu si potreby zodpovednosti, sebaidentifikácie, uvedomovanie si 
interpersonálnych vzťahov a rozlišovanie vzťahov v „my-skupine“ a v „oni-skupine“.  

Napriek tomu, že rozdielni experti zdôrazňovali rozdielne sféry problémov, ktoré je nevyhnutné 
pri odchode mladých ľudí z DD a zaradení sa do života riešiť ako prvé, záver je taký, že problém treba 
riešiť komplexne. Problémy, s ktorými sa mladí ľudia  po odchode z DD stretávajú a schopnosť riešiť 
ich závisí tak od osobnostných predpokladov  a charakteristík, ako aj od objektívnych podmienok, ako 
sú bývanie a zamestnanie, sociálne okolie, do ktorého prichádzajú a pripravenosť toto okolie 
„spracovať“. 

Experti v tejto skupine poukazovali  hlavne na nedostatočnú kvalifikáciu (veľký počet mladých 
ľudí odchádzajúcich z domovov alebo podobných inštitúcií sú absolventi OŠI alebo OU), čo im samo 
o sebe dáva malú perspektívu  na uplatnenie sa na trhu práce. Ukázalo sa, že absolventi s vyšším 
vzdelaním z DD sú úspešnejší aj v hľadaní zamestnania. Získanie  vzdelania a profesie  experti 
označili za  základný predpoklad pre uplatnenie sa na trhu práce. a teda aj ekonomického 
osamostatnenia a zabezpečenia si svojich potrieb. 

Na základe svojich skúsenosti experti odporúčali viaceré opatrenia, z ktorých sa mnohé spájajú 
s prostredím rodiny a právom na rodinu: 

 vzhľadom na pretrvávajúci deficit v osobnostných predpokladoch pre dospelý život je nutné, 
pokiaľ je to čo len trochu možné, udržať dieťa v rodine  
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 ak je možné situáciu v pôvodnej rodine do určitej miery formovať k vytváraniu podmienok na 
zotrvanie dieťaťa, treba sa o to usilovať 

 ak nie je takáto možnosť, treba dieťa dostať do inej rodiny – v tejto súvislosti experti 
poukazovali na nevyhovujúcu legislatívu pri osvojení, či adopcii detí  

 ak nie sú tieto prvé dva kroky možné a dieťa nemôže zostať v rodine, treba pri ústavnej 
výchove vytvárať podmienky simulujúce rodinný život (vytváranie profesionálnych rodín 
alebo život v skupinách) 

 ak sú deti nútené žiť v klasických internátnych zariadeniach s režimovou výchovou, treba  
dbať na odborne vyškolený personál 

 personál v DD by sa mal čo najmenej obmieňať, čím by sa aspoň takýmto spôsobom 
zabezpečovala určitá stabilita vzťahov a relatívne priaznivé prostredie na budovanie citových 
interpersonálnych väzieb 

 experti zdôrazňovali právo deti na rôzne informácie: 
 popri pôsobení vychovávateľov treba rozšíriť v DD pôsobenie odborníkov na rôznu problematiku, 

ktorí by poskytovali konzultačnú činnosť dostupnú aj pre bývalých chovancov (služby 
psychoterapeutov, lekárov, právnikov, finančných poradcov a pod.) 

 tieto služby by nemusel zabezpečovať DD, ale napr. nadácie pôsobiace v danej oblasti 
 proces prípravy dieťaťa na osamostatnenie treba uskutočňovať počas celého pobytu v detskom 

domove, nielen pred jeho ukončením. 
 vytváranie podmienok podobných tým v rodine si vyžaduje odstupovať od prevažujúcej 

internátnej výchovy k menším jednotkám, ktoré sú schopné lepšie napodobňovať rodinnú výchovu 
a prirodzenou cestou viesť deti k zodpovednosti za svoje konanie a pestovať v nich zdravú 
zodpovednosť za svoje konanie 

 z regionálneho aspektu sa  experti prihovárali za to, aby sa výkon ústavnej starostlivosti realizoval 
čo najbližšie miestu trvalého bydliska  dieťaťa a jeho rodičov (súvisí to s problémami pri 
vybavovaní rôznych dokladov - podľa platnej legislatívy sa vydávajú v mieste trvalého bydliska, 
čo spôsobuje viaceré problémy, najmä pre tých, ktorí vystriedali niekoľko domovov, sú vzdialení 
od trvalého bydliska, poprípade už nikto na pôvodnom mieste nebýva, často pri návrate do 
trvalého bydliska ani nevedia, kam idú) 

 pripravenosť na samostatný život by mala byť súčasťou ústavnej výchovy a mala by sa posilniť 
najmä v období, keď deti dosahujú vek 15 rokov 

 

 Jedným z práv deti je právo na domov, bývanie a u detí, ktoré vyrástli v detských domovoch je 
jeho zabezpečenie po opustení domova naozaj problematické. Bez pomoci „cudzích“ osôb je snáď 
nerealizovateľné. Experti odporúčali v záujme zabezpečenia bývania pre mladých ľudí po opustení 
detských domovov nasledovné:  

 pri hľadaní bývania sa zodpovedné osoby majú vyhýbať umiestňovaniu týchto mladých ľudí v 
azylových domoch (najmä preto, že nedostatočná pripravenosť na život mimo DD ich pri 
najmenšom probléme, ktorý sa pred nimi objaví, môže priviesť na scestie) 

 keďže predpoklady finančných zdrojov potrebných na zabezpečenie vhodného bývania sú u 
týchto mladých ľudí mizivé, je v týchto prípadoch nevyhnutná pomoc zvonku  

 uvedomovať si problém bývania po opustení DD v spojitosti s lokalizáciou DD (obyčajne sú 
umiestnené v malých obciach alebo mestách, kde je problém získať sociálne bývanie) 

 stanoviť obciam a mestám, v ktorých majú deti trvalé bydlisko, povinnosť  zabezpečiť im 
bývanie 

 v rámci legislatívy týkajúcej sa získania vhodného bývania jeden expert odporúčal 
„vypracovať štátnu politiku sociálneho bývania pre mladých ľudí, ktoré nemajú možnosť 
vrátiť sa po odchode z DD ku svojej biologickej rodine alebo do iného prostredia, ktoré by 
zabezpečoval príslušný DD“ 

 „poskytnúť deťom odchádzajúcim z DD toľko finančných prostriedkov, aby si mohli 
zabezpečiť aspoň základné potreby“ (ako spôsob riešenia navrhuje založiť deťom vkladné 
knižky, na ktoré sa im budú ukladať rodinné prídavky) 

 zlepšiť spoluprácu DD s nadáciami pri zabezpečovaní bývania pre týchto mladých ľudí  
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 koordinácia činnosti: na riešení by sa mali podieľať viaceré úrovne a inštitúcie, počnúc štátom 
(vypracovanie štátnej politiky, ktorá by zahŕňala tento problém do svojich kompetencií), cez 
obce (zmena legislatívy, ktorá by obciam ukladala povinnosť zabezpečiť sociálne bývanie pre 
takéto prípady), až po nadácie, ktoré by mohli pomôcť pri zabezpečovaní dočasného či 
prechodného bývania pre týchto mladých ľudí 

 

2. Výber z expertíz pracovníkov detských domovov 
 
„...v závere vyplýva, že nie je potrebné dávať až taký doraz na materiálne vybavenie. Ako to poniektorí 
požadujú. Dobrá pripravenosť chovanca do života od malička, ochota, entuziazmus zainteresovaných 
pri výchove, dokážu pre chovanca zabezpečiť primeranú štartovaciu čiaru, po ktorej bude bežať sám, 
ale vyzbrojený balíkom dobrých rád, zručností, návykov a skúsenosti, ktoré mu odovzdali zodpovední 
pracovníci DD.“   

Experti, ktorí sú v kontakte s deťmi v detských domovoch denne, zhrnuli svoje odporúčania na 
zlepšenie situácie týchto detí do niekoľkých oblastí. Jedna oblasť sa dotýka samotnej výchovy v DD, 
ktorá je zastaralá a nepripravuje deti na život za bránami domova, keď sa osamostatnia: 
  

 experti navrhujú, čím skoršiu premenu DD internátneho typu na iné formy, kde sú výsledky zo 
spomínaných aspektov lepšie 

 v prípade výchovy v skupinách treba dbať, aby skupiny aj početne imitovali rodinnú skupinu, aby 
boli menšie 

 umožniť kontakty detí v DD s deťmi v rodinách, rozšíriť kontakty s okolím, aby sa aj touto 
formou stretali s riešením každodenných problémov 

 hovoriť s deťmi o problémoch, ktoré ich po odchode z DD v rôznych oblastiach čakajú 
 zapájať deti do rôznych prác v DD, aby si nezvykali na obsluhu, ale aj sami sa o svoje pohodlie 

pričinili, učiť ich sebarealizácií a to aj vo voľnom čase 
 cez tieto rôzne pracovné i voľnočasové aktivity ich orientovať k výberu vhodnej profesie 
 k riešeniu tohto okruhu problémov je možné  prispieť i kvalitným pedagogickým personálom ako 

i aktivizáciou ďalších pracovníkov 
 vôbec najlepšie riešenie je sanačne pôsobiť na pôvodnú rodinu (sú to najčastejšie deti žijúcich 

rodičov) alebo hľadať alternatívne formy výchovy v náhradných rodinách 
 
Aj títo experti poukázali na veľký problém, ktorým je bývanie po opustení detského domova, ktoré je 
pre tieto deti skutočnou bariérou na zapojenie sa do bežného života. Aj tu sa vyskytoval celý rad 
návrhov. Od názoru, že to má riešiť štát, až po vlastné pričinenie sa mladých ľudí pri získavaní 
bývania: 

 jedna z expertiek vo svojom návrhu spojila riešenie viacerých problémov: „...bolo by veľmi 
vhodné, aby pre ľahší štart do života tieto deti  získali základné, praktické skúsenosti potrebné na 
život mimo domova tým, aby Úsmev ako dar - organizoval viacej brigádnických táborov a aktivít, 
trebárs postaviť  aj nejaké zariadenie spoločne so staršími deťmi, kde môžu ísť  po skončení 
ústavnej výchovy, vedeli by, že stavajú pre seba, naučili by si vážiť si svoju prácu a nielen 
organizovať  výlety, podujatia a zahraničné zájazdy....“ 

 návrh, aby sa na nájdení vhodného bývania podieľali obce, kde majú deti trvalé bydlisko a uložiť 
to týmto obciam zákonom 

 štát by sa mal o ubytovanie deti z DD postarať na základe zákonnej normy 
 mohli by sa vytvárať špeciálne azylové centrá pre deti z DD 
 cez obecné úrady oddelenia sociálnych vecí hľadať možnosti ubytovania v rodinách starších a 

osamelých občanov. 
 uľahčiť tejto skupine mladých ľudí prístup k úveru na kúpu bytu 
 hneď po odchode by sa mala poskytnúť aspoň garsónka alebo sociálny byt a tieto byty by mali byť 

postavené priamo pre chovancov DD 
 bývanie pre mladých ľudí po odchode z domova zabezpečovať spojenými silami, napr. viac 

prostriedkov od sponzorov venovať na zabezpečenie bývania po odchode z DD, než ich míňať na 
zahraničné výlety 
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Aj v oblasti zamestnania sa vyskytol celý rad návrhov na riešenie: 
 odporúčanie zohľadňovať zmeny v spoločenskom systéme u nás- to musí reflektovať aj systém 

prípravy na povolanie 
 racionálne uvažovať už pri výbere profesie o možnostiach trhu práce a uplatnení sa na ňom 
 zapojiť tieto deti do pracovných procesov od malička (samozrejme zodpovedajúco  veku),  toto 

začleňovať do výchovného procesu, aby si deti naučili vážiť produkty svojej, ale i cudzej práce 
 lepšie spolupracovať s podnikateľmi, zamestnávateľmi a sondovaním si vytvoriť približnú 

databázu zamestnávateľov, kde možno zamestnať mladých ľudí po odchode z DD 
 od malička vštepovať deťom vzťah k vzdelaniu a presviedčať ich o tom, že čím vyššie vzdelanie,  

tým lepšie možnosti na uplatnenie sa na trhu práce. 
 dať ÚP za povinnosť, aby zamestnali  odchovanca DD podľa dosiahnutého vzdelania 
 pôsobiť na podnikateľskú sféru, aby vytvárala pracovné miesta pre mentálne postihnuté deti, tých 

by bolo možné zvýhodňovať napr. v daniach 
 požadovať od štátu, aby zabezpečil dostatok pracovných príležitosti, aby mladí ľudia  od začiatku 

našli zmysluplnú prácu a nestali sa z nich lajdáci 
 celý rad problémov, o ktorých experti hovorili súvisel už so samotným zaradením dieťaťa do DD, 

sami si uvedomujú, že to nie je najlepšie riešenie, a preto navrhujú: zosilniť a skvalitniť terénnu 
prácu, ktorá by sanovala pôvodnú rodinu, aby sa do nej dieťa mohlo čo najskôr vrátiť 

 ak je sťažený predpoklad návratu do pôvodnej rodiny alebo ak táto rodina neexistuje, treba zmeniť 
legislatívu aby uľahčila adopcie 

 rodičom, ktorých deti sú v domove, zákonne uložiť určité povinnosti: aby aspoň finančne 
prispievali na výchovu dieťaťa, ale zároveň aby svojim občasným minimálnym záujmom o dieťa 
nebránili možnej adopcii 

 
Zhrnutie expertíz: 

 Najmenej efektívne pripravuje mladých ľudí pre život mimo domova práve internátna forma 
výchovy.  

 Iné formy náhradnej výchovy - či už samostatné skupiny alebo profesionálne rodiny sú oveľa 
efektívnejšie a lepšie pripravujú deti na samostatný život a na zvládnutie problémových situácii.  

 Je potrebné venovať ich zavádzaniu veľkú pozornosť, aby sa vyhlo možným nepriaznivým 
dopadom tak na rodinu, ako aj na samotné deti.  

 Nové formy sú oveľa bližšie výchove v rodine:   
 deti sa viac zapájajú do domácich prác,  
 učia sa, že k uspokojeniu potrieb nestačí len ich naformulovať a čakať, že ich niekto naplní, 

ale že o svoje veci sa treba pričiniť aj sám, prípadne v spolupráci s inými,  
 učia ich podeliť sa o niečo, 
 učia ich vážiť si prácu iných, ktorí pre nich niečo urobia, 
 prinášajú deťom (hlavne chlapcom) mužský vzor. 

 Ale najlepšou cestou je výchova vo vlastnej rodine alebo v adoptívnej rodine, ktorá najlepšie 
saturuje potreby v citovej oblasti. 

 
Návrhy na riešenie: 

 problém by sa mal riešiť kompletne a systematicky, lebo čiastková úprava v legislatíve alebo 
dodatočné zapracovanie nestačí 

 odbúravať predsudky vo vedomí verejnosti o deťoch z DD, ťažko sa im zaraďuje, keď povedia, že 
sú z DD 

 tieto deti nie sú chudákmi, kým sú v domove, ale chudákmi sa stávajú, až keď odchádzajú 
 odchod je o to horší, že boli svojim spôsobom „zhýčkaní“, dostávali všetko, a zrazu nedostanú nič 

a nie je človek, ktorý by im pomohol 
 je potrebná pomoc od štátu  
 štát by mal určitým spôsobom túto skupinu mladých ľudí dotovať, aby tí, čo vychádzajú z brán 

detského domova už natrvalo, mohli z niečoho začať, lebo bez počiatočných finančných 
prostriedkov  sa nepohnú dopredu 

 treba odstrániť chyby v legislatíve 
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 mala by sa zmeniť legislatíva pri priznávaní trvalého bydliska: trvalé bydlisko by sa malo  dať 
dieťaťu podľa lokalizácie DD a nie podľa posledného bydliska jeho rodiča (po 10 a viacročnom 
pobyte v DD sa situácia rodičov dieťaťa mohla úplne zmeniť, čo spôsobuje problémy s 
vybavovaním potrebných papierov a dokladov dieťaťa pri odchode z DD) 

 problémom je už samotné umiestnenie v inštitúcii, nakoľko je tu ťažké dosiahnuť  prirodzené 
prostredie pripomínajúce rodinu, tieto deti nevedia, čo je skutočný život rodín (je zbytočné im o 
tom rozprávať, treba to žiť so všetkými problémami i s účasťou na ich riešení) 

 u detí z DD je aj iný rebríček hodnôt, nevedia, čo sú to príbuzenské vzťahy (ako uviedla napr. 
jedna z vychovávateliek: „nevedia, prečo mi moje deti hovoria maminka“) 

 dôležitá je práca riaditeľov (systém, ktorý by viedol deti k zodpovednosti za seba)  
 riešenie zamestnanosti môže spočívať aj v daňovom zvýhodnení podnikateľov, ktorí zamestnajú 

mladých ľudí z DD 
 vzhľadom na „prežité“ profesie je potrebné preorientovať prípravu na vhodné povolania 

 
 
3. Výber z prieskumu názorov a skúseností obyvateľov detských domovov  
 
3.1. Zloženie súboru detí a mladých ľudí v detských domovoch  
Prieskumu sa zúčastnilo 414 detí a mladých ľudí vo veku 14 rokov a viac. Podľa pohlavia je súbor 
rozdelený približne na polovicu medzi chlapcov a dievčatá (49,9 ku 50,1 %). Takmer 90 % súboru 
tvorili žiaci základnej školy a študenti stredných a učňovských škôl. Medzi nimi boli žiaci ZŠ 
zastúpení vyše 37 % a žiaci osobitných škôl a pomocných škôl takmer 6 %. Ďalších 23,2 % pripadalo 
na študentov gymnázií, stredných škôl a stredných odborných učilíšť s maturitou a 16,7 % na žiakov 
odborných učilíšť. Určité minimálne zastúpenie mali školopovinné deti nenavštevujúce školu 
(vylúčení, čerstvo skončení,...). Približne 3 % súboru „domovákov“ navštevovalo vysokú školu a viac 
ako 7 % zastúpenie mali mladí ľudia so skončenou prípravou na povolanie: pracujúci, nezamestnaní, 
slobodné matky. Väčšina skúmaných detí a mladých ľudí žije v detských domovoch internátneho typu 
(58,6 %). Zostávajúcich 41,4 % je obyvateľmi DD, ktoré sú transformované na samostatné skupiny 
alebo takých, ktoré kombinujú viaceré modely, sú v prestavbe na formu bližšiu prostrediu rodiny. 
Pričom v DD založených na samostatných skupinách býva 20,3 % súboru, z DD kombinujúcich 
samostatné skupiny s profesionálnymi rodinami je 3,4 % súboru a na DD kombinujúce internátny typ 
s inými modelmi pripadá zostávajúcich 18,4 %. 

Iba malý podiel skúmaného súboru pripadá na „celoživotných“ obyvateľov DD, t.j. na deti 
a mládež v ústavnej starostlivosti od narodenia (6 %). Keďže sa skúmali deti a mladí ľudia vo veku 14 
rokov a viac, najpočetnejšími vekovými skupinami boli 5-9 roční a viac ako 10 roční obyvatelia 
detského domova.  

Absolútna väčšina skúmaných detí žije stále v tom istom domove, teda nestriedali zariadenie 
počas svojej ústavnej výchovy (84,4 %). Skupina mladých ľudí, ktorí aspoň raz zmenili DD tvorila 
15,6 %. Z nich opäť absolútna väčšina zmenila pobyt iba jeden krát (spravidla išlo o prechod 
z dojčenského ústavu do DD). Deti, ktoré počas doterajšej ústavnej výchovy vystriedali 3 zariadenia 
boli v celom súbore zastúpené 6,3 %. Ešte častejšie striedanie zariadení zažili iba 2 % skúmaných. 

Podľa veku je súbor rozložený od 14 do 22 rokov. Na najmladších, deti do 15 rokov, pripadalo 
36,4 % (štrnásťročných bolo 12,6 % a pätnásťročných 23,8 %). Stredná veková skupina, ktorá má 
k odchodu z DD najbližšie, bola zastúpená 53,8 %. Z toho tvorili po 20,8 % mladí ľudia vo veku 16 a 
17 rokov. Na osemnásťročných pripadlo 12,3 %. Počty starších ako 18 rokov sa podstatne 
zredukovali, v celom súbore boli zastúpení 9,8 %. 

Zloženie kontrolnej skupiny detí a mladých ľudí: Ku konštrukcii kontrolnej vzorky bolo možné 
pristúpiť až po prvotnom spracovaní dát z prieskumu detí v detských domovoch. Za východiskovú 
charakteristiku pre jej zostavenie bol stanovený typ navštevovanej školy. Rozhodujúcim zámerom 
bolo, aby zloženie kontrolného súboru čo najviac kopírovalo hlavný súbor detí a mladých ľudí z DD. 
Navyše, z kontrolného súboru boli vylúčení mladí ľudia s ukončenou školskou dochádzkou, nakoľko 
tento podsúbor v rámci DD bol natoľko heterogénny, že nebolo možné namoderovať podobný súbor 
za celú populáciu detí mimo DD (absolventi OŠ a pomocných škôl, mladistvé matky, zdravotne 
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postihnutí rôznej úrovne a rôzneho typu, nezamestnaní evidovaní i neevidovaní na úradoch práce, 
s podporou i bez nej, vylúčení zo školy a pod., a to všetko vo vzájomných kombináciách). 
Nakonfigurovať obdobný súbor prakticky nie je možné tak, aby výberová chyba nebola väčšia, než je 
skreslenie vyplývajúce z vynechania tejto podskupiny z ďalších komparácií. Preto bolo možné urobiť 
zmysluplné porovnania za dve skupiny: mladšiu (v podstate ZŠ) a strednú vekovú kategóriu (študenti 
SŠ a žiaci OU a SOU). 

Zloženie základného a kontrolného súboru podľa základných demografických charakteristík ako je 
vek, pohlavie a existencia súrodencov je veľmi podobné. Ani v jednom znaku rozdiel nepresahuje 
hranicu 3 %. Dá sa preto konštatovať, že vytvorená kontrolná vzorka detí a mladých ľudí poskytuje 
vhodný základ pre komparáciu. 

 
3.2. Obľúbené školské predmety 
Ako bolo už uvádzané vyššie, takmer 90 % súboru skúmaných obyvateľov DD navštevuje základnú 
školu alebo sa pripravuje na povolanie na niektorom type strednej školy. K obľúbeným predmetom 
týchto žiakov a študentov patrí, okrem praktických odborných predmetov a rôznych druhov výchov 
(tradične a podľa očakávania najmä telesnej výchovy), ešte slovenský jazyk, matematika a dejepis 
(získali skóre po 15 %). Medzi najmenej obľúbené školské predmety sa zaradila hudobná výchova 
a cudzie jazyky.  

V porovnaní s kontrolnou skupinou detí nie sú na prvých dvoch miestach rozdiely. Telesná 
výchova a praktické predmety patria všeobecne u detí k najobľúbenejším. Najväčší rozdiel sa prejavil 
v prípade cudzích jazykov. Kým v kontrolnej skupine detí získali skóre vyše 30 %, u detí z DD to 
nebolo ani 10 %. Prevaha na strane obyvateľov DD sa prejavila zasa u „prírodovedných“ predmetov 
(biológia, prírodopis, zemepis). Zdá sa, ako keby deti v DD boli orientované skôr na exaktnejšie 
odbory než na humanitné. Môže však ísť tiež o nižšiu ponuku výučby jazykov v danom prostredí 
(detské domovy sú často umiestnené v menších  obciach a mestách) a nedostatok kvalitných lektorov. 

 
3.3. Školský prospech a usilovnosť             
Svoj školský prospech hodnotili deti z DD pomerne rôznorodo. Najviac žiakov a študentov si pridelilo 
priemerné hodnotenie (41,2 %). Z nich 27,4 % považuje svoj prospech za celkom dobrý a 8,8 % za 
výborný. Celých 27,3 % súboru sa označilo za zlých žiakov a študentov (24,2 % - skôr horší a 3,1 % - 
dosť zlý prospech). Sebahodnotenie školského prospechu bolo za dievčatá oveľa priaznivejšie.  

Pri školskom prospechu sa prejavila značná diferencia v porovnaní s kontrolnou skupinou detí. 
Ne-domovácky súbor sa ohodnotil takmer dvojnásobne priaznivejšie. Rozdiel je výrazný najmä u 
skupiny najmladších detí (ZŠ). Pritom deti z DD prejavili pomerne realistický pohľad na svoje školské 
účinkovanie, nakoľko ich vlastné hodnotenie sa vo veľkej miere zhodovalo s hodnotením ich 
prospechu, ktoré robili vychovávatelia.  

Výrazne diferencované bolo aj oceňovanie vzťahu žiakov a študentov ku školským povinnostiam 
vychovávateľmi. Takmer 40 % z nich hodnotili výchovní pracovníci pozitívne: ako aktívnych 
a samostatných, veľmi usilovných, zodpovedných, s dobrým prístupom, ktorým netreba školské 
povinnosti pripomínať. U ďalších viac ako 30 % detí prevládlo priemerné ocenenie ich prístupu ku 
školským úlohám: povinnosti im treba pripomínať, v niečom sú aktívni – v inom treba nútiť, sú 
samostatní, ale leniví a nedôslední, je potrebná kontrola, resp. špeciálna pomoc (OŠ), podľa nálady, 
treba motivovať,... Zvyšok detí bol v prístupe k učeniu ohodnotený negatívne: nedbá na školu, 
ľahostajný, nezaujíma sa o školské výsledky, pasívny, vyhýba sa povinnostiam, povrchný 
a ľahostajný, treba mu úlohy viackrát pripomínať, až po absencie na vyučovaní a vylúčenie zo školy. 
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Hodnotenie vlastného školského prospechu (za všetky deti, v %) 
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Hodnotenie vlastného školského prospechu  (za deti do 15 rokov, v %) 
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 Z uvedených údajov vyplýva, že deti a mladí ľudia v DD tvoria veľmi heterogénnu skupinu 
z hľadiska školských výsledkov a vzťahu ku školským povinnostiam (aj predpokladov). Sú vlastne 
zmenšeným obrazom celkovej populácie detí. Tak ako sa medzi nimi vyskytujú nadaní a veľmi 
zodpovední jednotlivci, rovnako sa objavujú i deti s menšími vlohami, či deti bez motivácie 
k učeniu a lajdáci. Pomerne veľkú skupinu reprezentujú deti vyžadujúce špeciálny pedagogický 
prístup a dozor (predovšetkým deti z OŠ a pomocných škôl).  

 Preto: je ťažké určiť nejaký jednotný prístup či všeobecne uplatniteľný postup vo vzdelávaní detí 
a mladých ľudí v DD. Za najefektívnejší za daných podmienok možno považovať individuálny 
prístup.  

 Vzhľadom na fakt, že úroveň vzdelania bola aj v rámci tohto výskumu identifikovaná ako jeden 
z hlavných „výťahov“ a úspešných mostov pre tieto deti k budúcim pozitívnym krokom v 
pracovnom živote (nízke vzdelanie diskvalifikuje mladých ľudí na trhu práce), je potrebné 
diferencovanému vzdelávaniu a diferencovanej pomoci pre tieto deti venovať špeciálnu 
a systematickejšiu pozornosť: od podpory a pomoci talentovaným deťom, cez rôzne príťažlivé 
formy dopĺňania kvalifikácie a vzdelania menej nadaných detí, až po pomoc deťom s rôznymi 
druhmi handicapov a hľadanie špeciálnych ciest ich pracovného zaradenia (napr. chránené dielne, 
chránené pracovné miesta, atď.). 
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3.4. Záujem o ďalšie štúdium 

U detí z detských domovov je záujem o ďalšie štúdium dosť podstatne nižší. „Rozhodných“ 
záujemcov o ďalšie štúdium, teda takých, ktorí na otázku o vôle študovať ďalej odpovedali „rozhodne 
áno“, bolo približne o 10 % menej než v kontrolnej vzorke (43 % ku 54 %). Najväčší rozdiel sa 
prejavil v skupine najmladších detí do 15 rokov. Medzi „domovákmi“ viac ako 37 % týchto detí 
vyjadrilo pochybnosť o svojom ďalšom postupe vo vzdelávaní. Oproti tomu v kontrolnom súbore sa 
v rámci skupiny do 15 rokov nevyskytlo ani jedno dieťa, ktoré by o svojej ďalšej školskej kariére 
pochybovalo alebo by bolo nerozhodnuté. Určitý posun v odpovediach sa ukázal i v úrovni záujmu 
o štúdium u strednej vekovej skupiny, ktorú tvoria prevažne stredoškoláci a žiaci učňovskej školy: 
26,4 % odmietajúcich pokračovať v štúdiu v súbore „domovákov“ oproti 11 % v kontrolnom súbore.  

 
Vôľa ďalej študovať (za všetky deti, v %) 
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Vôľa ďalej študovať (za deti do 15 rokov, v %) 
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V rámci detí a mladých ľudí z DD sa prejavil najvýraznejší rozdiel medzi deťmi prebývajúcimi v DD 
internátneho typu a deťmi z ostatných, transformujúcich sa domovov. V domovoch internátneho typu 
je menej rozhodnutých študovať (54,9 % oproti 73,5 %) a viac odmietajúcich ďalšie štúdium (22,1 % 
oproti 12,8 %). Prevažuje tiež podiel nerozhodnutých: kým medzi deťmi z internátnych DD tvorili 
22,8 % - u detí z ostatných typov domovov to bolo len 13,6 %. 
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Vôľa ďalej študovať za deti v detských domovoch internátnych a ostatných  (v %) 
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Rozdielna je i orientácia na ďalšie štúdium. Zatiaľ čo v kontrolnej skupine detí je zameranie rozdelené 
približne rovnako medzi strednú školu a učňovskú školu, v prípade detí z DD trojnásobne prevyšuje 
zameranie na učňovskú školu. 

 Analýza naznačuje, že je potrebné poskytnúť deťom a mladým ľuďom v detských domovoch viac 
informácií o našom školskom systéme a o možnostiach štúdia. 

 Zároveň s tým je potrebné stimulovať ich záujem o pokračovanie vzdelávania, motivovať ich 
k ďalšiemu štúdiu. 

 Dôležitou sa zdá aj potreba stimulovať deti v DD k zlepšeniu svojho školského prospechu. Je totiž 
zaujímavé, že podiel záujemcov o ďalšie štúdium je o 20% vyšší u tých detí a mladých ľudí, ktorí 
boli zaradení v rámci DD transformovaných na iné formy starostlivosti (výchovné skupiny 
a profesionálne rodiny). Dá sa usudzovať, že individuálnejší prístup a starostlivosť v takýchto 
zariadeniach je pre študijné výsledky a ciele prínosnejší ako anonymita kolektívnej výchovy. 
Najmä v našom školskom systéme, ktorý je vo veľkej miere postavený na spolupráci a pomoci 
rodičov pri učení sa s deťmi.  

 Určitý vplyv môže mať aj tá skutočnosť, že v prípade rodinných foriem náhradnej výchovy je pre 
koho sa učiť (mám niekoho, komu na mne záleží a kto moju snahu ocení). 

 

3.5. Rozhodnutie pre súčasné štúdium 
Nižšia miera samostatnosti detí z detských domovov sa prejavila aj pri výbere súčasnej strednej alebo 
učňovskej školy. Oveľa viac svoje rozhodnutie konzultovali, či už v rámci domova alebo v širšom 
sociálnom kontexte (kamaráti a iné relevantné osoby). Kým v rámci skupiny detí z DD jedna tretina 
tvrdila, že si súčasnú školu vybrali sami, spomedzi kontrolnej skupiny to bola viac ako polovica detí 
(58,7 %).  

Relevantnými osobami, na ktoré sa mladí ľudia v náhradnej výchove obracajú pri dôležitých 
rozhodnutiach, sú pracovníci DD. Výber súčasnej školy s nimi konzultovalo 21 % skúmaných 
„domovákov“. Pracovníci domova tak na seba v podstate preberajú túto funkciu rodičov. 
(V kontrolnej skupine bolo priznaných 13 % poradenstva rodičov.) V prípade detí z DD zohrávajú 
v procese rozhodovania o štúdiu oveľa slabšiu úlohu učitelia.  

 

 

 

 

 

 53



Spôsob výberu súčasnej školy (za strednú vekovú skupinu, v %) 
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V súčasnosti navštevovaná škola sa nie vždy musí kryť s pôvodným záujmom o štúdium. Niekedy sa 
pôvodný zámer nenaplní, nakoľko môžu do rozhodovacieho a prijímacieho procesu zasiahnuť tak 
vonkajšie (počet záujemcov, vzdialenosť sídla školy, dostatok informácií,...), ako aj individuálne 
príčiny (prospech, zvládnutie prijímacích testov,...). Na Slovensku je vo všeobecnosti dosť veľkým 
problémom dostať sa na vybranú školu a samotným prijímacím skúškam často predchádza príprava 
mimo školy, ktorá si vyžaduje značnú finančnú a psychickú podporu zo strany rodičov. Ako úspešne 
tento proces zvládajú deti bez rodičov, darí sa im dostať sa na vybrané školy?  

V súbore detí a mladých ľudí z DD je rozloženie „úspešných“ a „neúspešných“ študentov 
(v zmysle zhody školy pôvodného záujmu so školou navštevovanou v súčasnosti) približne rovnaké. 
38 % celkového súboru reprezentujú tí študenti, ktorí v súčasnosti navštevujú rovnakú školu, na akej 
aj pôvodne chceli študovať a 33 % pripadá na študentov, ktorí pôvodne mali záujem o inú školu, než 
na akú chodia. Zastúpenie „úspešných“ študentov je teda len o 5 % vyššie, čo je pomerne malý 
rozdiel. V porovnaní s tým je kontrolná skupina detí omnoho úspešnejšia. Podiel stredoškolákov, ktorí 
aktuálne navštevujú tú školu, o ktorú mali pôvodne záujem je dvojnásobne vyšší ako podiel 
neúspešných (64 % ku 32 %).  

Uvedená disproporcia v zastúpení úspešných študentov medzi súborom DD a kontrolným 
súborom môže byť spôsobená precenením vlastných schopností alebo spomínanými vonkajšími 
príčinami. Môže však byť aj prejavom istého znevýhodnenia týchto detí. Z vysokých škôl sa medzi 
nerealizované záujmy zaradila Filozofická fakulta a Právnická fakulta. Medzi strednými školami, na 
ktoré sa obyvatelia DD nedostali, sa objavovala  pedagogická a zdravotná škola, obchodná akadémia, 
športová a vojenská škola, ale i sociálna práca a konzervatórium. Niektoré z detí neboli úspešné ani pri 
prijímaní na preferovanú učňovskú školu, napr. na odbor kuchár – čašník, kaderníčka, automechanik, 
kozmetička alebo obchodné učilište.  

Samotní študenti medzi dôvodmi nedostatia sa na školu, o ktorú mali záujem uvádzali hlavne zlý 
prospech (14,5 % celého súboru), čo by svedčilo o zlom odhade vlastných síl a predpokladov alebo 
o nedostatku pracovitosti a systematickej prípravy. Problémy so vzdialeným bývaním a financovaním 
odradili od zamýšľaného štúdia iba po 2 % skúmaných mladých ľudí. Vyše 10 % súboru uviedlo iný 
dôvod neúspechu. V rámci týchto iných dôvodov boli zaznamenané: veľa prihlásených uchádzačov, 
zdravotné problémy, podcenenie prijímacích pohovorov, nedostatok šťastia, neodoslanie prihlášky 
alebo silný záujem zostať blízko DD (napr. v blízkosti súrodencov). 

Rozdielny status obidvoch porovnávaných skupín determinuje podstatným spôsobom 
financovanie štúdia. Štúdium detí žijúcich v rodinách financujú takmer výlučne a na 100 % rodičia. 3 
% z týchto mladých ľudí si privyrába na brigádach. Financovanie detí z DD je zasa takmer výlučne 
záležitosťou štátu (sociálne dávky a štipendiá). Príspevok od rodičov a iných príbuzných je v ich 
prípade minimálny. Priznalo ho len 2,9 % týchto mladých ľudí. Finančnú výpomoc brigádami 
deklarovalo 1,4 % z nich.  
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 Štartovacia pozícia pre vzdelanostný a kvalifikačný rast je u detí v detských domovoch 
znevýhodnená, a to tak z hľadiska slabších študijných výsledkov, ako aj z hľadiska systematickej 
podpory a motivácie pre ďalšie štúdium. 

 Chýbajú im nie len základné informácie o povinnej školskej dochádzke, ale aj o požiadavkách 
a nárokoch pre jednotlivé typy štúdia.  

 V záujme ich vyššej informovanosti a reálnejšej predstavy o sebe a budúcich nárokoch 
jednotlivých typov škôl by bolo potrebné školiť pracovníkov DD v oblasti školského poradenstva 
alebo dlhodobo pred rozhodovaním o ďalšom štúdiu prizývať odborníkov i laikov (napr. i starších 
alebo minulých chovancov DD), ktorí by pri formovaní reálnejšieho obrazu mohli napomôcť. 

 Väčšiu úlohu by v tomto prípade mohli na seba prebrať školy, ktoré deti z DD navštevujú. 
 

3.6. Priateľské vzťahy 
Väčšina detí a mladých ľudí má vo svojom okolí blízku osobu, na ktorú sa môže obrátiť so svojimi 
problémami a starosťami. V porovnaní s kontrolnou skupinou je podiel detí s dôverníkom medzi 
skupinou detí z DD o niečo nižší (88,3 % ku 95,7 %). V súbore detí v ústavnej výchove takáto blízka 
osoba chýba 11,7 %. Je to častejšie prípad mladších detí a chlapcov. Zastúpenie osamelých detí (bez 
dôverníka) sa mierne zvyšuje v detských domovoch internátneho typu (na 13 %). 

 

Prítomnosť blízkej osoby v najbližšom prostredí (za všetky deti, v %) 
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Najčastejšou vzťahovou osobou sú kamaráti z ústavného zariadenia. Významnú oporu predstavujú tiež 
súrodenci, hlavne pre mladšie deti. Do daného rozdelenia nevstupuje výrazne ani typ DD a ani 
pohlavie dieťaťa. Dominancia kamarátov je príznačná tak pre deti a mladých ľudí z internátnych typov 
DD, ako aj z ostatných modelov náhradnej výchovy. V prípade tých druhých zariadení sa dominancia 
kamarátov znižuje iba mierne (o 4 %). Priorita kamarátov platí dokonca i pre deti žijúce v rodinách, 
kde získali prioritnú pozíciu aj pred rodičmi (41 % oproti 13 %). Môže to súvisieť s pubertálnym 
vekom, kedy je primárna zameranosť na priateľstvá všeobecná. S narastajúcim vekom je 
pozorovateľný ústup od dôverníctva v rámci priateľských vzťahov a posilňuje sa väzba na 
pracovníkov DD.  

Absolútna väčšina skúmaných detí deklarovala existenciu priateľských väzieb v škole. Iba 3 % 
súboru DD uviedli, že nemajú v škole priateľov. V kontrolnej skupine bol podiel detí a mladých ľudí 
bez priateľstiev v škole ešte menší (0,6 %).  

 

3.7. Hodnotenie vzťahov s vychovávateľmi     
Celkovo vyznel vzťah detí a mladých ľudí k vychovávateľom a vychovávateľkám v DD priaznivo. 
Negatívny postoj ako „k osobe, ktorá iba stráži“, k nim zaujalo 16,4 % súboru. Pre 15 % detí 
a mladých ľudí je vychovávateľ či vychovávateľka prirodzenou autoritou. S osobnými záležitosťami 
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sa na nich obracia 28% súboru a úlohu dôverníka zohrávajú pre 18,8%. Kombináciu viacerých 
pozitívnych charakteristík im prisúdilo 16,4% skúmaných obyvateľov DD. Takmer 2% skúmaných 
detí označilo svojho vychovávateľa/-ku za kamaráta a 0,8% v nich vidí svoj vzor a oporu.  
 

Hodnotenie vzťahu s vychovávateľom za súbor DD a s rodičmi za kontrolný súbor (všetky deti, v %) 
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Na súvislosť, že nie sú všetci výchovní pracovníci rovnakí a že treba medzi nimi rozlišovať poukázalo 
2,8 % súboru DD. S rastúcim vekom sa dôvera k nim zo strany mladých ľudí posilňuje, stále viac sa 
na nich obracajú so svojimi osobnými záležitosťami. Menšie deti ich ešte viac vnímajú ako strážcov.  

Kontrolná skupina neposudzovala cudzích ľudí, ale vlastných rodičov, preto v tomto prípade 
vzájomná komparácia trošku pokrivkáva (nie je možné zmysluplne porovnávať neporovnateľné). Deti 
v rodinách nemajú problém obracať sa na rodičov aj s osobnými záležitosťami (74 %). Dokonca aj 
v tomto súbore sa objavila skupinka mladších detí, ktoré vnímajú svojich rodičov ako „strážnika“ (5,7 
%).  

Mnohé funkcie rodiny preberajú v DD na seba práve výchovní pracovníci. Potvrdila to svojim 
spôsobom i otázka, na koho sa deti a mládež obracajú v prípade potreby o radu. Najčastejšími osobami 
sa stali vychovávatelia s 51,2 % podporou. Za inými osobami v DD sa prichádza radiť 15,2 %. Sú 
medzi nimi riaditelia DD, sociálne alebo zdravotné sestry, ale aj iné profesie (kurič, práčka, kuchárka 
a pod.). Ďalej nasledujú osoby mimo domova – vrátane vlastnej rodiny, ale mimo domova majú 
hlavné slovo priatelia.  
 

Osoba - poradca v súbore DD a kontrolnom súbore (všetky deti, v %) 
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12,6 % spomedzi detí v DD sa neobracia na nikoho a zostávajú so svojimi problémami osamotení. 
V kontrolnej skupine rovesníkov je takýchto uzavretých jednotlivcov 8 %. 

 Kamaráti zohrávajú významnú úlohu v živote mladých ľudí vôbec a nie je tomu inak ani u detí 
v detských domovoch. Priateľské väzby prekrývajú v určitom veku väzby iné. 

 S narastajúcim vekom sa posilňuje dôvera a viazanosť na vychovávateľov a iných pracovníkov 
DD. Táto viazanosť je dokonca silnejšia, ako väzba detí žijúcich v rodinách na svojich vlastných 
rodičov (aspoň v deklaratívnej rovine). 

 Deficitom vzťahovej osoby v najbližšom prostredí sú v DD viac ohrození chlapci. Chlapcom sa v 
zariadení ťažšie hľadá mužský vzor, z čoho môžu vyplývať mnohé problémy vo výchove. 

 

3.8. Porovnanie situácie detí v DD a v rodinách  
Až celá jedna tretina súboru detí z DD (a 42 % kontrolného súboru) nevedeli porovnať podmienky na 
štúdium v DD a v rodinách. Ďalším zaujímavým zistením bol fakt, že deti v DD nepovažujú 
podmienky na štúdium v prípade detí žijúcich v rodinách jednoznačne za lepšie. Zastúpenie názoru 
o lepších podmienkach v rodinách a opačného názoru je približne rovnaké. Prvý získal 25,7 % a druhý 
27,6 %. So zvyšujúcim sa vekom respondentov a rastúcimi skúsenosťami zaznamenáva prvý názor (t.j. 
o lepších podmienkach na štúdium v prípade detí z rodín) dokonca výraznejší pokles a prevaha sa 
koncentruje na strane druhého názoru – v rodinách nemajú lepšie podmienky študovať.  
 

Porovnanie podmienok na štúdium detí v DD a v rodinách (v %) 

0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0

C e l ý  s ú b o r D D

C e l ý  k o n t . s ú b o r

D D  ml a d š í  (d o  1 5  r .)

K o n t . s ú b o r ml a d š í  (d o  1 5  r .)

D D  s t re d n í  (1 6 – 1 8  r .)

K o n t . s ú b o r s t re d n í  (1 6 – 1 8  r .)

D D  s t a rš í  

de t i v  r o din á c h  m a jú le p šie  p o dm ie n k y  
de t i v  r o din á c h  n e m a jú le p šie  p o dm ie n k y
in á  m o ž n o sť
n e v ie

 

Názor kontrolnej skupiny je podstatne iný. Alebo nevedia situáciu detí v DD posúdiť, alebo sú 
presvedčení, že situácia je horšia v prípade detí v DD, teda že ich podmienky na štúdium sú oveľa 
horšie. Kým vedomosť všeobecnej skupiny detí a mladých ľudí je viac-menej iba teoretická, zdá sa, že 
názor detí z DD akoby sa opieral o skúsenostné poznanie. Či už z vlastnej rodiny pred svojim 
príchodom do zariadenia alebo zo situácie z rodín svojich kamarátov, ku ktorým chodia na návštevy. 
Ich pohľad na rodinu je rôznorodý a diferencovaný, o čom svedčia i poznámky uvádzané v rámci 
voľnej odpovede: podľa toho, ako-ktorá rodina, závisí to od financií, v rodinách je málo peňazí 
a podobne. 

Najväčší počet kladných hlasov získalo v rámci súboru detí a mládeže z DD hodnotenie 
dostupnosti pomoci v prípade potreby. Deti v DD sú presvedčené, že ak deti v rodinách potrebujú 
pomoc, od rodiny ju aj hneď dostanú. Tento názor sa s rastúcim vekom posilňuje a medzi najstaršími 
je zastúpený 53,8 %. Poradie jednotlivých hodnotených situácií z hľadiska výhodnejšieho postavenia 
detí žijúcich v rodinách bolo nasledovné: 
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1. dostupnosť okamžitej pomoci (32,1 %) 
2. lepšie sociálne zázemie (25,5 %) 
3. ľahšie nadväzovanie kontaktov (22,4 %) 
4. vyššie sebavedomie v každodennom konaní (21,1 %) 
5. bez finančných problémov (15,5 %) 
6. vyššia úspešnosť pri hľadaní zamestnania (14,7 %) 
 
Poradie hodnotených situácií vyšlo úplne rovnaké i za kontrolný súbor detí a mladých ľudí, rozdiely sa 
prejavili iba v získanom skóre.  

 
Porovnanie rôznych situácií za deti v DD a v rodinách (všetky deti, v %) 
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3.9. Obľúbené činnosti vo voľnom čase 
K najobľúbenejším aktivitám vo voľnom čase patrí u mladých ľudí v SR už tradične počúvanie hudby, 
sledovanie televízie a šport. V týchto troch voľnočasových prioritách nie je rozdiel ani medzi 
porovnávanými súbormi detí z DD a kontrolného súboru. Kým hudba a pozeranie TV sú všeobecné, 
platia rovnako pre všetky vekové a pohlavné skupiny, športové aktivity sa s pribúdajúcim vekom 
znižujú. Najväčšiu obľubu majú u najmladších detí, u staršej mládeže obľúbenosť športovania klesá.  

Na rozdiel od kontrolnej skupiny, deti v DD viac obľubujú prechádzky (31,5 % oproti 22 %), 
a potom „nudenie sa“ (20,3 % oproti 13,4 %). Naopak, menšej obľube v porovnaní s kontrolným 
súborom sa teší práca s PC (8,9 % oproti 27,4 %) a návšteva klubov a kaviarní (7,4 % oproti 17,7 %). 
Deti a mládež z DD chodia menej na diskotéky (14,7 % oproti 37,2 %) a do kina (6,9 % oproti 20,7 
%).  

 Z analýzy vyplynulo, že nie sú veľké rozdiely v spôsobe trávenia voľného času detí a mladých 
ľudí v DD oproti ostatnej populácii rovesníkov. 

 Tak ako v celkovej populácii detí a mladých ľudí, prevažujú pasívne formy trávenia voľného času 
(počúvanie hudby, pozeranie TV, „nudenie sa“,...) nad aktívnymi. 

 Z aktívnych foriem je obľúbený najmä šport. Tento je dominantný predovšetkým u chlapcov 
a s rastúcim vekom jeho obľuba klesá.  
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Obľúbené činnosti vo voľnom čase (za všetky deti, skóre) 
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 V trávení voľného času sa zatiaľ neprejavili významné rozdiely medzi deťmi a mládežou 

v internátnych typoch DD a v transformujúcich sa DD. 
 Menej oproti väčšinovej populácii mladých sú vykonávané také činnosti, ktoré si vyžadujú  

odchod mimo zariadenia náhradnej výchovy (na diskotéku, do kina, návšteva klubov 
a kaviarní,...). V tomto zmysle je život detí s náhradnou výchovou viac uzavretý medzi múry DD. 

 Prekvapujúco veľmi nízke zastúpenie má v DD práca s počítačom. Kým u mladšej vekovej 
skupiny v rámci kontrolnej vzorky vyznačilo túto aktivitu až 50,8 % detí, v detských domovoch to 
bolo iba 4,9 %. Podľa údajov sa zdá, akoby počítače pre túto skupinu detí zostali ešte neobjavené. 

 

3.10.Reálna a potencionálna záujmová činnosť     
Záujmová činnosť detí v DD je bohatšia ako v skupine ostatných rovesníkov. Najviac detí a mladých 
ľudí z DD aktívne praktizuje rôzne športové činnosti (takmer 50 % z nich). Druhou najčastejšou 
aktivitou je tanec, ktorému sa v rámci záujmovej činnosti venuje viac ako 20 % skúmaného súboru. 
Podobne takmer 20% zastúpenie získal spev. Dvojnásobne častejšie v komparácii s ostatnou mládežou 
sa deti v DD venujú kresleniu a hre na hudobný nástroj.  

Porovnanie reálnej záujmovej činnosti za skupinu detí z DD a kontrolnú skupinu (všetky deti, skóre) 
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Uvedené aktivity sú v DD v rámci záujmovej činnosti pomerne dobre rozvinuté. Sú organizované 
rôzne súťaže a vystúpenia na lokálnej i vyššej úrovni. Výchovní pracovníci sa v rámci spoločnej 
výchovy týmto aktivitám so svojimi zverencami dosť intenzívne venujú. Oblasť záujmovej činnosti 
bola i bývalými chovancami často označená za vcelku dobre fungujúcu. 
 

Porovnanie reálnej a potencionálnej záujmovej činnosti u detí a mladých ľudí z DD (všetky deti, skóre) 
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Jedinou aktivitou, u ktorej potencionálny záujem prevažoval nad reálnym výkonom je chov zvierat. 
Toto je zároveň jediná činnosť, ktorá prevažuje u všeobecnej populácie detí a mladých ľudí. Najviac 
po práci so zvieratkami túžia deti z najmladšej vekovej skupiny „domovákov“. 

V úrovni nenaplneného záujmu o návštevu rôznych kurzov a krúžkov nie je medzi skupinou detí 
z DD a kontrolnou skupinou výraznejší rozdiel. V obidvoch súboroch sa podiel detí s nerealizovaným 
záujmom o nejakú činnosť pohyboval tesne nad jednou štvrtinou. Častejšie sa nerealizované záujmy 
objavovali u detí a mladých ľudí z internátnych DD.  
 

 Porovnanie nenaplneného záujmu o krúžkovú činnosť za súbor z DD kontrolný súbor (všetky deti, v %) 
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V konkrétnom vyjadrení išlo hlavne o špecifické druhy športov (jazda na koni, box, plávanie, 
posilovanie, karate, aerobik,...), a potom o tzv. „módne“ odbory (ako napr. modeling, moderný tanec, 
balet, country tanec, choreografia,...) a venovanie sa hudbe (disc-jokey, hra na akordeón, klavír,...). 
Z ostatnej krúžkovej činnosti sa medzi nenaplnenými záujmami vyskytoval ešte počítačový, 
chovateľský alebo napr. šachový krúžok. Posledné uvedené záujmy však už mali veľmi malé 
percentuálne zastúpenie.  
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 Dá sa konštatovať, že záujmová činnosť je v DD pomerne dobre rozvinutá a má už svoju tradíciu. 
 Najčastejšími organizovanými formami činnosti sú šport a potom rôzne hudobné a výtvarné 

oblasti činnosti.  
 Dopyt detí a mladých ľudí po krúžkoch a kurzoch je ale oveľa rôznorodejší a bohatší, než je 

ponuka. Svoju úlohu tu pravdepodobne zohráva úroveň špecifickosti daného záujmu a možnosti 
vyplývajúce z regionálneho umiestnenia konkrétneho zariadenia (v malých mestách a obciach sa 
aj všeobecná ponuka kurzov a trénerov zužuje). 

 Najväčší podiel nenaplnených záujmov sa týka predovšetkým chovu zvierat. 

 

3.11. Úroveň samostatnosti 

 
3.11.1. Vykonávanie bežných rozhodnutí 
Deti a mladí ľudia v DD prejavili vo všetkých 8 sledovaných situáciách oveľa nižšiu mieru 
samostatnosti a voľnosti ako ich rovesníci. Život v DD sa očividne viac odvíja podľa predpísaných 
pravidiel a noriem. Možnosti obyvateľov týchto zariadení vstupovať do chodu života a formovať tieto 
pravidlá sú značne obmedzené. 

Najväčšie rozdiely v porovnaní s ostatnými rovesníkmi sa ukázali v možnosti, ktorá je veľmi 
prostá a vyznieva možno až banálne. Bola ňou možnosť diskutovať o tom, čo sa bude variť. Kým 
v kontrolnej skupine touto možnosťou disponuje 62,8 % mládeže, v prípade detí z DD je to iba 27,4 
%. S prechodom na rodinné typy DD sa šanca zasahovať do tvorby jedálneho lístka otvára viac. 

 
Porovnanie úrovne voľnosti pri vykonávaní každodenných aktivít za súbor DD a kontrolný súbor 

 (všetky deti, skóre) 
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Samostatne si organizovať voľný čas a samostatne rozhodovať o tom, kde a ako ho stráviť, sa 
v prípade DD znižuje o 33 %. Spomedzi detí a mladých ľudí v DD malo túto možnosť 53,8 % súboru, 
z kontrolnej skupiny až 87,2 %. So zvyšujúcim sa vekom sa možnosti samostatného rozhodovania o 
 trávení voľného času otvárajú i v DD. 

Na druhej strane, najmenej sa môže v rámci DD diskutovať o domovom poriadku a o čase 
a spôsobe upratania si izby. V tomto smere sú predpisy v zariadeniach asi najprísnejšie. Zmeniť ich 
bude pravdepodobne možné iba so zmenou modelu náhradnej výchovy (prechodom na rodinné typy).  

Najviac slobody a samostatnosti zažívajú mladí ľudia v DD pri nákupe odevov a obuvi. S rastúcim 
vekom sa výskyt tejto situácie v súbore zvyšuje. Menej často v porovnaní s rovesníckou skupinou je 
v DD umožnené diskutovať o čase vykonania domácich úloh. 
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 Celkovo je možné zhrnúť, že miera voľnosti a slobody rozhodovania je v prípade detských 
domovov o 25-30% nižšia ako u ostatných rovesníkov. Pravidlá predpisujúce a regulujúce chod 
života v detských domovoch sú pravdepodobne dosť striktne formulované.  

 

3.11.2. Vykonávanie štandardných činností    
Z celej sady 13 testovaných, viac-menej bežných úkonov vyšlo až 10 v neprospech detí a mladých 
ľudí v DD. Inými slovami 10 činností z 13 sa vykonáva častejšie v kontrolnom súbore rovesníkov. 
Spomedzi zostávajúcich troch aktivít, ktoré sa vymykali tejto základnej tendencii, mali dve prevahu na 
strane DD a jedna získala celkom vyrovnané zastúpenie u obidvoch porovnávaných súborov. 

Medzi činnosti prevažujúce v DD sa zaradilo napísanie žiadosti a hľadanie informácií o bývaní. 
Čím starší bol respondent, tým rástla pravdepodobnosť, že už niekedy uvedené aktivity vykonal. Ako 
úplne vyrovnaná vyšla úroveň starostlivosti o mladšie deti. Táto aktivita získala za obidva súbory 
rovnaké skóre, a to 53%. Starostlivosti o mladšie deti sa mladí ľudia venujú rovnako, bez ohľadu na 
to, či žijú v náhradnej výchove alebo v rodine. 

 
Porovnanie frekvencie výskytu štandardných činností za súbor DD a kontrolný súbor (všetky deti, skóre) 
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Z hľadiska frekvencie sa u obidvoch súborov na prvých dvoch priečkach umiestnilo samostatné 
cestovanie a samostatná návšteva lekára. Treťou najfrekventovanejšou činnosťou bolo vyhľadanie 
telefónneho čísla a telefonovanie. K väčšinovým aktivitám (skóre nad 50 %) sa okrem spomínanej 
starostlivosti o menšie deti zaradilo ešte vyhľadávanie v cestovnom poriadku. Rozdiel medzi 
komparovanými skupinami je v tom, že v rámci DD majú približne o 20 % nižší výskyt. Navyše, 
u všetkých týchto aktivít, na ktorých sa už niekedy podieľala viac ako polovica obidvoch súborov, sa 
prejavila súvislosť s vekom. Ich frekvencia sa zvyšuje s prechodom do vyšších vekových kategórií.  

Ďalšiu skupinu tvoria aktivity, ktoré sú z pohľadu detí a mladých ľudí v detských domovoch 
menšinové (s úrovňou výskytu od 10 do 30 %). K nim sa zaradilo: vypísanie poštovej poukážky (23,8 
%), výber peňazí na pošte (19,4 %), zaslanie peňazí (15,5 %), potom ešte vyplnenie osobného 
dotazníka (31,9 %), hľadanie informácií o voľných zamestnaniach (10,4 %) a uvarenie obeda alebo 
večere (24,9 %). U všetkých týchto aktivít bola frekvencia výskytu nižšia na strane detí a mladých 
ľudí z DD. Najvýraznejší rozdiel sa ale prejavil pri varení. Za DD sa samostatné uvarenie obeda alebo 
večere objavilo u 24,9 % súboru, v kontrolnej skupine to bolo až 61,3 %.  

 Z uvedených porovnaní vyplýva, že úroveň pripravenosti pre samostatný život je medzi mladými 
ľuďmi v ústavnej starostlivosti podstatne nižšia (rozdiel sa pohybuje v rozmedzí od 10 do 35 %).  
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 V priemere sa deti v DD skôr stretávajú iba s dvomi aktivitami z bežného kolobehu života, 
ktorými sú vypísanie nejakej žiadosti a hľadanie informácií o bývaní. Pri ostatných zručnostiach 
sú vo výhode deti mimo DD. 

 Väčšina testovaných zručností nie je náročná na ich osvojenie. V podstate mnohé z nich stačí raz 
či dvakrát ukázať. Je veľmi ľahké poučiť o nich deti a odovzdať im tieto zručnosti. 

 Možno by stálo za úvahu vytvoriť akýsi sumár základných každodenných zručností potrebných 
pre budúci život mimo DD a vytvoriť spôsob, ako ich zábavnou formou priblížiť deťom 
(simulačné hry, súťaže,...). 

 

3.11.3. Výskyt štandardných situácií 

K základnému pocitu slobody patrí možnosť prejavenia určitej náladovosti. Nie stále má človek 
náladu komunikovať a byť aktívny. Občas si chce len tak poleňošiť, občas si chce zaprotestovať, niečo 
odmietnuť. Podľa získaných údajov je možnosť prejaviť uvedené nálady v podstate všeobecná 
a dostupná i deťom v zariadeniach náhradnej výchovy. Iba 4 % súboru takúto šancu nemajú. Takmer 
50 % môže svoje nálady prejavovať iba občas a 46 % často. Viac-menej podobné rozloženie platí pre 
všetky sledované podsúbory bez rozdielu. Podobné hodnoty vykázala i kontrolná skupina detí žijúcich 
v rodinách.  

Mieru tolerancie súkromia v DD mal ohodnotiť výskyt dvoch situácií: možnosť byť sám, ak si 
neželám spoločnosť a situácia, keď vychovávateľ vojde do izby bez zaklopania. Väčšina súboru detí 
a mladých ľudí v DD odpovedala, že má možnosť utiahnuť sa do ústrania, ak nemá náladu na 
spoločnosť iných (84,1 %). Z tohto podielu sa u 25 % detí vyskytuje často a u 58,4 % občas. Ale 
takmer 16 % skúmaných detí a mladých ľudí uviedlo, že nemá šancu skryť sa pred spoločnosťou iných 
detí a byť sám. Na nedostatok súkromia sa viac sťažovali chlapci a trošku viac z mladšej vekovej 
skupiny (14-15 rokov).  

Kontrolný súbor vyznel z hľadiska dostupnosti súkromia lepšie, nakoľko absenciu súkromia 
uviedli 4 % z nich. 75 % má možnosť byť sám iba občas a približne 20 % často.  

Opačná je situácia čo sa týka vstupu do izby bez zaklopania. V DD sa neohlásené narušenie 
súkromia vyskytuje často u 42 % súboru detí, v kontrolnom rovesníckom súbore má však až 73 % 
podiel. Jedna štvrtina detí v DD náhle narušenie súkromia vôbec nepozná, pričom v kontrolnom 
súbore je to  iba necelých 15 %. Výsledky prieskumu akoby naznačovali na vyššiu mieru porušovania 
súkromia v rodinách.  

 
Frekvencia výskytu vybraných situácií za súbor DD a kontrolný súbor (všetky deti, v %) 
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Poslednými dvoma situáciami sa hodnotila voľnosť pohybu v nočných hodinách. Išlo o návštevy 
diskoték bez dozoru a zdržanie sa vonku po 22.hodine. V tomto smere majú jednoznačne väčšiu 
voľnosť deti v rodinách. Kým v DD je výskyt daných situácií rozdelený takmer presne na polovicu (50 
% ich môže realizovať a 50 % nemôže), v kontrolnej skupine prevažuje otvorenejší prístup. Podiel 
nedostupnosti diskoték je 27 % a podiel zákazu zdržania sa vonku po 22.hodine je 16 %. Logicky sú 
posledné dve situácie výrazne diferencované podľa veku, pre najmladších sú najmenej dostupné. 

 Možnosť prejaviť nálady je u mladých ľudí všeobecná, či sú doma, alebo v DD.  
 Tolerovanie súkromia získalo v prípade chovancov DD väčšinu. Narúšanie súkromia a neohlásené 

vtrhnutia do izby, ako sa popisujú v knihách alebo televíznych filmoch,  sú pravdepodobne už 
minulosťou alebo záležitosť jednotlivcov. 

 Režim DD kontroluje účasť na diskotéke a zdržanie sa vonku po 22.hodine pomerne. 
 
3.12. Dôvody radosti 
V živote detí a mladých ľudí v DD sa vyskytujú nie len nepriaznivé okolnosti, o ktorých sa neustále 
hovorí a ktoré sa stále zdôrazňujú. Vyskytujú sa aj okamihy, ktoré sú dôvodom pre radosť. Väčšina 
skúmaných prítomnosť takýchto okamihov priznala (91,5 %). Zvyšných 8,5 % sa stotožnilo 
s názorom, že ešte nikdy nemali pocit, že sa na niečo tešili. Vo všetkých podskupinách sa vyskytuje 
približne rovnaký podiel detí, ktoré sa na nič netešia. 

Za najčastejší dôvod radosti bola vybraná príprava osláv (38,4 %) a návštevy príbuzných (36 %). 
V prípade návštev ide hlavne o rodičov a súrodencov, na ktorých sa deti tešia. Z osláv sa radujú i deti 
mimo DD, menej sa tešia na návštevy príbuzných. 

 
Porovnanie dôvodov radosti za súbor DD a kontrolný súbor (všetky deti, v %) 
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3.13. Obavy zo života mimo DD 
Posledný sledovaný tematický okruh, ktorý bol začlenený do dotazníka pre deti a mladých ľudí 
žijúcich v detských domovoch, tvorila sféra obáv zo života po opustení detského domova. Až 64,3 % 
celkového súboru priznalo pocit strachu zo života, ktorý ich čaká za bránami terajšieho zariadenia.  

Intenzita obávania sa narastala priamoúmerne so zvyšujúcim sa vekom. Teda čím starší 
respondenti, tým sa u nich pocit strachu zvyšoval. V skupine najstarších sa vyskytoval najčastejšie 
(vyše 80 % z nich). Znamená to, že tak ako sa približuje deň odchodu zo zariadenia, tak sa pocit obáv 
u mladých ľudí v DD prehlbuje. Z údajov tiež vyplýva, že silnejšie obavy prežívajú dievčatá. Rozdiel 
medzi chlapcami a dievčatami prekračuje 20 %. Spomedzi dievčat priznalo pocity strachu z budúceho 
života takmer 80 %, zatiaľ čo spomedzi chlapcov to bolo necelých 60 %.  

Mladí ľudia sa pred opustením zariadenia najviac obávajú toho, že si nenájdu prácu (33,8 % 
celého súboru). Druhým najfrekventovanejším dôvodom bol strach z toho, že zostanú bez bývania. 
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Takúto príčinu strachu prejavilo 30,4 % celkového súboru detí a mladých ľudí. Obavy niektorých 
mladých ľudí pramenili aj z toho, že stratia priateľov. Niektorí z nich nevedeli zdroj strachu presne 
identifikovať a vyjadrili obavy z cudzieho sveta všeobecne. 

 
 

Obavy zo života po odchode z detského domova (v %) 
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Najmenej pociťujú obavy zo života mimo detského domova mladší chlapci. Tá istá skupina sa zároveň 
najčastejšie vyjadrovala, že o týchto otázkach ešte nepremýšľali. V rámci najstarších je podiel 
„nepremýšľajúcich“ o budúcom odchode úplne minimálny (pod 5 %). 

 

Záverečné zhrnutie k výskumu detí v DD: 

 Deti a mladí ľudia v DD tvoria veľmi heterogénnu skupinu z hľadiska školských výsledkov 
a vzťahu ku školským povinnostiam, ako aj z hľadiska predpokladov pre štúdium. Tak ako sa 
medzi nimi vyskytujú nadaní a veľmi zodpovední jednotlivci, rovnako sa objavujú i deti 
s menšími vlohami, či deti bez motivácie k učeniu. Pomerne veľkú skupinu reprezentujú deti 
vyžadujúce špeciálny pedagogický prístup a dozor. Sú to predovšetkým deti z osobitných škôl 
a pomocných škôl.  

 Je preto ťažké určiť nejaký jednotný prístup ku vzdelávaniu detí a mladých ľudí v DD. Za 
najefektívnejší za daných podmienok možno považovať diferencovaný a individuálny prístup.  

 Úroveň vzdelania predstavuje jeden z hlavných predpokladov úspešného zaradenia sa do života. 
Nízke vzdelanie diskvalifikuje mladých ľudí na trhu práce. Z toho dôvodu je potrebné venovať 
špeciálnu a systematickejšiu pozornosť diferencovanému vzdelávaniu a diferencovanej pomoci pre 
tieto deti:  

- podpora a pomoc talentovaným deťom,  
- príťažlivé formy dopĺňania kvalifikácie a vzdelania menej nadaných detí,  
- pomoc deťom s rôznymi druhmi handicapov a hľadanie špeciálnych ciest ich pracovného 

zaradenia (napr. chránené dielne, chránené pracovné miesta, atď.). 
 Analýza naznačila, že je potrebné poskytnúť deťom a mladým ľuďom v detských domovoch viac 

informácií o našom školskom systéme a o možnostiach štúdia. Zároveň s tým je treba stimulovať 
ich záujem o pokračovanie vzdelávania a motivovať ich k ďalšiemu štúdiu. 

 Podiel záujemcov o ďalšie štúdium je o 20 % vyšší u tých detí a mladých ľudí, ktorí boli zaradení 
v rámci DD transformovaných na iné formy starostlivosti (výchovné skupiny a profesionálne 
rodiny). Dá sa usudzovať, že individuálnejší prístup a starostlivosť v takýchto zariadeniach je pre 
študijné výsledky a ciele prínosnejší ako anonymita kolektívnej výchovy.  
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 Štartovacia pozícia pre vzdelanostný a kvalifikačný rast je u detí v detských domovoch 
znevýhodnená, a to tak z hľadiska slabších študijných výsledkov, ako aj z hľadiska systematickej 
podpory a motivácie pre ďalšie štúdium. 

 V záujme ich vyššej informovanosti a reálnejšej predstavy o sebe a budúcich nárokoch 
jednotlivých typov škôl by bolo potrebné školiť pracovníkov DD v oblasti školského poradenstva 
alebo dlhodobo pred rozhodovaním o ďalšom štúdiu prizývať odborníkov i laikov (napr. i 
bývalých chovancov DD), ktorí by pri formovaní reálnejšieho obrazu mohli napomôcť. Väčšiu 
úlohu by mali na seba prebrať školy, ktoré deti z DD navštevujú. 

 Významnú úlohu v živote mladých ľudí  v detských domovoch zohrávajú priateľské vzťahy, ktoré 
v určitom veku dokonca prekrývajú iné vzťahy. S narastajúcim vekom sa posilňuje dôvera 
a viazanosť na vychovávateľov a iných pracovníkov DD.  

 Deficitom vzťahovej osoby v najbližšom prostredí sú v DD viac ohrození chlapci. Chlapcom sa v 
zariadení ťažšie hľadá mužský vzor, z čoho môžu vyplývať mnohé problémy vo výchove. 

 Tak ako v celkovej populácii detí a mladých ľudí, aj medzi bývajúcimi v DD prevažujú pasívne 
formy trávenia voľného času (počúvanie hudby, pozeranie TV, „nudenie sa“, a pod.) nad 
aktívnymi. Z aktívnych foriem je obľúbený najmä šport, ktorý dominuje predovšetkým u chlapcov 
a s rastúcim vekom jeho obľuba klesá.  

 Menej sú v DD vykonávané také činnosti, ktoré si vyžadujú  odchod mimo zariadenia, ako napr. 
návšteva diskotéky, kina, návšteva klubov a kaviarní,...). V tomto zmysle je život detí s náhradnou 
výchovou viac uzavretý medzi múry DD. 

 Prekvapujúco veľmi nízke zastúpenie má v DD práca s počítačom. Kým u mladšej vekovej 
skupiny v rámci kontrolnej vzorky vyznačilo túto aktivitu až 50,8 % detí, v detských domovoch to 
bolo iba 4,9 %. Podľa údajov sa zdá, akoby počítače pre túto skupinu detí zostali ešte neobjavené. 

 Záujmová činnosť je v DD pomerne dobre rozvinutá a má už svoju tradíciu. 
 Dopyt detí a mladých ľudí v DD po krúžkoch a kurzoch je ale oveľa rôznorodejší a bohatší, než je 

ponuka. Najväčší podiel nenaplnených záujmov sa týkal predovšetkým chovu zvierat. 
 Miera voľnosti a slobody rozhodovania je v prípade detských domovov o 25-30 % nižšia ako 

u ostatných rovesníkov. Pravidlá predpisujúce a regulujúce chod života v detských domovoch sú 
pravdepodobne dosť striktne formulované.  

 Ako potvrdilo testovanie bežných zručností - úroveň pripravenosti pre samostatný život je medzi 
mladými ľuďmi v ústavnej starostlivosti nižšia. Rozdiel oproti rovesníkom sa pohybuje v 
rozmedzí od 10 do 35 %.  

 Mnohé z testovaných zručností sú pomerne jednoduché z hľadiska ich odovzdania deťom 
v detských domovoch (naučenia). Možno by stálo za úvahu vytvoriť súpis základných 
každodenných zručností potrebných pre budúci život mimo DD a nájsť spôsob, ako ich zábavnou 
formou priblížiť deťom (simulačné hry, súťaže,...). 

 Z údajov vyplynulo, že väčšina detí a mladých ľudí v DD má možnosť prejaviť svoje nálady 
a rešpektuje sa ich súkromie Tolerovanie súkromia zo strany vychovávateľov potvrdila väčšina 
chovancov DD. Narúšanie súkromia a neohlásené vtrhnutia do izby sú pravdepodobne skôr 
záležitosťou jednotlivcov. 

 Režim DD kontroluje pomerne prísne účasť na diskotéke a zdržanie sa vonku po 22. hodine. 
 Pocit obáv z budúceho opustenia detského domova je u súčasných jeho obyvateľov pomerne 

intenzívny. Určitú úroveň strachu z budúceho života prejavilo viac ako 60 % celkového súboru 
a viac ako 80 % najstarších obyvateľov DD. 

 Najčastejšie sa obávajú z neúspechu pri hľadaní zamestnania a pri hľadaní ubytovania. 
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Tabuľka  1 
Čistá špecifická plodnosť žien podľa veku (1989-2000; počet živonarodených na 1 000 žien daného veku) 
Na 1000 žien v danom veku sa narodilo živých detí  

 15 - 19 20 - 24 25 - 29  30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49  15- 49 

1989 46,8 185,3 116,8 46,0 15,5 2,6 0,1 61,1 
1990 45,5 187,1 116,6 46,3 15,2 2,9 0,1 60,2 
1991 50,2 182,4 111,6 44,8 15,0 3,0 0,1 58,7 
1992 49,4 176,4 108,1 43,4 15,3 3,2 0,1 55,5 
1993 47,6 166,7 106,7 44,6 15,2 3,0 0,1 53,9 
1994 38,1 139,6 95,0 42,1 14,8 2,9 0,2 47,7 
1995 32,3 124,4 90,6 40,0 13,8 2,8 0,1 43,6 
1996 30,3 115,0 91,5 40,0 14,7 2,6 0,1 42,3 
1997 28,6 106,2 89,6 41,3 15,3 2,7 0,1 41,2 
1998 26,7 99,1 90,4 41,6 14,8 2,8 0,1 40,0 
1999 25,4 90,5 89,9 42,4 15,3 2,8 0,1 38,9 

2000 23,8 84,1 88,5 44,0 15,9 2,9 0,1 38,0 

2001 21,3 73,5 84,4 43,5 15,4 3,0 0,1 35,4 
Zdroj: Štatistické ročenky SR 1993-2001.  Bratislava, ŠÚ SR 1993-2001. 
 
Tabuľka 2 
Narodení mimo manželstva v SR (prehľad rokov) 

Narodení mimo manželstva 
Rok 

Spolu na 1 000 obyv. % z celku nar. 

1950 5 538 1,60 5,4 
1955 4 738 1,26 4,7 
1960 4 189 1,00 4,7 
1965 4 506 1,03 5,3 
1970 5 048 1,11 6,2 
1975 5 177 1,09 5,3 
1980 5 490 1,10 5,7 
1985 5 967 1,16 6,6 
1989 5 797 1,10 7,2 
1990 6 134 1,15 7,6 
1991 7 086 1,34 9,0  
1992 7 346 1,38 9,8 
1993 7 788 1,46 10,6 
1994 7 822 1,46 11,7 
1995 7 788 1,45 12,6 
1996 8 486 1,57 14,0 
1997 8 982 1,67 15,1 
1998 8 881 1,65 15,3 
1999 9 568 1,77 16,9 
2000 10 132 1,88 18,3 

2001 10 163 1,89 19,8 
Zdroj: Stav a pohyb obyvateľstva v SR v r. 1950 -2001. Bratislava, ŠÚ SR 1950-2001. 
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Tabuľka 3 
Štruktúra rodín v SR  (porovnanie rokov 1980 a 1991; v %) 
Typ rodiny 1980 1991 

Úplné rodiny 89,6 86,6 
z toho: bez závislých detí 32,5 33,1 
           so závislými deťmi 57,1 53,5 

z toho: s 1 závislým dieťaťom 19,4 17,9 
            s 2 závislými deťmi 24,4 24,7 
            s 3 závislými deťmi 9,5 8,3 
            so 4 + závislými deťmi 3,8 2,6 

Neúplné rodiny 10,4 13,4 
z toho: bez závislých detí 4,2 6,4 
           so závislými deťmi 6,2 7,0 

z toho: s 1 závislým dieťaťom 3,8 4,3 
           s 2 závislými deťmi 1,7 2,0 
           s 3 + závislými deťmi 0,7 0,7 

Zdroj: Sčítanie ľudu domov a bytov  SR. Bratislava,  ŠÚ SR 1991. 
 
Tabuľka 4 
Štruktúra neúplných rodín  v SR (rok 1991) 

Počet  
Typ neúplnej rodiny abs. % 

Spolu neúplné rodiny 99 146 100,0 

   z toho s matkou: spolu: 88 181 88,9 

                              1 dieťa 54 649 62,0 

                              2 deti 25 557 29,0 

                              3 + detí 7 975 9,0 

   z toho s otcom: spolu: 10 965 11,1 

                             1 dieťa 6 690 61,0 

                             2 deti 3 083 28,1 

                             3 + detí 1 192 10,9 
Zdroj: Sčítanie ľudu, domov a bytov SR .  Bratislava, ŠÚ 1991. 
 
 
 
 
 
Tabuľka 5 
Detská populácia podľa veku a pohlavia (k 31.12.) 

V e  k 
Rok Pohlavie 

0-4 rokov 5-9 rokov 10-14 rokov 15-19 rokov 0-19 rokov 

Spolu 390 457 318 938 300 867 301 497 
Chlapci 199 154 159 856 150 534 150 237 1950 

Dievčatá 191 303 159 082 158 333 151 260 

1 311 759 

Spolu 387 413 411 137 441 232 458 286 
Chlapci 198 387 210 342 225 832 233 940 1970 

Dievčatá 189 026 200 795 215 400 224 346 

1 698 068 

Spolu 480 696 443 617 379 402 408 085 
Chlapci 245 653 226 054 194 043 208 703 1980 

Dievčatá 235 043 217 563 185 359 199 382 

1 711 800 

Spolu 434 701 465 676 469 759 390 678 
Chlapci 221 969 237 360 239 771 199 590 1987 

Dievčatá 212 732 228 316 229 988 191 088 

1 760 814 
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Spolu 426 475 458 617 476 494 406 761 
Chlapci 217 631 234 063 243 125 207 594 1988 

Dievčatá 208 844 224 554 233 369 199 167 

1 768 347 

Spolu 416 477 450 447 479 048 424 246 
Chlapci 212 569 230 153 244 196 216 372 1989 

Dievčatá 203 908 220 294 234 852 207 784 

1 770 218 

Spolu 407 317 446 486 476 706 440 460 
Chlapci 208 044 228 006 243 453 224 240 1990 

Dievčatá 199 273 218 480 233 253 216 220 

1 770 969 

Spolu 394 356 438 063 469 055 454 894 
Chlapci 201 510 223 978 239 184 231 754 1991 

Dievčatá 192 846 214 085 229 871 223 140 

1 756 368 

Spolu 386 371 429 812 462 721 466 088 
Chlapci 197 660 219 426 235 899 237 845 1992 

Dievčatá 188 711 210 386 226 822 228 243 

1 744 992 

Spolu 378 295 421 858 455 879 473 380 
Chlapci 193 897 215 157 232 743 241 550 1993 

Dievčatá 184 398 206 701 223 136 231 830 

1 729 412 

Spolu 366 616 411 448 447 924 476 491 
Chlapci 187 806 209 927 228 943 242 784 1994 

Dievčatá 178 810 201 521 218 981 233 707 

1 702 479 

Spolu 350 069 401 231 443 988 474 244 
Chlapci 179 097 204 973 226 783 242 033 1995 

Dievčatá 170 972 196 258 217 205 232 211 

1 669 532 

Spolu 332 145 394 360 438 401 468 872 
Chlapci 170 189 201 497 224 153 238 921 1996 

Dievčatá 161 956 192 863 214 248 229 951 

1 633 778 

Spolu 316 838 386 592 430 248 462 738 
Chlapci 162 197 197 739 219 632 235 773 1997 

Dievčatá 154 641 188 853 210 616 226 965 

1 596 416 

Spolu 301 506 378 324 421 990 455 842 
Chlapci 154 503 193 873 215 181 232 631 1998 

Dievčatá 147 023 184 451 206 809 223 211 

1 557 662 

Spolu 291 630 366 408 411 336 447 766 
Chlapci 149 494 187 663 209 823 228 762 1999 

Dievčatá 142 136 178 745 201 513 219 004 

1 517 140 

Spolu 285 562 349 775 401 088 443 815 
Chlapci 146 414 178 916 204 879 226 573 2000 

Dievčatá 139 148 170 859 196 209 217 242 

1 480 240 

Zdroj: Štatistické ročenky 1970 - 1999. Bratislava, ŠÚ SR 1970 -1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabuľka 6 
Podiel detí a mladých ľudí vo veku 5 až 24 rokov podľa pohlavia a národností v SR v roku 2001 
Národnosť 

Vek, pohlavie slovenská maďarská          rómska rusínska ukrajinská česká nemecká ostatné nezistené Úhrn

Spolu muži + ženy 

5-9           20,6 18,7 28,4 18,4 14,8 11,0 15,8 25,2 20,6
10-14           24,3 23,9 26,5 23,6 22,7 23,8 27,1 22,4 24,3
15-19           26,8 27,6 24,2 26,0 27,8 29,0 23,8 22,1 26,8
20-24           28,4 29,8 20,9 31,9 34,7 36,2 33,9 30,2 28,4

5-24           31,3 25,6 44,3 17,1 15,4 11,3 14,3 26,4 30,6
Muži 

5-9           20,6 18,8 28,6 18,0 14,7 10,8 16,7 25,4 20,7
10-14           24,3 23,8 26,4 22,2 24,5 24,1 26,0 23,1 24,3
15-19           26,8 27,5 24,0 26,1 29,1 30,4 24,3 22,0 26,8
20-24           28,3 29,8 21,1 33,7 31,7 34,7 33,1 29,4 28,3

5-24           32,9 27,3 44,6 18,4 18,1 12,5 15,6 25,4 32,1

Ženy 

5-9           20,5 18,6 28,2 18,9 14,9 11,1 14,6 25,1 20,6
10-14           24,3 24,0 26,6 25,3 20,9 23,6 27,9 21,6 24,3
15-19           26,8 27,7 24,4 25,9 26,6 27,6 23,0 22,3 26,8
20-24           28,4 29,7 20,7 30,0 37,6 37,6 34,4 31,1 28,4

5-24           29,4 24,0 44,1 15,8 13,5 10,3 13,3 27,4 29,1
Zdroj: Sčítanie ľudí, domov a bytov 2001. Bratislava, ŠÚ SR 2001. 
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Tabuľka 7 
Obyvateľstvo SR vo veku 15-26 rokov podľa rodinného stavu 

Muži Ženy 
Vek           slobodní ženatí rozvedení ovdovení nezistené spolu slobodné ženaté rozvedené ovdovené nezistené spolu Úhrn

0-4 142 397     142 397 135 312     135 312 277 709 
5-9 173 426     173 426 165 346     165 346 338 772 

10-14 203 773     203 773 195 239     195 239 399 012 

15 44 199     44 199 42 353     42 353 86 552 
16 42 399 39 5 16 1 807 44 266 40 828 64 2 12 1 432 42 338 86 604 

17 43 508 30 8 9 1 321 44 876 41 919 241 4 13 1 119 43 296 88 172 
18 44 542 212 7 10 897 45 668 41 730 925 13 20 787 43 475 89 143 

19 44 551 508 7 21 739 45 826 40 404 2 546 26 29 701 43 706 89 532 

15-19 219 199 789 27 56 4 764 224 835 207 234 3 776 45 74 4 039 215 168 440 003 

20 44 182 1 219 15 13 727 46 156 38 014 5 044 68 31 617 43 774 89 930 
21 44 206 2 536 55 14 731 47 542 36 910 8 381 203 25 662 46 181 93 723 

22 42 467 4 749 95 11 650 47 972 33 149 12 309 363 40 675 46 536 94 508 

23 39 862 7 489 193 16 656 48 216 29 143 15 830 550 63 688 46 274 94 490 

24 35 490 11 314 356 26 672 47 858 24 441 19 755 929 63 631 45 819 93 677 

20-24 206 207 27 307 714 80 3 436 237 744 161 657 61 319 2 113 222 3 273 228 584 466 328 

5-24 802 605 28 096 741 136 8 200 839 778 729 476 65 095 2 158 296 7 312 804 337 1 644 115 

25 30 850 14 767 545 22 685 46 869 19 814 23 214 1 200 81 656 44 965 91 834 

26 26 504 18 495 868 29 654 46 550 16 055 26 330 1 658 116 634 44 793 91 343 
Zdroj: Sčítanie ľudí, domov a bytov 2001. Bratislava, ŠÚ SR 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabuľka 8 
Domácnosti v SR podľa stupňa sociálnej aktivity prednostu domácnosti a podľa výšky čistého peňažného 
príjmu na osobu v roku 1996 (v %) 

Ekonomicky 
aktívny 

Nezamestnaný Ekon. aktív. s 
vlastným 

zdrojom obživy

Žena  v 
domácnosti 

Dôchodca Celkovo 

do hranice (ŽM) vrátane  
do  1773,40  Sk 9,3 46,7 25,8 66,7 3,7 8,8 

od ŽM do priemeru  
do 3 546,80 Sk 45,7 44,2 12,2 28,6 38,7 37,7 

Priemer  
3 546,80 5,3 1,3 0,0 0,0 9,8 6,7 

do 1,5-násobku priemeru  
do 5 320,20 Sk 26,5 5,8 11,4 0,0 42,9 31,3 

do 2-násobku priemeru  
do 7 093,60 Sk 4,2 1,8 14,1 0,0 4,0 9,5 

2-násbolok priemeru a viac 
nad 7 093,60 Sk 9,0 0,1 35,7 0,0 0,9 5,92 

Spolu 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Zdroj: Mikrocenzus 1997. Bratislava, ŠÚ SR 1997 (prepočty I. Radičová) 
 
Tabuľka 9 

% 
Životná úroveň 

1995 1996 1999 2000 2001 2002 

pod hranicou uspok. zákl. život. potrieb 14,7 10,5 10,4 13,4 15,2 12,8 

na hranici uspok. zákl. životných potrieb 59,9 56,4 60,4 62,1 64,6 61,8 

nad hranicou uspok. zákl. život. potrieb 23,1 29,4 27,8 22,8 18,2 23,9 

výrazne nad hranicou uspokojovania základných 
životných potrieb 2,3 3,6 1,2 1,6 2,0 1,5 

Zdroj: Názory a postoje mladých ľudí ku konzumácii drog. Oddelenie analýz výskumu mládeže. Bratislava, ÚIPŠ,  1995 
 
Tabuľka 10 

% 
Finančná situácia 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

spokojný  33,9 51,5 48,0 50,5 46,9 49,9 47,6 44,9 
nespokojný 66,1 48,5 52,0 49,5 53,1 50,1 52,4 55,1 
Zdroj: Názory a postoje mladých ľudí ku konzumácii drog. Oddelenie analýz výskumu mládeže. Bratislava, ÚIPŠ,  1995. 
 
 
Tabuľka 11 
Priemerný príjem a štruktúra príjmov za rôzne typy domácností 

Priemerný príjem Štruktúra príjmov  ( v %) Typ domácnosti 

Mesačný v Sk Ročný v Sk pracovný sociálny ostatné naturálne z poľnoh. 
výr. 

zo zahr. 

Domácností celkom 3547 42 562 66,8 28,5 0,9 2,1 0,1 1,6 

Dom.s ek.akt.prednostom 3671 44 048 83,7 11,8 0,8 1,7 0,1 1,8 
Dom. s predn. v dôchodku 3490 41 875 20,6 74,7 0,7 3,2 0,1 0,8 

Domácnosti s 1 členom 4965 59 575 49,7 45,2 0,8 1,3 0,0 2,9 
Domácnosti s 2 členmi 4223 50 678 47,3 48,6 0,9 2,4 0,1 0,7 
Domácnosti s 3 členmi 3814 45 768 67,6 27,6 1,0 2,3 0,1 1,4 
Domácnosti so 4 členmi 3411 40 931 80,8 14,7 1,0 1,7 0,2 1,7 
Domácnosti s 5 členmi 2785 33 423 74,2 21,1 0,5 2,5 0,0 1,7 
Domácnosti s 6+ členmi 2472 29 665 62,0 31,8 0,4 3,9 0,0 1,8 

Domácnosti bez detí 4168 50 016 60,9 34,4 0,8 2,2 0,1 1,6 
Domácnosti s 1 dieťaťom  3141 37 694 78,4 17,5 1,0 1,8 0,1 1,3 
Domácnosti s 2 deťmi 2898 34 772 77,4 17,6 1,0 1,9 0,1 1,9 
Domácnosti s 3 deťmi 2155 25 855 65,8 29,1 0,7 2,6 0,0 1,7 
Domácnosti so 4+ deťmi 1656 19 873 46,7 49,4 0,2 3,4 0,0 0,3 



Domác. prednosta ZŠ 3142 37738 40,9 53,1 0,4 4,1 0,2 1,3 
Domác. prednosta UČ 3215 38 581 65,0 29,8 0,8 2,6 0,1 1,7 
Domác. prednosta SŠ 3643 43 716 72,9 23,1 0,9 1,5 0,1 1,4 
Domác. prednosta VŠ 4691 56 291 80,5 15,5 1,3 0,7 0,0 1,9 
Zdroj: Mikrocenzus 1997, ŠÚ SR Bratislava 
  
 
Tabuľka 12 
Subjektívne hodnotenie príjmovej situácie rodín 
Príjmová situácia Výskum 1998 Január 2000 

1 = veľmi dobrá 4,5 3,6 

2 = dobrá 25,6 25,8 

3 = postačujúca 26,2 27,3 

4 = nepostačujúca 20,9 16,7 

5 = zlá 18,2 21,6 

6 = veľmi zlá 2,5 5 

4 - 6  spolu 41,6 43,3 

5 + 6 spolu 20,7 26,6 
Zdroj: Projekt MSŠR "Aká si rodina?" výskum realizoval FOKUS, Január 1998 
 
 
Tabuľka 13 
Priemerná  mesačná mzda podľa odvetvia ekonomickej činnosti (1997-2000) 

1997 1998 1999 2000 
Typ ekonomickej činnosti 

Priem. mesačná mzda (Sk) 

Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo 7 363 7 781 8 380 9 020 
Ťažba nerastných surovín 10 485 11 006 11 988 13 360 
Priemyselná výroba 9 197 9 980 10 758 11 720 
Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 12 212 13 325 14 349 15 967 
Stavebníctvo 9 970 9 976 9 899 10 541 
Veľko a maloobchod, opravy 9 825 10 726 11 530 12 660 
Hotely a reštaurácie 7 743 7 476 8 126 8 800 
Doprava, skladovanie, pošta a telekomunikácie 10 089 10 609 11 563 12 455 
Peňažníctvo a poisťovníctvo 17 886 19 280 19 955 22 150 
Nehnuteľnosti, výskum a vývoj 10 710 12 137 13 108 14 095 
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie 11 240 12 407 13 052 13 780 
Školstvo 7 771 8 187 8 400 8 990 
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 8 373 9 091 9 100 9 318 
Ostatné verejné služby 7 372 8 489 9 423 8 283 

Spolu 9 226 10 003 10 728 11 430 

Zdroj: Štatistická ročenka SR 1999-2001. Bratislava, ŠÚ SR 1999-2001. 
 
 
Tabuľka 14 
Problémy rodín objektívneho charakteru (porovnanie rokov; v %) 
Problémová situácia 1994 1995 1996 / 97 

finančné problémy 67,4 72,3 72,5 

nedostatok času, stres 46,5 60,2 53,8 

zdravotné ťažkosti 41,5 44,4 49,0 

problémy so zamestnaním 24,7 26,4 26,9 
Zdroj: Anketa „Rodina ´94“, „Rodina ´ 95“ a „Rodina ´ 96/97“ 
Poznámka: V tabuľke je uvedené percentuálne zastúpenie odpovedí „veľmi často“ a „často“ 
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Tabuľka 15 
Frekvencia problémových situácií objektívneho charakteru (rok 1998; v %) 
 
Problémová situácia 
 

1 = veľmi často 
(trvalo) 

2 = pomerne 
často 3 = občas 4 = vôbec nie 9 = nevie, netýka 

sa 

nedostatok času 19,7 25,6 30,3 23,5 0,9 

problémy s bývaním 8,4 4,9 8,4 78,2 0,0 

nedostatok financií 26,5 28,2 34,5 10,5 0,3 

problémy so zamestnaním 11,1 10,4 23,1 52,9 2,5 

Zdroj: Reprezentatívny výskum „Hodnotenie súčasnej situácie rodín a domácnosti“ v rámci projektu „Aká si rodina?“, MSŠR, Bratislava 
1998; výskum realizovala agentúra FOCUS v januári 1998  
 
 
Tabuľka 16 
Názory na vzťahy v ideálnej rodine (v %) 
 Ženy Muži Spolu 

A. Žena má na pleciach väčšinu starostlivosti o deti a domácnosť 16 27 21 

B. Obaja manželia sa na výchove detí a práci v domácnosti podieľajú rovnako 68 55 62 

C. Niečo medzi tým/neviem 16 18 17 

A. Muž je hlava rodiny, preto by mal rozhodovať o dôležitých veciach sám 8 22 15 

B. Muž a žena sú partneri, preto by mali o dôležitých veciach rozhodovať spolu 79 61 70 

C. Niečo medzi tým/neviem 13 17 15 

A. Pri výchove detí je správne viesť ich k maximálnej poslušnosti. Deti sa nemajú zapájať do diskusií a 
rozhodovania o rodinných záležitostiach 13 20 16 

B. Pri výchove detí je dobré radiť sa s nimi a zapájať ich do rozhodovania o rodinných záležitostiach 62 52 57 

C. Niečo medzi tým/neviem 25 28 27 

Zdroj: Reprezentatívny prieskum (agentúra FOKUS). Inštitút pre verejné otázky, jún 2002 
 
 
Tabuľka 17 
„Kto vo Vašej domácnosti zásadne alebo spravidla vykonáva nasledujúce činnosti?“ (%) 

 Zásadne muž Prevažne muž Obaja rovnako Prevažne žena Zásadne žena 

Starostlivosť o deti*      

Odpovede žien 0 0 32 45 22 

Odpovede mužov 1 1 44 41 13 

Spolu 0 1 38 43 18 

Nákupy potravín      

Odpovede žien 2 4 29 44 22 

Odpovede mužov 3 8 34 41 13 

Spolu 2 6 32 43 17 

Varenie      

Odpovede žien 1 1 10 43 45 

Odpovede mužov 1 3 12 47 37 

Spolu 1 2 11 45 41 

Bežné upratovanie      

Odpovede žien 1 1 17 48 33 

Odpovede mužov 1 2 22 54 21 

Spolu 1 1 20 51 27 

Opravy v domácnosti      

Odpovede žien 36 50 10  2  2 
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Odpovede mužov 44 47  6  2  1 

Spolu 40 48  8 2 2 

Vybavovanie na úradoch       

Odpovede žien  7 17 44 20 13 

Odpovede mužov 10 21 45 16  8 

Spolu  9 19 44 18 11 
Zdroj: Reprezentatívny výskum (agentúra FOCUS). Inštitút pre verejné otázky, jún 2002 
 
 
Tabuľka 18 
Detské domovy a deti v detských domovoch SR podľa rôznych ukazovateľov (1997-2000) 
UKAZOVATEĽ 1997 1998 1999 2000 

Celkový počet detských domovov 77 79 81 87 

- z toho štátnych 73 74 75 75 

- z toho neštátnych 4 5 6 12 (7+5) 

Počet detí v detských domovoch 3 823 3 738 3 589 3 637 

Počet detí na 1 detský domov 49,6 47,3 44,3 41,8 

Podiel detí v neštátnych DD (%) 3,4 3,3 4,1 5,9 

Počet samostatných skupín 30 43 59 69 

Podiel detí v samostatných skupinách (%) 8,7 11,3 16,6 19,5 

Počet profesionálnych rodín 7 20 39 57 
Podiel detí v profesionálnych rodinách (%) 0,3 1,0 2,3 3,2 

Počet nových detí umiestnených v DD 1 043 1 031 929 1 036 
Počet detí s ukončením pobytu v DD 1 077 1 092 1 086 1 025 
- z dôvodu plnoletosti 177 187 202 246 

Počet detí vo veku 18+ rokov s ukončením starostlivosti, ktoré zostali v DD 79 59 81 116 
Zdroj: Koncepcia sociálno-právnej ochrany a náhradnej výchovy detí. Bratislava, MPSVR SR 2000. 
Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detských domovoch za rok 2000. Bratislava, MPSVR SR 2000. 
 
 
Tabuľka  19 
Ukončenie poskytovania starostlivosti a výchovy deťom v detských domovoch (rok 2000) 

Počet detí podľa dôvodu ukončenia starostlivosti Skupina detí (podľa 
veku) 

Počet 
detí 

spolu 
plnoletosť 

návrat do 
pôvodnej 

rodiny 

zverenie do 
pestúnskej 

starostlivosti 

zverenie do 
predosvojiteľskej 

starostlivosti 

zverenie do 
výchovy iného 

občana než rodiča 
iný dôvod 

Celkový počet 1 025 246 193 72 162 40 312 

z toho:        

deti do 3 rokov 329 ... 97 33 139 13 47 

deti 3-6 rokov 209 ... 21 23 22 17 126 

deti 6-15 rokov 173 ... 59 15 1 2 96 

deti 15-18 (19) rokov 319 249 17 1 0 2 96 

nad 18 rokov 116 101 ... ... ... ... 12 
Zdroj: Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detských domovoch za rok 2000. Bratislava, MPSVR SR 2000. 
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Graf 1 
Vývoj pôrodnosti a úmrtnosti (prehľad rokov) 
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Zdroj: Stav a pohyb obyvateľstva v SR v r. 1920-2001. Bratislava, ŠÚ SR 1920-2001, www.statistics.sk  
 
Graf 2  
Vývoj celkového počtu tehotenstiev podľa spôsobu ukončenia tehotenstva  
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Zdroj: Stav a pohyb obyvateľstva v SR v r. 1920-2001. Bratislava, ŠÚ SR 1920-2001, www.statistics.sk
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Graf 3  
Vývoj sobášnosti a rozvodovosti (roky 1921-2001) 
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Zdroj: Stav a pohyb obyvateľstva v SR v r. 1920-2001. Bratislava, ŠÚ SR 1920-2001, www.statistics.sk    
 
 
 
Graf 4  
Zmeny v početnosti základných skupín populácie podľa produktívneho veku a pohlavia (1990, 1995 a 2000) 
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Zdroj: Štatistické ročenky SR 1990 -2001.  Bratislava, ŠÚ SR 1990-2001. Bilancia pohybu obyvateľstva v SR rok 2000. Bratislava, ŠÚ SR. 
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Graf 5  
Základná štruktúra domácností v SR (porovnanie rokov 1970, 1980, 1991 a 2001; v %) 
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Zdroj: Sčítanie ľudí domov a bytov 1970, 1980,1991,2001.  Bratislava,  ŠÚ SR 1991, 2001 
 
 
Graf 6  
Vývoj základnej štruktúry domácností v SR (porovnanie rokov 1970, 1980, 1991, 2001; v %) 
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Zdroj: Sčítanie ľudí domov a bytov 1970, 1980,1991,2001.  Bratislava,  ŠÚ SR 1991, 2001.  
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Graf 7  
Detská populácia podľa vekových skupín (1950-2000; abs. počty) 
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Zdroj: Štatistické ročenky 1970-2000. Bratislava, ŠÚ SR. 
 
 
Graf 8  
Počet detí vo veku 0-19 rokov (1950-2000; abs. počty) 
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Zdroj: Štatistické ročenky 1970-2000. Bratislava, ŠÚ SR. 
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Graf 9  
Rozloženie domácnosti SR podľa príjmu: porovnanie rokov 1992 a 1997 
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Zdroj: Mikrocenzus 1992 a 1997. Bratislava, ŠÚ SR. 
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Graf 10  
Rozhodnutie súdov v SR vo veciach starostlivosti o maloleté deti (1995-2000; abs. počty) 
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Zdroj: Štatistická ročenka SR 2000. Bratislava, ŠÚ SR 2000. 
 
 
 
 
Graf 11 
Štruktúra detí s nariadenou ústavnou výchovou podľa typu starostlivosti (roky 1997-2000) 
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Zdroj: Koncepcia sociálno-právnej ochrany a náhradnej výchovy detí. Bratislava, MPSVR SR 2000. 
Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detských domovoch za rok 2000. Bratislava, MPSVR SR 2000. 
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Graf 12 
Počet detí pripadajúcich na 1 detský domov (roky 1997-2000) 
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Zdroj: Koncepcia sociálno-právnej ochrany a náhradnej výchovy detí. Bratislava, MPSVR SR 2000. 
Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detských domovoch za rok 2000. Bratislava, MPSVR SR 2000. 
 
 
 
Graf 13 
Zloženie detí v detských domovoch v SR podľa " rodičovského statusu" rok 1999 
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Zdroj: Ročný výkaz o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detských domovoch za rok 2000. Bratislava, MPSVR SR 2000. 
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