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2. ABSTRAKT 

Výskumná správa sa zaoberá prevalenciou násilia páchanom na deťoch. Zhŕňa  medzinárodnoprávne vý-

chodiská a legislatívne aktivity, ktorými je Slovenská republika viazaná pri ochrane detí pred násilím. 

Mapuje teoretické prístupy a vybrané aktivity zahraničných výskumov. V empirickej časti identifikuje 

výskyt štyroch základných foriem násilia, analyzuje súvis medzi ich výskytom a desiatimi sociodemogra-

fickými (a ďalšími) charakteristikami na reprezentatívnej vzorke 1560  detí 8. a 9. ročníka základných škôl 

zo všetkých krajov Slovenska.  Prináša súhrn hlavných zistení, ich porovnanie so zahraničnými výsledkami 

a  implikácie pre sociálne a verejné politiky.  

Kľúčové slová: zanedbávanie detí, fyzické násilie na deťoch, psychické násilie na deťoch, sexuálne násilie 

na deťoch, prevencia zlého zaobchádzania deťmi, sociodemografické charakteristiky 

ABSTRACT 

This report deals with prevalence of child maltreatment in Slovakia. Binding international legal conven-

tions and documents are reviewed, and some selected national legislative activities, directed to protect 

children from maltreatment are outlined. Then some theoretical approaches and selected international 

reasearch activities are mapped. Representative sample of 1560 children between 14 and 15 years of age 

from all regions of Slovakia is interviewed, incidence of four basic forms of child maltreatment is exami-

ned and connections between their prevalence and some selected sociodemographic characterics are 

searched for. Main results are presented and compared with international achievments. Implications for 

welfare policy are then introduced, in order to invoke and promote intersectional coordination and coo-

peration on child maltreatment prevention programmes. 

Key words: child neglecting, child physical abuse, child psychical abuse, child sexual abuse, child maltre-

atment prevention                                                                         

3. PRACOVNÁ SKUPINA A KOORDINÁCIA 

Odbor sociálnoprávnej ochrany detí MPSVaR (tím Ivany Mrázkovej, Kristián Kovács), pracovná skupina  Šte-

fana Matulu - Ernest Páleník, Pavlina Nekorancová (stanovenie náhodného výberu), O.Z. Náruč (Ivan A Mária 

Leitmanovci), O.Z. Slniečko (Mariana Kováčová ), UNICEF (Alexandra Draková), Asociácia výchovných po-

radcov (Alžbeta Dianovská), Rada mládeže Slovenska (Ondrej Gallo), Lekárska fakulta UK (Igor Škodáček), 

Jarmila Filadelfiová, Sylvia Porubänová,(IVPR)  učitelia/ky 8. a 9. ročníkov, psychológovia/čky  ktorí sa zú-

častnili prieskumu na školách.  

4. MEDZINÁRODNÉ PRÁVNE VÝCHODISKÁ 

Dohovor OSN o právach dieťaťa1, tvorí základný dokument pre všetky aktivity, týkajúce sa ochrany 

a zabezpečovania práv detí.  Článok 19 hovorí o povinnosti štátov vždy a všade chrániť deti pred všetkými 

formami fyzického i psychického násilia, narušenia fyzickej integrity, zneužívania, opustenia, nedostatoč-

nej starostlivosti, zlého zaobchádzania alebo využívania, vrátane sexuálneho zneužívania.  Slovenská re-

publika dohovor ratifikovala, zaviazala sa dodržiavať všetky jeho ustanovenia a vypracovala Národný 

akčný plán pre deti pre roky 2013-20172. Ako člen Rady Európy, je považovaná za katalyzátor implemen-

tácie dohovoru, dáva odporúčania Rade ministrov Európy, ktorá realizuje najrôznejšie činnosti na ochranu 

a zabezpečovanie práv detí. Udáva odporúčania pre jednotlivé národné štáty, zdôrazňuje potrebu posilne-

nia a rozšírenia opatrení na ukončenie násilia a rozvinutia nenásilného riešenia konfliktov 

v spoločnostiach. Pomocou programu Stratégia Rady Európy pre roky 2012-20153 znižuje rozdiely medzi 

normami a praxou. Vyvíja aktivity na posilnenie  efektívneho dodržiavania už existujúcich noriem, zabez-

pečujúcich nulovú toleranciu voči násiliu páchanom na deťoch a vypracovala dokument Integrovanej ná-

rodnej stratégie  na ochranu detí pred násilím4.  Ide o  návrh  modelového prístupu, ktorého body  by mali 
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jednotlivé  národné štáty v rámci  odporúčaní a usmernení obsahovať ako príklady dobrej praxe pri tvor-

be svojich vlastných národných stratégií  na ochranu detí pred násilím. Zdôrazňuje nutnosť relevantných 

údajov o násilí páchanom na deťoch, potrebu štatistického monitorovania kvantitatívnych a kvalitatívnych 

údajov na národnej, regionálnej i miestnej úrovni.  Podporuje koordináciu zberu, analýzu, rozširovanie 

údajov a podporu výskumu. Reakciou na alarmujúci rozsah a intenzitu násilia páchanom na deťoch je 

Všeobecný komentár č. 13, Výboru OSN pre práva dieťaťa s názvom „Právo dieťaťa na ochranu pred všet-

kými formami násilia“5. Ochrana detí pred násilím je obsiahnutá aj v Európskom dohovore o ľudských 

právach6, Európskej sociálnej charte7, v Dohovore rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym zneužíva-

ním8, alebo v Charte základných práv Európskej Únie9. Pre všetky z nich je spoločných niekoľko východísk 

- nulová tolerancia a neprijateľnosť násilia na deťoch v akejkoľvek (aj miernej) forme, chápanie prejavov 

násilia ako porušovania práv detí, s dôsledkami, ktoré ohrozujú ich vývoj, vnímanie štátu ako právnej 

organizácie politickej moci, ktorá má prvoradú zodpovednosť za dodržiavanie práv dieťaťa v každom 

prostredí a nutnosť podpory takých aktivít a programov, ktoré by násiliu na deťoch dokázali čo najúčin-

nejšie zabrániť a znížiť tak rozdiely medzi deklarovaným cieľmi a každodennou realitou. 

 

5. NÁRODNÁ  STRATÉGIA  NA OCHRANU DETÍ PRED NÁSILÍM A NÁRODNÝ AKČNÝ PLÁN PRE DETI 

Národná stratégia je prvý ucelený dokument, obsahujúci hlavné zámery a priority na národnej úrovni. Jej 

vytvorenie bolo výsledkom nedostatočnej efektivity čiastkových politík a rezortného riešenia tejto prob-

lematiky, ktoré dovtedy zastrešoval Národný akčný plán pre deti na roky 2009-201210. Stratégia analyzuje 

silné a slabé stránky, ohrozenia a riziká posunu aktivít nielen pri najdôležitejších cieľoch, ale aj v rámci 

jednotlivých aktérov, spojených s  ochranou detí pred násilím. Sleduje potrebu pomenovať výhody počia-

točných východísk, ale aj riziká a  prekážky, ktoré môžu sprevádzať napĺňanie jej piatich hlavných cieľov: 

vytvorenie národného koordinačného rámca, ktorý bude problematiku zastrešovať, zabezpečenie monito-

ringu a hodnotenia systémov ochrany, predchádzanie inštitucionálnemu a systémovému porušovaniu 

práv dieťaťa, zefektívnenie kvality výkonu politík a zvýšenie celkovej  informovanosti o problematike 

násilia páchanom na deťoch. V rámci každého z uvedených strategických cieľov je identifikovaný súčasný 

stav,  návrhy postupných zmien a úloh, identifikácia zodpovedných subjektov  a termíny, v ktorých sa 

všetky ciele majú dosiahnuť. V súčasnosti platný Národný akčný plán pre deti na roky 2013-20178 je zá-

kladným nástrojom  implementácie Dohovoru OSN o právach dieťaťa1 a jeho troch opčných protokolov 

(účasť detí v ozbrojených konfliktoch, detská prostitúcia a pornografia, či právo obrátiť sa na výbor OSN, 

ak je porušené nejaké právo dieťaťa, vyplývajúce z dohovoru). Plán je minimálnym rámcom implementá-

cie v oblasti ochrany práv dieťaťa a je potrebné ho rozšíriť o aktuálne potreby praxe a záujmov detí ako 

cieľovej skupiny. Preto je konštruovaný ako otvorený dokument, s cieľom budovať systém ochrany práv, 

detských záujmov a zabezpečiť  v tomto smere dosahovanie pokroku. Obsahuje tematické kapitoly, sledo-

vaných Výborom OSN pre práva dieťaťa (prierezové princípy, všeobecné opatrenia pre implementáciu, 

občianske práva a slobody, rodinné prostredia a náhradná rodinná starostlivosť, základná zdravotná sta-

rostlivosť, zdravotné postihnutie a sociálna starostlivosť, vzdelávanie, voľný čas a kultúrne aktivity, oso-

bitné ochranné opatrenia). V súvislosti s násilím páchanom na deťoch je dôležitá kapitola, zameraná na 

rodinné prostredie a náhradnú rodinnú starostlivosť. Zdôrazňuje vypracovanie súborného prístupu  na 

ochranu detí pred násilím, skvalitnenie krízovej intervencie, zvýšenie dostupnosti služieb pre obete do-

máceho násilia, psychologickú pomoc dieťaťu a realizáciu preventívnych aktivít ochrany detí pred rôzny-

mi formami násilia2. Obidva dokumenty konštatujú, že napriek legislatívnej ochrane, deti sú naďalej obe-

ťami nielen rôznych foriem násilia ale aj sociálneho vylúčenia a diskriminácie. Niektoré kategórie detí 

nemajú prístup ku zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu alebo reálnej sociálnej ochrane. Je zdôraznená po-

treba zlepšenia služieb deťom a ich rodinám. Existuje riziko nevykonávania legislatívy, vzťahujúcej sa k 

páchaniu násilia na deťoch - zákony sa často buď neaplikujú, alebo sa vykonávajú chybne. 
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6.  DEFINÍCIE NÁSILIA A ICH  CHARAKTERISTIKA V MEDZINÁRODNÝCH DOHOVOROCH  

Ako východiská pre vymedzenie oblastí násilia, v práci boli použité medzinárodné platné definície,  vy-

chádzajúce  zo Všeobecného komentára č. 8 a č. 13, Výboru OSN pre práva dieťaťa5,10. Obidva sa venujú 

právam dieťaťa na ochranu pred všetkými formami násilia, telesnými trestami a inými formami  krutého 

alebo ponižujúceho trestania. Všeobecný komentár č.13 definuje násilie ako „všetky formy telesného alebo 

duševného násilia, ubližovania, zneužívania, zanedbávania alebo nedbanlivého zaobchádzania, trýznenia 

alebo vykorisťovania,  vrátane sexuálneho zneužívania“, podobne, ako je to uvedené v Článku 19, ods.1, 

Dohovoru OSN o právach dieťaťa, zdôrazňujúcom nutnosť prijať kroky,  zabezpečujúce výslovný zákaz 

telesných trestov v každom prostredí, vrátane rodiny. V bežnej reči sa pojem „násilie“ často chápe len ako 

fyzické ublíženie, či zámerné ublíženie. Výbor vyžaduje pojem „násilie“ interpretovať širšie, aby bolo mož-

né riešiť psychické a nezámerné formy ublíženia. Všeobecný komentár  č.13. definuje štyri formy násilia. 

Zanedbávanie chápe ako nenaplnenie telesných a psychologických potrieb dieťaťa, zanedbávanie ochra-

ny dieťaťa pred  nebezpečenstvom, nezaregistrovanie dieťaťa u lekára, na matrike alebo  na  iných pred-

písaných miestach, nezaistenie poskytovania služieb (zdravotných alebo iných), ktoré osoba zodpovedná 

za starostlivosť o dieťa mohla zaobstarať, vedela o nich a mala k nim prístup. Komentár rozlišuje aj oblasti 

zanedbávania. Za telesné zanedbávanie považuje  nedostatok primeranej stravy, bývania, oblečenia a zá-

kladnej zdravotnej starostlivosti. Psychické zanedbávanie vymedzuje ako odopieranie emocionálnej pod-

pory, lásky, chronickú nevšímavosť voči dieťaťu, psychickú „nedostupnosť“ spojenú s prehliadaním ná-

znakov a signálov dieťaťa, vystavovanie intímnemu partnerskému násiliu, zneužívanie omamných látok a 

alkoholu. Za zanedbávanie telesného a duševného zdravia považuje odopieranie nevyhnutnej zdravotnej 

starostlivosti. Zanedbávanie vzdelávania chápe ako nedodržiavanie zákonov, ukladajúcich opatrovníkom 

dieťaťa zabezpečiť vzdelávanie detí  dochádzkou do školy alebo iným spôsobom. Pod zanedbávaním ro-

zumie aj opustenie, ktorým sú ohrozené najmä deti, vyrastajúce mimo manželstva, alebo deti 

s postihnutím. Za telesné násilie považuje nielen násilie s následkom smrti. Táto forma násilia zahŕňa 

telesné tresty, formy mučenia, krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania, fyzické šikanova-

nie, a týranie zo strany dospelých alebo detí. Ochranou detí pred telesnými trestami  a inými formami  

krutého alebo ponižujúceho trestania sa špecificky zaoberá Všeobecný komentár č.8, odporúčajúci zákaz 

akéhokoľvek telesného trestania detí, a to nielen v prostredí rodiny. Aj tu treba ale rozlišovať medzi 

ochranným fyzickým zákrokom a trestajúcim útokom, resp. medzi mimoriadnymi udalosťami, opodstat-

ňujúcich využitie primeraných obmedzení na  kontrolu nebezpečného konania. Výbor preto kladie dôraz 

na rozlišovanie použitia sily  motivovanej ochranou dieťa a sily, ktorej cieľom  je trestanie dieťaťa. Zdô-

razňuje, že za každých okolností sa musí využiť zásada minimálneho nevyhnutného použitia sily a na čo 

najkratší nevyhnutný čas. Duševné (psychické) násilie je definované ako všetky podoby pretrvávajúcich 

deformujúcich psychických interakcií s dieťaťom:  napr. dávanie dieťaťu na vedomie, že je bezcenné alebo 

dobré iba na to, aby plnilo potreby iných, strašenie, terorizovanie, vyhrážanie sa, vykorisťovanie a vydie-

ranie,  zavrhovanie a odmietanie, ignorovanie a odopieranie citovej odozvy, zanedbávanie duševného 

zdravia, zdravotných  a vzdelávacích potrieb, urážky, vystavovanie domácemu násiliu, zatváranie do sa-

motiek a izolácie (úplný zoznam dôvodov5). Sexuálne zneužívanie zahŕňa akúkoľvek sexuálnu aktivitu 

vykonávanú dospelým na dieťati, pred ktorou  dieťa chráni trestný zákon. Sexuálne činnosti dieťaťa za-

merané na iné dieťa sa považujú za zneužívanie, ak je dieťa  (páchateľ) výrazne staršie než jeho obeť, 

alebo ak použije silu, hrozbu alebo iné nátlakové  prostriedky.  Sexuálne činnosti medzi deťmi sa nepova-

žujú za sexuálne zneužívanie, ak deti prekročia  vekový limit stanovený zmluvnou stranou dohovoru na 

konsenzuálne sexuálne aktivity. Sexuálne zneužívanie a vykorisťovanie zahŕňa podnietenie alebo donúte-

nie dieťaťa, aby sa zapojilo do nezákonnej alebo psychicky škodlivej sexuálnej činnosti, komerčné sexuál-

ne vykorisťovanie detí, využívanie detí v zvukových alebo obrazových záznamoch zneužívania detí; det-

skú prostitúciu, sexuálne otroctvo, sexuálne vykorisťovanie v cestovnom ruchu, obchodovanie (aj v rámci 

medzi krajinami), predaj detí na sexuálne účely a nútené manželstvá. Mnohé deti zažijú traumatizujúcu 

sexuálnu viktimizáciu, ktorá nie  je sprevádzaná fyzickou silou alebo obmedzením ich slobody, napriek 

tomu však rušivo vplýva na ich psychiku10. Trestné činy súvisiace so sexuálnym zneužívaním detí zahŕ-
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ňajú sexuálne aktivity s dieťaťom, ktoré ešte nedosiahlo vek, v ktorom je podľa príslušného vnútroštátne-

ho práva spôsobilé dať súhlas k sexuálnym aktivitám (nevzťahuje sa na sexuálne aktivity maloletých , vy-

konávané so vzájomným súhlasom), alebo zapojenie sa do sexuálnych aktivít s dieťaťom, keď sa použije 

donucovanie, sila  alebo hrozby. Môže ísť aj o zneužitie uznaného postavenia, ktoré vyplýva z dôvery, au-

tority alebo vplyvu na dieťa v rámci rodiny i mimo nej, alebo zneužitie zvlášť zraniteľného postavenie 

dieťaťa, najmä v dôsledku duševného alebo telesného postihnutia alebo závislosti dieťaťa7. 

7. SLOVENSKÁ LEGISLATÍVA A OCHRANA DETÍ PRED NÁSILÍM 

Definície zlého zaobchádza a násilia páchanom na deťoch  nesú vývojové stopy najmenej troch profesií  - 

sociálnej práce, lekárstva a legislatívy. Cieľom prvých právnych vymedzení bolo pomenovať 

a charakterizovať situácie zlého zaobchádzania a násilia, pričom  pozornosť zákonov bola zameraná skôr 

na rodičov, ako na podmienky života detí. Ak deti v dôsledku zneužívania podliehali  právnym opatreniam, 

neboli podrobené žiadnej liečbe a zaobchádzali s nimi rovnako ako s deťmi, ktoré sa dostali pod jurisdik-

ciu zákona v dôsledku delikvencie mladistvých, alebo nedostatku peňazí11. Hoci definície zlého zaobchá-

dzania vznikali v rôznych časových obdobiach  a za rôznymi účelmi, väčšinou ich spájala jedna spoločná 

črta – boli nepresné.  Aj keď sa situácia v jednotlivých krajinách líši, táto neurčitosť a nepresnosť je pova-

žovaná za čiastočne prítomnú aj v súčasnom práve.  Napr. pojem „rodičovské zanedbávanie“ by mal byť 

obmedzený iba na také situácie, ktoré viedli k fyzickým následkom pre  dieťa.  Podobne, výraz „sexuálne 

týranie“ mal byť obmedzený na prípady, keď dieťa bolo „vážne poškodené fyzicky alebo psychicky“. Také-

to definície mali byť formulované pre účely legitimity  výkonu právnej a súdnej autority11. Legislatíva 

v systéme sociálnej ochrany pre týrané, zanedbávané a zneužívané dieťa sa začala rozvíjať v Slovenskej 

republike pod tlakom neziskových organizácií prijatím Zákona č.195/1998. Zákon vytvoril priestor pre 

vznik krízových stredísk, zriaďovaných najmä neziskovými organizáciami a v menšom počte aj samosprá-

vami.12  Detailnejší právny prehľad, s výkladom, aplikačnou praxou a konkrétnymi príkladmi možno nájsť  

v zborníku Bujňákovej a kol.13, zameranom na domáce násilie. Legislatívny prehľad, zameraný špecificky 

na obete sexuálneho násilia, možno nájsť v knihe Karkoškovej14, ktorej hlavným cieľom je pozdvihnutie 

kvality sociálnej práce s obeťami a páchateľmi sexuálneho zneužívania detí. Základ právneho prístupu k 

násiliu páchanom na deťoch  tvorí na Slovensku šesť zákonov – Zákon o policajnom zbore č. 171/1993, 

Zákon o rodine č. 36/2005, Trestný zákon č. 300/2005, Trestný poriadok č. 301/2005, Zákon 

o sociálnoprávnej ochrane č. 305/2005,  Zákon č. 215/2006 o odškodňovaní osôb poškodených násilnými 

trestnými činmi, ktoré doplňuje Ústava Slovenskej republiky. Zákon o policajnom zbore  č. 171/1993 

umožňuje vykázanie násilníka zo spoločného obydlia na 48 hodín, pričom lehota sa rozširuje o sviatky, 

soboty a nedele. Vykázanie sa dá predĺžiť formou podania  návrhu na vydanie predbežného opatrenia na 

súd, čím sa lehota predlžuje až do rozhodnutia súdu o návrhu.  Ak sa dieťa nachádza v situácii ohrozenia, 

tak Zákon o rodine č. 36/2005 umožňuje pozbavenie, pozastavenie alebo obmedzenie rodičovských práv, 

alebo  zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti predbežným opatrením. V prípade účinnej ochrany die-

ťaťa, napr. pred sexuálnym zneužívaním, umožňuje obmedzenie alebo zákaz styku s dieťaťom. Trestný 

zákon a trestný poriadok sú zamerané  už najmä na represiu a definície skutkových podstát trestných 

činov spájaných s násilím.  Novelizácia trestného zákona č. 300/2005 rozšírila skutkovú podstatu týrania 

blízkej a zverenej osoby v §208, ako aj skutkovú podstatu sexuálneho násilia, a to v § 199 – znásilnenie,  v  

§ 200 - sexuálne násilie  a v § 201, 202 – sexuálne zneužívanie. Zatiaľ čo pôvodný zákon obsahoval iba 

pojem pohlavné zneužívanie, jeho novelizovaná forma obsahuje viaceré formy sexuálneho zneužívania 

detí do 15 rokov12. Nové znenie skutkovej podstaty týrania blízkej a zverenej osoby reagovalo na nedosta-

točnú úpravu, ktorá bola zavedená v roku 1999 a iba čiastočne spĺňala požiadavky na ochranu detí, elimi-

náciu násilia a účinné potrestanie  páchateľov podľa európskych štandardov. Zaviedli sa kvalifikované 

skutkové podstaty, ktoré implementujú najnovšie poznatky odborníkov aj medzinárodné záväzky. Bola 

upravená definícia blízkej osoby, podľa ktorej je možno postihnúť veľký okruh činov násilia páchaného v 

rodinách a tak ochrániť obete násilia i odsúdiť páchateľov. Boli sprísnené tresty za páchanie násilia na 

osobách blízkych a zverených pri trestných činoch týrania blízkej a zverenej osoby, vydierania, znásilne-

nia, sexuálneho násilia a sexuálneho zneužívania. V minulosti bol potrebný súhlas poškodenej osoby 
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s trestným stíhaním páchateľa a počas trestného stíhania mal právo súhlas vziať späť. Aktuálne polícia 

koná zo zákona a súhlas poškodeného na stíhanie nie je potrebný.  Protiprávne konanie môže mať podobu 

priestupku proti verejnému poriadku, občianskemu spolunažívaniu, ale môže prejsť až do trestno-právnej 

roviny (znásilnenie, vyhrážanie sa, sexuálne násilie, sexuálne zneužívanie, týranie zverenej alebo blízkej 

osoby)13-17. Trestný poriadok č. 301/2005 v § 135 presne špecifikuje, ako má byť vypočúvaná osoba mlad-

šia ako 15 rokov, pokiaľ má hovoriť o veciach, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť jej duševný stav. K 

výsluchu má byť prizvaný pedagóg, sociálny pracovník, psychológ  a znalec, ktorí prispejú k správnemu 

výsluchu, aby sa nemusel opakovať.  Výsluch dieťaťa do 15 rokov sa vykoná s využitím technických zaria-

dení, určených na záznam zvuku a obrazu.  Zákon o sociálnoprávnej ochrane č. 305/2005 sa primárne  

zameriava na deti žijúce v krízových situáciách, či už v rodine  alebo mimo svojej rodiny. Za kľúčové pre 

výkon jeho opatrení sa považuje prirodzené rodinné prostredie dieťaťa, pričom krízová situácia nemusí 

byť podmienkou pomoci. Definuje opatrenia na zabránenie nárastu sociálnopatologických javov 

v rodinnom prostredí. Do popredia kladie dôležitosť aktivít preventívneho charakteru (poradenské prog-

ramy, krízová intervencia, výchovné opatrenie, napomenutie, dohľad) i  rôzne typy skupinových progra-

mov (výchovný skupinový program, sociálny skupinový program, výchovno-rekreačný skupinový prog-

ram), povinnosť zúčastniť sa na liečbe v špecializovanej ambulantnej starostlivosti, podrobenie sa odbor-

nej diagnostike. Kladie za povinnosť každému občanovi, upozorniť orgán sociálnoprávnej ochrany  detí 

a sociálnej kurately na porušovanie práv dieťaťa. Podľa § 8 môže požiadať o pomoc aj samotné dieťa – či 

už na polícií, v škole, doktora, u akreditovaného subjektu v agende  sociálnoprávnej ochrany,  na samo-

správe, alebo priamo na úrade práce, či orgáne sociálnoprávnej ochrany. Zákon č. 215/2006 Z. z. - 

o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi - zakladá štátnu kompenzáciu poškodeným, 

ktorým bola v dôsledku úmyselných násilných trestných činov spôsobená škoda alebo ťažká ujma na 

zdraví, smrť či znásilnenie. Za poškodeného sa v zmysle zákona považujú aj pozostalí, povinní poskytovať 

výživu osobe usmrtenej pri trestnom čine15. 

 

8. PREČO SÚ POTREBNÉ ÚDAJE O NÁSILÍ PÁCHANOM NA DEŤOCH 

 

Násilie páchané na deťoch je nielen sociálnym ale aj ekonomickým problémom. Zvýšená pozornosť voči 

 násiliu páchanom na deťoch a potreba presných údajov o ňom však nevyplývajú iba zo sociálnych a eko-

nomických dôvodov, ale aj z odporúčaní a medzinárodných záväzkov, ktoré sa Slovenská republika zavia-

zala rešpektovať. Prijatie účinných a efektívnych preventívnych vyžaduje mať k dispozícii  základný obraz 

prevalencie násilia v detskej populácii, ktorému musí predchádzať zber dát. Až na základe získaných úda-

jov možno zlepšiť postupy a politiky orientované na ochranu a prevenciu. Poznanie základného empiric-

kého obrazu  umožňuje lepšie zamerať  nástroje a  aktivity  na najviac ohrozené  kategórie detí. Zvýšená 

pozornosť voči násiliu a  zlému zaobchádzaniu s deťmi  má aj  ďalšie rozmery. Deti majú v porovnaní 

s dospelými menšiu možnosť obrany, často sú konfrontované s násilím,  ktoré je skryté, pretože sa odo-

hráva buď v rodinnom kruhu, alebo inom úzkom spoločenstve ľudí. Na Slovensku bolo v poslednej dobe 

evidovaných niekoľko prípadov násilia s tragickým koncom.  Ide o prípady, ktoré sú iba špičkou ľadovca 

oveľa rozsiahlejšej prevalencie a veľká väčšina z nich nie je nikdy odhalená18. V rodinách žije veľa detí, 

ktoré násilie v rôznej miere, intenzite a štruktúre  poznajú,  ale v konfrontácií s ním sú osamotené, bez 

dostatočnej odbornej pomoci. Mnohé z nich sa stretávajú s násilím ojedinele, možno ale medzi nimi nájsť 

aj systematicky týrané deti. Väčšina násilia môže byť mierna, ale môže pretrvávať po dlhšiu dobu. Odha-

duje sa, že až 90% prípadov násilia na deťoch medzi 1-3 rokom zostáva neodhalených19, 20. Aj na základe 

podnetov krízových stredísk, mimovládnych organizácií (Náruč, Slniečko) i ďalších organizácií (Rada mlá-

deže Slovenska, UNICEF), ktoré osudy takýchto detí poznajú zo svojej praxe,  bola  za kooperácie Minister-

stva práce sociálnych vecí a rodiny vypracovaná a vládou schválená  Národná rámcová stratégia na ochra-

nu detí pred násilím21. Ako upozorňuje  krízové stredisko Náruč na svojej stránke: „Situácia v oblasti ochra-

ny detí pred násilím z pohľadu MVO, zameranej na poskytovanie  pomoci týraným, zneužívaným, a zaned-
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bávaným deťom“, deti sa dostávajú do pozornosti inštitúcií až vtedy, až keď sa u nich začnú prejavovať 

poruchy správania, ako dôsledok  ich predchádzajúcich skúseností s násilím. Namiesto posilnenia preven-

cie a predchádzania výskytu násilia, riešia sa dôsledky a navyše zlým represívnym spôsobom umiestňova-

nia detí do zariadení na výkon rozhodnutia súdu.22 Údaje o rôznych formách násilia sú dôležité aj 

z hľadiska posilnenia vzájomného sieťovania odborníkov v rôznych rezortoch, pri výmene informácií,  ako 

podklad následných aktivít, vedúcich k ochrane dieťaťa a rodiny ešte predtým, ako sa prejavia závažné 

dôsledky na samotnom dieťati. Údaje sú užitočné aj ako podklad pre identifikáciu takýchto detí pri výkone 

odborných profesií  (sociálnych pracovníkov, policajtov, sudcov) a monitorovacej činnosti. 

 

9. UKAZOVATELE  ZO ŠTATISTÍK SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ 

Násilie a zlé zaobchádzanie s deťmi  sa eviduje aj vo  výkazoch  sociálnoprávnej ochrany. Výkazy každo-

ročne udávajú  počet všetkých prípadov detí, u ktorých je dôvodné podozrenie z  fyzického  a psychického 

násilia, šikanovania, sexuálneho alebo komerčného zneužívania.  Nasledujúci  graf reprezentuje medziroč-

ný  vývoj počtu  evidovaných prípadov v priebehu rokov 2005-2012, ako aj počty návrhov na začatie 

trestného stíhania.  Kým v rokoch 2005-2007 bol počet dôvodných podozrení relatívne stabilizovaný 

a pohyboval sa nad 700 prípadov ročne, v období 2008 - 2010 začal  klesať. Opätovný nárast nastal v roku 

2011 a trvá dodnes. Zaznamenaný pokles počtu podozrení s minimom v roku 2010,  nemusí znamenať 

zlepšovanie situácie detí. Znižujúci sa trend môže svedčiť aj o opaku – o zhoršenom vyhľadávaní,  alebo 

zníženej motivácií nahlasovať prípady detí, vystavených násiliu zo strany rodinných príslušníkov, roves-

níkov alebo dospelých osôb všeobecne.  Obrat z roku 2011 možno interpretovať aj  ako  nepriamy ukazo-

vateľ opätovného naštartovania postupov vyhľadávania detí, na ktorých môže byť násilie páchané. 

V návrhoch na začatie trestného stíhania je trend podobný. V rokoch 2005 – 2010 síce ich počet dlhodobo 

klesal, ale v roku 2011 zaznamenal nárast, ktorý trvá dodnes. V úhrne ide ale o veľmi malé čísla – ako evi-

dovaných prípadov, tak aj počtu návrhov na začatie trestného stíhania. Triedenia podľa formy násilia, 

pohlavia a veku sú uvedené v prílohe. 

 

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

 

10. VYBRANÉ  AKTIVITY  A  EMPIRICKÉ  VÝSKUMY  NÁSILIA  PÁCHANOM  NA  DEŤOCH NA SLOVENSKU 

 

V posledných rokoch boli na Slovensku realizované dva prieskumy, zamerané na násilie páchané na de-

ťoch. Prvý realizovalo  združenie Slonad na vzorke 5230 detí  vo veku 15 a 16 rokov v roku 1999. Výsled-

ky ukázali, že 25% detí zažilo vo svojom živote telesné násilie ako bitie, kopanie, rezanie, 12% bolo obeťou 

sexuálneho zneužívania, pričom agresorom bola blízka, či známa osoba. Až tretina z týchto detí uviedla, že 

trauma zážitku je trvalá a tretina detí sa ešte nikomu nezdôverila.23 Ďalšie zistenia sú uvedené 
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v zborníku24 - dotazníkový prieskum na vzorke 614 žiačok a žiakov základných škôl v Bratislave a 118 

dospelých zisťoval, ako slovenskí rodičia najčastejšie trestajú svoje deti.25 Na prvých troch miestach sa 

umiestnili: krik (46 %), dohováranie (31 %) a ticho (21 %). Autorky prieskumu uvádzajú, že svoje deti 

bitkou trestá viac ako polovica oslovených rodičov. Viac ako 33 % telesných trestov je za neporiadok v 

byte, 23 % za zlé známky, 16 % za odvrávanie. Z prieskumu tiež vyplynulo, že až 68 % oslovených mužov 

súhlasí s telesnými trestami, s ktorými sa stretáva viac ako polovica chlapcov a  22 % dievčat. Deti považu-

jú za najstresujúcejší moment príchod rodičov z práce, keď si hľadajú zámienku na ventilovanie svojho 

napätia.25-6 Doteraz však nebol realizovaný žiadny kvantitatívny  reprezentatívny prieskum,  ktorý by sa 

týkal skúseností detí výlučne s násilím v domácnosti, v rodine. K dispozícií sú iba čiastkové údaje 

z výkazov sociálnoprávnej ochrany, odhady odborných prác49-50-52-53 , štatistík polície zameraných na do-

máce násilie, údaje zhromažďované lekármi, linkami pomoci,  krízovými strediskami, alebo inými zaria-

deniami na výkon rozhodnutia súdu. Okrem niektorých oficiálnych a dotazníkových zisťovaní je tiež do-

stupná štúdia s názvom: „Častosť syndrómu zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa na Slovensku“.11 Au-

tor v nej porovnáva štatistické údaje o syndróme týraného a zanedbávaného dieťaťa (CAN) počas rokov 

2000-2002 zo zdrojov UNICEFu, MPSVaR, polície a pacientov, hospitalizovaných na klinike detskej psy-

chiatrie LFUK v Bratislave.  Zozbierané údaje sú roztriedené podľa formy násilia, regiónu, pohlavia, rodin-

ného stavu a formy umiestnenia detí vyňatých z rodín. Z porovnania údajov vyplýva slabý záu-

jem pediatrických a psychiatrických ambulancií na Slovensku o problematiku CAN. Na základe evidova-

ných prípadov, autor usudzuje na celkovo podhodnotené odhady výskytu CAN v detskej populácií na Slo-

vensku20. Nutnosť zvýšenej pozornosti zo strany lekárov na identifikáciu CAN syndrómu u detí zdôrazňuje 

aj príručka „Týranie a zneužívanie dieťaťa  - minimum pre praktického pediatra.27 Venuje sa problémom 

pri preukazovaní CAN syndrómu v lekárskych ambulanciách a uvádza návody, ako postupovať, ak má 

lekár podozrenie, že dieťa je týrané alebo zanedbávané. Pri stanovovaní diagnóz, lekári často pôsobia 

v duálnych úlohách. Na jednej strane tu pôsobia ako medicínski diagnostici, na druhej strane, postup invo-

kovaný ich diagnózou nie je čisto  medicínsky, ale aj spoločenský a právny. Spoločenské a právne dôsledky 

tak môžu  niektorých lekárov odrádzať od tvorby diagnóz, ktoré by týranie a zneužívanie dieťa potvrdzo-

vali.28-9 Medicínske diagnózy, ako „nevhodná výživa“ alebo „podvýživa, alebo „nadmerná výživa“, nemusia 

byť potom lekármi klasifikované ako „zneužívanie“ alebo „zanedbávanie“ detí, lebo situácia by vyžadovala 

sociálnu alebo právnu intervenciu. Diagnostika CAN je ovplyvnená nielen obavou z ďalších intervencií, ale 

aj inými faktormi. Postoje 76 pediatrov boli študované prostredníctvom neurčitých fotografií, ktoré mohli 

byť klasifikované ako detské týranie. Na fotografiách sa systematicky menili tri faktory: zobrazenie socio-

ekonomického statusu osoby starajúcej sa o dieťa, jeho etnicita a stupeň krutosti poranenia dieťaťa.30  

Autori zistili,  že spomenuté faktory majú vplyv na diagnózu, ktorú nakoniec pediater zvolí. V prípade 

ťažkých poranení, černošské deti boli potenciálne takmer dvakrát častejšie  identifikované ako týrané, než 

tomu bolo v prípade detí z rodín s vyšším socioekonomickým statusom a zranením toho istého rozsahu.11 

Tieto zistenia indikujú, že lekári, podobne ako sociálni pracovníci, sú pri tvorbe diagnózy náchylní pod-

ľahnúť vplyvu okolností, nesúvisiacich so samotným zlým zaobchádzaním a v prípadoch jeho hlásenia ho 

potom tak aj diagnostikovať.  No nie je to len  socioekonomický status, etnicita alebo miera poranenia 

dieťaťa, ktoré rozhodujú o tom, či bude dieťa diagnostikované ako zanedbávané, či zneužívané. Iná štú-

dia zanedbávania detí31, zahŕňajúca právnikov, lekárov i sestričky, sociálnych pracovníkov, učiteľov, kňa-

zov a obchodných manažérov, použila obrázky zneužívaných detí, pričom respondent bol požiadaný 

o riešenie danej situácie, počnúc nezasahovaním až po konanie sprevádzajúce intervenciu. Sociálni pra-

covníci, kňazi, sestričky a učitelia boli oveľa náchylnejší vnímať potrebu intervencie, než právnici 

a obchodní manažéri. Zistenia sú vysvetľované reflexiou rozdielnych pracovných prostredí. Zatiaľ čo nie-

ktorí pracovali v byrokratickom prostredí, iní viac inklinovali k hodnotám individuálnej slobody, právnych 

istôt alebo minimálnych zásahov do prostredia rodiny.11 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

11. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ NÁSILIA PÁCHANOM NA DEŤOCH 

 

Násilie páchane na deťoch nie je novodobým javom a siaha až ku koreňom civilizácie. Mení sa však citli-

vosť, pripisovaná tomuto problému v súčasných spoločnostiach. Ešte pred jednou generáciou,  odmietala 

moderná spoločnosť uznať rozsah a závažnosť zlého zaobchádzania s deťmi. Pred rokom 1960 v USA celý 

sektor spoločnosti (medicínsky personál)  zlyhával v jeho identifikácii.32-3 Až alarmujúci nárast  počtu 

zranených detí, prijímaných  na pediatrické kliniky v USA, viedol k vytvoreniu právnych definícií, zaobera-

júcich sa násilím páchanom na deťoch.34 Priamym dôsledkom  týchto snáh bola zákonodarná iniciatíva 

v 50 štátoch USA, smerujúca k nahlasovaniu prípadov zneužívania detí a ku vzniku regionálnych centier, 

ktorých primárnym cieľom bolo tomuto problému čeliť. Zmenil  sa  právny status zneužívaných detí. De-

ťom začali byť priznávané práva, problém ich zneužívania sa stal predmetom sociálnych a verejných poli-

tík, vedeckého skúmania. Vývoj však sprevádzali aj negatívne rámcové zmeny, ktoré implikovali psycholo-

gicky narušeného rodiča ako modelového páchateľa. Úzke etiologické stanovisko zbavilo spoločnosť akej-

koľvek zodpovednosti za  výskyt násilia páchanom na deťoch.35 Pozornosť sa zameriavala na dodatočný 

prístup k tyranizujúcemu rodičovi, a to bez toho, aby bola zdôraznená potreba sprievodnej intervencie 

smerom k dieťaťu.36 V priebehu 70. rokov sa postupne začali v USA meniť zákony upravujúce nahlasova-

nie zneužívania detí. Definícia násilia páchanom na deťoch bola rozšírená tak, aby zahŕňala aj emocionál-

ne zranenia, zanedbávanie, rodičovské zanedbávanie, nedostatočnú lekársku starostlivosť a faktory škod-

livé morálnemu vývoju dieťaťa.37 Rozšírená definícia prispela k zmene diskurzu, ktorý zdôrazňoval, že nie 

všetci rodičia zneužívaných detí konali zámerne. Postupne bolo poukazované  na širšie sociálne faktory, 

spoločenské postoje, spoločenské štruktúry a  stresory, ako aj na pretrvávajúcu chudobu, ako kľúčové pri 

zneužívaní a zlom zaobchádzaní. Vysvetlenie zlého zaobchádzania a násilia páchanom na deťoch začali  

ovplyvňovať teoretické rámce, snažiace sa dať odpoveď na otázku: „Prečo rodičia vystavujú svoje deti 

násiliu a zlému zaobchádzaniu38.  V 60. rokoch prevládali v diskurze jednofaktorové teórie. Psychopatoló-

gia a charakteristiky rodičov boli kľúčovými okolnosťami, ktorými sa  nazeralo na  rôznorodé formy nási-

lia páchané na deťoch. S dôsledkami,  ktoré  z toho plynú aj pre rodičovskú rolu sa pracuje dodnes. Tieto 

charakteristiky sú v akademických  štúdiách  s rôznou mierou asociácie s násilím zhrnuté aj  v správe 

WHO (2013).19 Jednofaktorový prístup  ale neberie  do úvahy širšie súvislosti, podmieňujúce násilné sprá-

vanie rodičov.39 Pozerať sa na túto problematiku iba v psychologických termínoch, alebo z hľadiska indi-

viduálnych charakteristík rodičov a dospelých osôb, vylučuje  porozumenie ďalším faktorom, ktorých 

vplyv pri  interpretačných zjednodušeniach zostáva skrytý. Etiologické modely sa postupne stávali čoraz 

menej zamerané na psychopatológiu rodičov, ako príčinu zneužívania, a stúpajúca pozornosť bola veno-

vaná prevencii a výskumu zneužívania detí a ich liečbe.40 V priebehu  70. rokov pribudli ďalšie teórie,  

zahŕňajúce do svojich vysvetlení širšiu komunitu a sociálne  faktory. Pri hľadaní súvislostí sa vyhýbajú 

rýchlym úsudkom o dispozícii človeka a zaujímajú sa o to, aké podmienky sa podieľali na vzniku daného 

konania. Kľúčovými otázkami sa stávajú: „Do akej miery možno pričítať konanie jednotlivcov faktorom 

prostredia v ktorom žijú a v ktorom sa pohybujú (situačné  okolnosti, podmienky, ktoré sú jedinečné pre 

dané prostredie). Tieto rôzne otázky sú tak vyjadrením dispozičného, situačného alebo systémového prí-

stupu ku skúmaniu násilia. Kaufman a Ziegler41 tvrdia, že by sme sa mali prestať pýtať, či sa zo zneužíva-

ných detí stanú zneužívatelia, ale zamerať sa na faktory podmienky zvyšujúce pravdepodobnosť, že 

k násiliu na deťoch príde. Nekritické prijímanie medzigeneračnej hypotézy malo mnoho negatívnych do-

padov. Bránila pochopeniu príčin zlého zaobchádzania a viedla k zavádzajúcim súdnym a sociálnym inter-

venciám. Napriek všeobecnej popularite tejto hypotézy, faktom ostáva, že majorita detí, ktoré boli 

v detstve zneužívané alebo s nimi bolo zle zaobchádzané, sa v dospelosti nestáva násilníkmi. Nevinné obe-

te násilia tak môžu byť nespravodlivo stigmatizované za  násilie, ktoré bolo na nich páchané  v minulosti.41 

V súčasnosti je najkomplexnejším pohľadom na násilie páchané na deťoch ekologický model. Predpokladá,  

že s násilím a zanedbávaním môže byť za určitých okolností konfrontované každé dieťa. Násilie je chápané 

ako výsledok rodičovskej starostlivosti, kvality rodinného prostredia, charakteru komunity a širších so-

ciálnych faktorov, so zahrnutím  kvality  verejných politík a celkovej atmosféry v spoločnosti.19, 42 Násilie je 
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dôsledkom nerovnováhy medzi ochrannými a rizikovými faktormi, vyskytujúcimi sa v každej oblasti zahr-

nutej do modelu.  Ekologický model je sociálnou mapou, ktorá cez  jednotlivé oblasti poukazuje na  štruk-

turálne okolnosti násilia,  stojace aj  mimo individuálneho správania rodičov alebo charakteristík detí. 
Násilie páchané na deťoch má preto viac rozmerov. Na to, aby sa násilie objavilo, opakovalo alebo naopak 

zastavilo, je potrebné, aby vstúpila do hry kombinácia  viacerých faktorov. Vyžaduje holistické posúdenie 

okolností násilnej udalosti na základe ich  vzájomnej závislosti, a nie posúdenie jediného vzťahu príčiny 

a dôsledku ktorý prezentuje radikálny ekologický pohľad.43 

 

ZDROJ: BELSKY (1980)44, WHO: (2013)19 - Ekologický integratívny model násilia  páchanom na deťoch 

Na obrázku sú uvedené štyri základné oblasti, potenciálne vplývajúce na násilie páchané na deťoch.  Sú 

zoradené od tej najbližšej, bezprostrednej, až po najvzdialenejšiu, najabstraktnejšiu úroveň. Nasledujúca 

tabuľka poskytuje zoznam konkrétnych ukazovateľov, ktoré pre každú definovanú oblasť  zvyšujú riziko,  

že dieťa bude konfrontované počas svojho života s nejako formou násilia. Neexistuje iba jeden faktor, kto-

rý by zapríčiňoval  zlé zaobchádzanie alebo násilie - ide o vzájomné spolupôsobenie, kde prítomnosť väč-

šieho počtu faktorov zvyšuje pravdepodobnosť výskytu násilia. Aby sa násilie objavilo, opakovalo alebo 

zastavilo, je potrebné, aby do hry vstúpila kombinácia  viacerých okolností. Okolnosti navzájom spolu 

súvisia. Pri výskyte násilia  majú rôznu váhu a nie je jednoducho možné určiť, ktorý faktor je príčinou 

ktorého, pretože v rôznom kontexte môžu na výskyt zlého zaobchádzania a násilia rôzne silno vplývať. 
Tabuľka uvádza tie, ktoré sa v súvislosti s výskytom  násilia sa v hlavných štyroch oblastiach (individuálnej, 

rodinnej, komunitnej a spoločenskej) na deťoch vyskytujú najčastejšie.  

 
RIZIKOVÉ FAKTORY ZLÉHO ZAOBCHÁDZANIA S DEŤMI 

 

INDIVIDUÁLNA 
OBLASŤ 

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

RODINNÁ – PRÍBUZENSKA  
OBLASŤ 

 rodinný konflikt 
 domáce násilie 
 slabé rodičovské zručnosti 
 viacpočetné rodiny 
 nízky socioekonomický status 
 prítomnosť nebiologického rodiča v domácnosti 

KOMUNITNÁ  
OBLASŤ 

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

SPOLOČENSKÁ  
OBLASŤ 

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

individuálna oblasť

rodinná (príbuzenská 
oblasť)

komunitná oblasť

spoločenská oblasť
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ZDROJ: WHO19, BELSKY44 Ekologický integratívny model zlého zaobchádzania s deťmi 

Ďalšia tabuľka taktiež pochádza zo štúdie WHO.19 Výsledky v nej boli získané meta-analýzou (komplex-

ným štatistickým spracovaním už publikovaných výsledkov). Znázorňuje výsledky v jednotlivých kraji-

nách spôsobom, ktorý sumarizuje závery v parciálne dostupných štúdiách. Výsledky pochádzajú z dvoch 

najnovších metanalytických prehľadov.45-6 Whitaketer45 et al. zhŕňajú individuálne rizikové faktory pácha-

teľov sexuálneho zneužívania a Stith46 et al. sa zameriavajú na individuálne rizikové faktory fyzického 

násilia a zanedbávania u rodičov a detí.  Z tabuľky možno vyčítať rôzne miery asociácie rodičovských cha-

rakteristík pri fyzickom násilí,  situáciách zanedbávania. ako aj charakteristík páchateľov sexuálneho zne-

užívania. Údaje umožňujú urobiť niekoľko záverov ohľadom fyzického násilia zo strany rodičov. 

Z rodičovských charakteristík mala najsilnejší vplyv zlosť/hyperaktivita/impulzívnosť rodiča, kde bol 

preukázaný silný a štatisticky významný vplyv.  Stredný vplyv bol spojený najmä s prejavmi úzkosti, prí-

tomnosti vážnejšej psychopatológie, depresiami, mierou vlastnej sebaúcty, zneužívaním v detstve, či kri-

minálnym správaním v  minulosti. Ostatné rodičovské charakteristiky mali u prejavov fyzického násilia 

slabé ale štatisticky stále významné asociácie. Jednalo sa o prítomnosť stresu, dostupnosť sociálnej pod-

pory, alkoholizmus, nezamestnanosť, zvládania každodenných problémov, existencie slobodného rodičov-

stva, alebo nízkeho veku rodičov. Sú to faktory, ktoré už nemajú iba individuálnu povahu, ale sú spojené 

s prostredím a okolnosťami, v akom sa rodičia detí nachádzajú. U situácií zanedbávania bolo vyhodnote-

ných menej rodičovských charakteristík. U tých, ktoré boli zahrnuté, ich vplyv mal podobné poradie. Naj-

väčšiu úlohu taktiež zohrávala zlosť /hyperaktivita/ alebo impulzívnosť. Na rozdiel od situácií fyzického 

násilia, vzrástol vplyv stresu a nezamestnanosti (stredný vplyv), oslabili sa charakteristiky vplyvu rodi-

čovského vzťahu, či zneužívania v detstve (slabý vplyv). Pri individuálnych faktoroch fyzické násilie 

a zanedbávanie zahŕňa nielen dospelých páchateľov – rodičov, opatrovateľov, ale súvisí aj 

s charakteristikami detí, ktoré sú pri vystavení násiliu menej podstatné. Ich charakteristiky mali  

u obidvoch foriem násilia  - fyzického násilia i zanedbávania -  rovnaké poradie vplyvu. Ako najvplyvnejšia 

sa ukázala miera prosociálneho správania (sociálnych zručností), s ktorou je spojená silná miera štatistic-

kej asociácie. Rovnako silný vplyv malo aj externalizované správanie (agresivita, vzdor, verbálne šikano-

vanie, vandalizmus dieťaťa). Na jednej strane môže ísť o dôsledky zlého zaobchádzania zo strany rodičov, 

ale môže byť aj primárnou diagnózou porúch správania.  Ďalšia charakteristika detí bola spájaná so sla-

bým, ale štatisticky stále významným vplyvom - internalizovaným správaním (sebapoškodzovanie, reza-

nie, depresie). Slabý a štatisticky nevýznamný vplyv mali charakteristiky ako pohlavie dieťaťa, problémo-

vý pôrod, zdravotný hendikep alebo vek dieťaťa, nezohrávajúce významnejšiu úlohu ani pri fyzickom 

násilí a ani  pri zanedbávaní. Pri skúmaní vplyvu charakteristík páchateľov sexuálneho zneužívania, najvý-

raznejší vplyv mali osamelosť páchateľa, spôsob jeho výchovy (autoritatívna výchova),  problémy 

v intímnych vzťahoch, prítomnosť poruchy osobnosti (disociálna porucha osobnosti) alebo história sexu-

álneho zneužívania. Štatisticky významné charakteristiky so strednou mierou vplyvu sa týkali diagnostiky 

porúch osobnosti a  rôznych prejavov vnútorného prežívania páchateľa (viď. tabuľka). 

RODIČOVSKÉ CHARAKTERISTIKY FN ZN 
 

CHARAKTERISTIKY PÁCHATEĽA 
 

SN 

1. zlosť/hyperaktivita/impulzívnosť ▲ ▲ 1. osamelosť, izolácia ▲ 
2. úzkosť  - 2. autoritatívna výchova ▲ 
3. prítomnosť psychopatológie   3. problémy v intímnom vzťahu ▲ 
4. depresia   4. disociálna porucha osobnosti ▲ 
5. miera pociťovanej sebaúcty*   5. história sexuálneho zneužívania ▲ 
6. oslabený rodičovský vzťah   6. nestabilný životný štýl ▲NV 

7. zneužívanie v detstve   7. 
externalizované problémy 
/agresivita, vzdor, vandalizmus, verbálne šikano-
vanie/ 

      
▲NV 

8. kriminálne správanie  - 8. poruchy osobnosti  
DSM V - klaster A/B 

 

9.  stres  ▲ 9. vonkajšie miesto riadenia  

10. sociálna podpora*  - 10. prenos viny  

11. alkoholizmus  - 11. tolerancia k sexuálnemu zneužívaniu detí  
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12. nezamestnanosť   12. podozrievavosť/nedôvera  

13. zvládanie každodenných problémov*  - 13. nízka sebaúcta  

14. slobodné  rodičovstvo   14. oslabená vzťahová väzba  

15. vek rodičov*   15. depresie  

16. drogy  - 16. agresivita/násilie  

17. zdravotné problémy rodičov NV - 17. skúsenosť s fyzickým násilím  

18. pohlavie rodiča NV - 18. zneužívanie návykových látok  

19. schvaľovanie telesných trestov NV - 19. zlosť/hostilita  

CHARAKTERISTIKY DETÍ FN ZN 20. úzkosť  

1. prosociálne správanie, sociálne 
zručnosti* 

  21.  sexuálna deviácia  

2. 
externalizované problémy 
/agresivita, vzdor, vandalizmus, verbálne 
šikanovanie/ 

  22. nenásilné trestné činy  
/vlámanie, priestupky, škody na majetku/ 

 

3. internalizované správanie 
/sebapoškodzovanie, depresie, rezanie/   23. deficit v sociálnych zručnostiach  

4. pohlavie dieťaťa  NV NV 24. slabá odolnosť voči stresovým situáciám NV 

5. problémový pôrod  NV - 25. absencia empatie NV 

6. zdravotný hendikep  NV - 26. somatizácia/hypochondria NV 

7. vek*  NV  NV 27 silný prvok kontroly, nútenia v rodičovskej 
výchove NV 

Zdroj: (WHO (2013)19, Whitaker et al45., Stith et al.46 
▲ – silný vplyv ›0,7 – stredný vplyv 0,4-0,7  – slabý vplyv‹ 0,4  

NV-štatistická nevýznamnosť  *- negatívny vzťah 

28. rodičovská nestabilita NV 

29. sexuálne externalizované problémy* NV 

 
Súvislosti konfrontácie s násilím boli zisťované nielen na úrovni charakteristík rodičov a detí,  ale aj v 

rámci kvality rodinných vzťahov. Dole uvedená tabuľka ukazuje, že vzhľadom na vzťahy rodič-dieťa sa pri 

vystavení fyzickému násiliu ukazuje ako zásadné, ak rodič  vníma svoje  dieťaťa ako „problém“, nepláno-

vané tehotenstvo, alebo celkovo zhoršujúci sa vzťah detí s ich rodičmi. Ostatné charakteristiky ako úroveň 

rodičovských zručností alebo rodičovský stres zohrávali už menšiu rolu. Podobné súvislosti sa ukázali aj 

pri vystavení detí zanedbávaniu.  U sexuálneho násilia hrali svoju rolu najmä prítomnosť rodinného kon-

fliktu, slabnúca rodinná súdržnosť, prítomnosť domáceho násilia. Ostatné rodinné charakteristiky  ako 

spokojnosť v manželstve, veľkosť rodiny, alebo nízky socioekonomický status, prítomnosť nebiologického 

rodiča boli vo vzťahu k sexuálnemu násiliu v slabších súvislostiach. Veľkosť rodiny sa ako podstatná uká-

zala pri vystavení situáciám zanedbávania. 

VZŤAH/RODIČ/DIEŤA FN ZN RODINNĚ  
CHARAKTERISTIKY SN ZN 

1. vnímanie dieťaťa ako 
problém  ▲ 1. rodinný konflikt  - 

2. neplánované tehoten-
stvo  - 2. rodinná sú-

držnosť*  - 

3. dobrý vzťah ro-
dič/dieťa*  ▲ 3. domáce násilie  - 

4. používanie fyzických 
trestov  - 4. spokojnosť v 

manželstve  - 

5. 
úroveň 

rodičovských 
 zručností 

  5. veľkosť rodiny   

6. 
 rodičovský stres   

6. vyšší socioeko-
nomický status*   

7. 
prítomnosť  

nebiologického 
rodiča v rodine 

NV - 

▲ – silný vplyv ›0,7   – stredný vplyv 0,4-0,7  – slabý vplyv‹ 0,4  NV-štatistická nevýznamnosť  *- negatívny vzťah Zdroj: Stith et.al46 
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Ďalšie zistenia sú zhrnutím záverov meta-analýz, pochádzajúcich zo štúdie WHO(2013).19 Detailnejšie 

rozoberajú ukazovatele, asociujúce so zlým zaobchádzaním a jednotlivými formami násilia. Štúdie dospeli 

k rôznym výsledkom, nemožno preto urobiť jednoznačné a definitívne závery. V súvislosti s násilím na 

deťoch, v piatich oblastiach (charakteristiky páchateľa, charakteristiky dieťaťa, vzťahové faktory, komu-

nitná oblasť, spoločenské faktory) bolo sledovaných až 37 ukazovateľov. Ukazovatele, majúce vplyv, sú 

detailne uvedené v tabuľke v prílohe.  V záveroch a implikáciách tieto zistenia porovnávame  s empirickou 

časťou práce. (viď tabuľka v prílohe). 

Štúdia WHO (2013)19 uvádza aj ukazovatele, ktoré riziko všeobecne zlého zaobchádzania s deťmi, do kto-

rého spadá aj konfrontácia s jednotlivými formami násilia, znižujú.  Ide o   podporné rodinné prostredie, 

silné sociálne siete, dobrý vzťah medzi rodičom a dieťaťom, silné rodičovské väzby, dobré rodičovské  

zručnosti, zamestnanosť rodičov, vyššie vzdelanie rodičov, rodičovská sebaúcta, neschvaľovanie fyzických 

trestov, alebo vysokú miera sociálneho kapitálu (viď tiež5).  Medzi ukazovatele,  ktoré chránia deti možno 

zaradiť prítomnosť silnej dôvernej väzby medzi rodičov a dieťaťom v rannom veku, absencia prehnaných 

očakávaní zo strany dieťaťa, schopnosť aplikovať rodičovské techniky, vyrovnanie sa s rodičovským stre-

som a neprenášanie vlastnej frustrácie na dieťa. Ďalej sú to silné sociálne väzby a siete, podporujúce rodi-

čovstvo a emocionálnu pohodu. Rodinní príslušníci, priatelia, podporné komunitné vzťahy, dávajúce rodi-

čom príležitosť požiadať o radu, získať povzbudenie, uistenie, pomoc a starostlivosť, či rozvíjať sociálne 

zručnosti. K ochranným prvkom patrí aj dostupnosť služieb pre rodičov, ako sú  zdravotnícke služby, do-

pravné služby, bývanie, odborná pomoc pri zneužívaní návykových látok, domácom násilí19. Nasledujúca 

tabuľka uvádza dôsledky, spájané so zlým zaobchádzaním detí, ktorých výskyt sa zvyšuje ak  je prítomna 

absencia spomenutých ochranných faktorov. 

 
DÔSLEDKY SPÁJANÉ SO ZLÝM ZAOBCHÁDZANÍM  S DEŤMI 

 

 medicínske 
kognitívne/ 
rozumové 

sociálne/ 
behaviorálne 

psychologické 

1. poškodenie mozgu znížené IQ agresivita úzkosť 
2. neurobiologické zmeny nepozornosť záškoláctvo depresia 
3. mentálna zaostalosť poruchy učenia úteky z domu dystýmia 
4. poruchy reči poruchy čítania delikvencia nízka sebaúcta 

5. fyzický hendikep slabé školské výsledky prostitúcia 
nízka odolnosť voči 

stresu 
6. fyzické zdravotné problémy školské vylúčenie skoré tehotenstvo hostilita 
7. smrť 

 

alkoholizmus sebevražedné sklony 

8. 
zvýšená medicínska starostli-

vosť 
zneužívanie drog 

posttraumatická streso-
vá porucha 

9. 

 

kriminalita 
hraničná porucha osob-

nosti 

10. domáce násilie 
disociálna porucha 

osobnosti 
11. zneužívanie detí 

 
12. nezamestnanosť 

Zdroj: Widom (2012)47 

 

12.0. REALIZÁCIA PRIESKUMU 

 

V empirickej časti prieskumu  skúmame štyri  základné  formy násilia. Pre každú z nich  je najskôr uvede-

ný určitý počet výrokov, pomocou ktorých sme definovali oblasti  (situácie) prejavov  násilia.  Na začiatku 

každej kapitoly sú uvedené kritéria, ktoré museli byť splnené, aby dieťa mohlo byť zaradené do jednej 

z troch základných pracovných kategórií skúmanej formy násilia. Kategórie mali názvy (boli vymedzené 

nasledovne): „dieťa nie je vystavené danej forme násilia.“ „dieťa sa nachádza v riziku vystavenia danej 

forme násilia“ alebo „dieťa je vystavené danej forme násilia“. Následne uvádzame tabuľky,  poukazujúce 

na základné výsledky a  odhady podielov detí  pre celú populáciu  8. a 9. ročníkov. Poskytujú  základnú   
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informáciu o tom, ako sú na tom deti z hľadiska rizika  a  priamej konfrontácie s danou formou násilia.  

V tabuľkách  s názvom „Štruktúra oblastí danej formy násilia“   sú spracované   absolútne a relatívne počty 

výskytu pre  jednotlivé oblasti. Cieľom bolo predstaviť štruktúru foriem násilia a ujasnenie si predstavy  

o tom, ktoré oblasti v rámci každej formy násilia  uvádzali deti v rámci svojich výpovedí najčastejšie 

a ktoré najmenej.  Následné grafy  za tabuľkami ukazujú, ako často  sa  jednotlivé oblasti v živote detí opa-

kujú. U niektorých oblastí násilia je frekvencia opakovania menšia, u niektorých naopak prichádza ku kon-

frontácií častejšie. Ďalšia tabuľka poukazuje na rozsah násilia, ktorému deti čelia. Poskytuje informácie 

o tom,  koľkým oblastiam boli deti v rámci  jednotlivých foriem násilia vystavené súčasne. Čím viac oblastí 

je v tabuľke uvedených, tým so širším spektrom  prejavov násilia má dieťa skúsenosť.  Tabuľka umožňuje 

zistiť podiely detí, konfrontovaných s väčším i menším spektrom oblastí  násilia.  Následne sme zisťovali 

frekvenciu opakovania sa jednotlivých situácií (oblastí) danej formy násilia v živote detí.  Po uvedení  zá-

kladnej prevalencie danej formy násilia, jej štruktúry,  rozsahu a frekvencie opakovania, sme pristúpili 

k detailnejšej analýze. Skúmali sme, ako danú formu násilia diferencujú sociodemografické a iné charakte-

ristiky a ukazovatele. Zaujímali sme sa o ukazovatele krajov v ktorých  deti bývajú, pohlavie, finančnú 

situáciu domácností rodinný stav rodičov detí, zamestnanecký prospech v škole, typ domácnosti, národ-

nosť dieťaťa, počet súrodencov v rodine  a  zdravotné komplikácie. Niektoré z týchto ukazovateľov je 

možné nájsť aj v modeli Belského44 alebo v komplexnej štúdií WHO(2013).19 Pri vyhodnocovaní podielov 

vystavenia sme porovnávali relatívne početnosti pre každú kategóriu, zisťovali štatistickú významnosť 

a miery asociácie. Cieľom bolo zamietnuť alebo nezamietnuť existenciu štatisticky významnej  asociácie, 

vzhľadom na kategórie sociodemografických   charakteristík vzhľadom na  riziko alebo  vystavenie danej 

formy  násilia.  Chceli sme vedieť, či  zistenia možno očakávať aj v celej populácií detí 8. a 9. ročníkov, a ak 

áno, akú mieru asociácie môžeme medzi kategóriami skúmaných ukazovateľov, vzhľadom na skúmané 

formy násilia očakávať. Pre všetky kategórie  sociodemografických a iných charakteristík  sú pre deti, 

ktoré boli zaradené do oblasti vystavenia násiliu,  uvedené  aj mediánové hodnoty počtu uvedených oblas-

tí násilia, vyjadrujúce strednú hodnotu rozsahu násilia,  ktorým deti v danej kategórii čelia. Táto informá-

cia je užitočná z dôvodu, že väčšie podiely vystavenia v rámci určitej  kategórie sociodemografickej cha-

rakteristiky nemusia automaticky znamenať aj vyššiu strednú hodnotu,  v porovnaní s ostatnými kategó-

riami s  nižším podielom konfrontácie. Hoci v niektorom regióne je podiel vystavenia v porovnaní s iným 

krajom väčší, celková stredná hodnota danej formy násilia môže byť nižšia. Mapy umožňujú porovnať 

podiely a stredné hodnoty vystavenia v jednotlivých krajoch. Pre skupinu detí, ktorá je priamo násiliu 

vystavená, sme pomocou korelačných koeficientov zisťovali, ako sa mení rozsah vystavenia v súvislosti 

s vybranými ukazovateľmi. Zaujímala nás existencia lineárnych súvislostí  t.j. či a ako  so zmenou kategórií 

sociodemografických a iných charakteristík narastá, alebo klesá počet uvedených oblastí  vystavenia ná-

silným situáciám. Súvislosti  sme zisťovali pre ukazovatele finančnej situácie v rodine, prospechu v škole, 

počtu súrodencov,  počtu uvedených zdravotných problémov, veku prvej konfrontácie a úlohy alkoholu. 

Výsledky umožňujú zistiť, či rozsah vystavenia  rôznym formám násilia môže mať vplyv napr. na školský 

prospech detí v škole,  alebo ako silno súvisia vybrané kategórie  sociodemografických a iných charakte-

ristík s počtom uvedených oblastí násilia. Výskyt jednotlivých foriem násilia bol vyhodnotený aj za  po-

sledných 12 mesiacov (neplatí pre zanedbávanie). Alkohol je univerzálnou témou a jedným z faktorov, 

ktorý sa  v literatúre pravidelne spája s násilím na deťoch.  V prieskume sme preto overovali jeho rolu. Vek 

prvej konfrontácie je v súvislosti s násilím páchanom na deťoch uvádzaný rôzne - lekári, psychológovia a 

odborníci z klinickej praxe  udávajú odlišné údaje. Zisťovali sme preto, aký vek uvedú samotné deti. 

U fyzického a psychického násilia sme zisťovali dôvody, prečo k násiliu prichádza. Pýtali sme sa aj na to, 

komu sa deti najčastejšie zdôverujú, kto ich spochybňuje a kto im najčastejšie pomôže. U sexuálneho nási-

lia sme sa pýtali na prostredie kde sa tak najčastejšie deje, kto ich tejto forme násilia vystavuje. Identifiko-

vali sme  podiely chlapcov a dievčat, vystavených jeho jednotlivým oblastiam. Práca obsahuje aj analýzu 

vzájomného súvisu jednotlivých foriem násilia. Problematika násilia bola analyzovaná prostredníctvom 

pomerov šancí (logisticko-regresné modely). Tu sme zisťovali, ako pomery šancí súvisia s individuálnymi 

charakteristikami detí, rodinným prostredím z ktorého deti pochádzajú a typom zdravotných problémov, 

ktoré uvádzali. Identifikovali sme, ktoré z ukazovateľov v rámci jednotlivých oblastí (pri zahrnutí konštan-

tnosti vplyvu ostatných charakteristík) pomer šancí výskytu násilia zvyšujú najviac a ktoré najmenej, prí-

padne ich znižujú. Identifikovali sme, či za zvýšeným pomerom šancí stoja u jednotlivých foriem násilia tie 
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isté ukazovatele a porovnali súvis medzi celkovým podielom vysvetlenej variancie, individuálnymi charak-

teristikami dieťaťa a rodinného prostredia. Výsledky boli následne porovnané s niektorými zisteniami, 

uvedenými v štúdií WHO(2013).19 Mapy udávajúce frekvenciu opakovania sa oblastí násilia v jednotlivých 

krajoch, sú uvedené v prílohe. 

 

12.1. ETICKÉ KRITÉRIA PRIESKUMU 

Pri zbere údajov sme spolupracovali s psychológmi/čkami z Ústavu psychológie a detskej patopsychológie 

v Bratislave. Výskumný zámer, dátum zberu a výzva na kooperáciu školských pracovníkov (psychológov, 

výchovných poradcov/kýň) boli uvedené na oficiálnej internetovej stránke výchovných poradcov/kýň. 

O zámeroch výskumu informovala školy i vedúca asociácie výchovných poradcov/kýň. Pretože deti na 

školách vypĺňali dotazník anonymne, bez uvedenia osobných údajov, k dispozícii boli iba anonymné údaje. 

Dieťa, či už  s násilnými skúsenosťami alebo bez nich, tak nemohlo byť žiadnym spôsobom identifikované. 

Znamenalo to nemožnosť  okamžitého cieleného nasmerovania účinnej pomoci pre konkrétne dieťa, avšak 

neanonymný zber by sa nemohol uskutočniť bez predbežného súhlasu rodiča. Dotazník bol overený Úra-

dom na ochranu osobných údajov, aby neobsahoval otázky, umožňujúce zhromažďovať osobné údaje detí.  

Tam, kde to bolo možné, sa zber dát   uskutočnil v prítomnosti psychológa, ktorý mal povinnosť zasiahnuť 

v prípade potencionálnej retraumazácie alebo iných komplikácií, za dodržania postupov ochrany dieťaťa. 

Súčasťou distribuovaných dotazníkov boli aj postupy na zabezpečenie koordinácie prieskumu, ochrany 

detí a pravidiel na výber žiakov do vzorky. Dotazník obsahoval list pomoci, v ktorom boli uvedené adresy 

a čísla všetkých relevantných organizácií, zaoberajúcimi sa násilím páchanom na deťoch.  Na tieto kontak-

ty sa mohli deti obrátiť v prípade, ak by boli konfrontované s akýmkoľvek druhom násilia a potrebovali by 

odbornú pomoc.  Údaje z listu pomoci boli pred realizáciou overené, pričom odborní pracovníci  na telefo-

nických linkách jednotlivých pracovísk  boli oboznámení s dátumom zberu údajov. 

12.2. POPIS SKÚMANEJ VZORKY DETÍ A ZBER DÁT  
 

Vzorka obsahuje odpovede 14 a 15 ročných detí - 8. a 9. ročníkov základných škôl z celého Slovenska. Deti 

a školy boli  do vzorky vybraté náhodným výberom, v súlade s metodikou stanovenou VÚDPaPom, čo 

umožňuje použiť postupy štatistickej inferencie a zovšeobecnenia vzorky na celý základný súbor detí 

obidvoch ročníkov. Zistenia sú reprezentatívne pre celú populáciu detí, ktoré navštevujú  8. a 9 . ročníky 

na štandardných základných školách.  Výber kopíruje skutočné rozloženie chlapcov a dievčat  podľa reál-

nych početností žiakov 8. a 9 ročníkov v okresoch a  krajoch na celom Slovensku. Celková návratnosť bola  

1560 dotazníkov. Na dotazník  deti odpovedali  v prvej polovici roka 2013.  

12.3. METÓDY RIEŠENIA 

 

V práci boli použité dvojstupňové triedenia dát, korelačné koeficienty, štatistické testy, zisťujúce miery 

asociácie a logistická regresia. Štatisticky významné výsledky umožňujú zovšeobecniť výsledok na celý 

základný súbor.  Možno ju ľahšie dosiahnuť pri väčšom počte respondentov. Zo samotnej štatistickej výz-

namnosti automaticky nevyplýva aj vecnosť zistených rozdielov, kedy rozdiely priemerov a mediánov v  

kategóriách ukazovateľov môžu byť veľmi malé. Rovnaké závery platia aj pre Chí kvadrát testy, 

a koeficienty mier asociácií. Boli tiež uplatnené postupy logistickej regresie, umožňujúcej zistiť odhad 

pomeru šancí, s akou môže byť dieťa vystavené jednotlivým formám násilia, na základe alternatív sledo-

vaných sociodemografických a iných charakteristík (napr. zdravotných komplikácií). Vyhodnotili sme aj  

otvorené otázky psychického a fyzického násilia i komentáre, ktoré deti uviedli k problematike násilia na 
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konci dotazníka.  Kritéria, na základe ktorých sme rozhodli o vystavení detí násiliu, sú uvedené na začiatku 

každej kapitoly pre každú formu násilia osobitne. 

12.4. OBMEDZENIA PRIESKUMU 

 

Prieskum mal kvantitatívnu formu. Znamená to, že jeho hlavnou úlohou bolo zmapovať základný výskyt 

jednotlivých  foriem násilia a poukázať na širšie súvislosti  a vzťahy v rámci sledovaných sociodemogra-

fických a iných charakteristík. Pretože redukcionistickým spôsobom sleduje vybrané premenné, ktoré 

možno kvantifikovať a merať, podáva iba čiastočnú informáciu o dôvodoch a motívoch násilia, ako aj ďal-

ších súvislostiach (viď. nasledujúca kapitola). Výhodou tohto prístupu je, že v dôsledku náhodného výberu 

a kvantitatívneho zamerania, získané závery možno zovšeobecniť na celú populáciu detí 8. a 9. ročníkov.  

Zistenia vychádzajú  z odpovedí tak, ako ich  deti  uviedli v distribuovaných dotazníkoch a týkajú sa iba 

sledovaných ukazovateľov a oblastí násilia.  Predpokladáme pravdivosť detských odpovedí, ktoré sú  ich 

subjektívnym svedectvom o minulosti - tak ako si ju pamätajú v súčasnosti a ako ju zaznamenali 

v dotazníkoch, a to aj napriek tomu, že niektoré  zistenia –práce naznačujú, že falošné výpovede sa objavia 

napr. v prípadoch rozvodových sporov. Niektoré štatistiky  udávajú, že podiel detí, ktoré neoprávnenie 

obviňujú rodiča s násilia neprekračuje hranicu 8%(USA).14,50 Všetky indikátory, ktoré sme v práci sledova-

li, vychádzajú zo subjektívneho posúdenia situácia očami detí. Jednotlivé odpovede aj v rámci  sociodemo-

grafických a iných charakteristík (napr. finančná  situácia domácnosti, zdravotné komplikácie  a pod.) sú 

tak výsledkom toho, ako deti vidia a hodnotia situáciu rodinného prostredia a domácností, v ktorých žijú 

alebo svojho zdravotného stavu. 

 

13.0. OBMEDZENIA KVANTITATÍTVNEHO  SKÚMANIA SITUÁCIÍ ZANEDBÁVANIA 

Zanedbávanie býva v prieskumoch  v porovnaní s ostatnými formami násilia (fyzické, psychické, sexuálne) 

evidované najčastejšie. Považuje sa za najviac rozšírenú formu zlého zaobchádzania  s deťmi, pričom veľ-

mi často sa vyskytuje aj s inými formami násilia. Paradoxom je, že sa už menej často stáva predmetom 

preventívnych opatrení.48 Dopady, ku ktorým zanedbávanie môže viesť, sú ale nemenej závažné. Vzťahujú 

sa na celé spektrum úrazov, zranení, až po vážne  následky končiace smrťou (emocionálne úzkosti, podvý-

živa, choroby, fatálne zanedbávanie).49 Vo všeobecnosti sa definuje ako nedostatočné uspokojovanie zá-

kladných fyzických a psychických potrieb dieťaťa, nedostatok ochrany pred nebezpečenstvom. Existujú  

rôzne typy zanedbávania z ktorých sa najčastejšie uvádzajú tri.  Fyzické zanedbávanie zahŕňa  absenciu 

ochrany pred telesným ohrozením, dohľadu, stravy, oblečenia, základnej starostlivosti, primeraného bý-

vania. Psychické zanedbávanie je nedostatkom emocionálnej podpory, lásky, prejavom trvalého  nezáujmu 

o dieťa zo strany rodičov, starajúcich sa dospelých, alebo jeho vystavovanie násiliu, drogám, alkoholu. 

Zanedbávanie v oblasti školských potrieb zahŕňa chronické záškoláctvo, nezapísanie sa do školy alebo 

nevšímavosť k špeciálnym vzdelávacím potrebám49. Rôzne typy zanedbávania môžu spolu buď koexisto-

vať (nezapísaniedoškoly,nedostatokstravy, slabá hygiena), alebo pôsobiť odlišne (opustenie a nezapísanie 

do školy)49. Zanedbávanie môže  mať krátkodobý alebo  dlhodobý charakter, avšak v  mnohých prípadoch 

je chronickou  skúsenosťou, a nie hromadením diskrétnych tráum50. Vystavenie chronickému  dlhodobé-

mu zanedbávaniu vedie k odlišným dôsledkom, než krátkodobé epizodické okolnosti. V závislosti od po-

zadia (chronickosť vs. epizodičnosť) sa rozlišuje aj fatalita dôsledkov - zanedbanie v dôsledku jedinej ne-

pozornosti (utopenie v bazéne, pridusenie cigaretovým dymom) alebo  chronické dlhoročné vzorce sprá-

vania (pravidelná absencia stravy). V  prípade krátkodobých nepozorností, môže byť rola zanedbávania, 

vedúca k smrteľnému následku podcenená.48 Zanedbávanie  sa  môže líšiť aj v závislosti od toho, či sa 

jedná o  emočno-psychologický alebo fyziologický typ. Rodičia si  nemusia byť vedomí neznámeho nebez-

pečenstva,  ktoré zo zanedbávania plynie. Ako pochopia nebezpečenstvo, môžu sa minimalizovať aj dô-

sledky, plynúce pre dieťa.43 Autori, venujúci sa tejto forme násilia, si kladú najrozličnejšie otázky: „Môže 

byť podvyživené a zanedbávané dieťa iba výsledkom zámerného konania rodičov? Alebo môžu zohrávať 
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rolu aj štrukturálne a komunitné faktory, ktoré  vplývajú na rodičovské možnosti napĺňania  základných 

potrieb dieťaťa? Ako sa zachovať v prípadoch, ak rodičia  žijúci v izolovaných podmienkach sa snažia za-

robiť na živobytie a  jedinou možnosťou je opustiť dieťa? Sú  sociálne politiky zamerané skôr na represiu 

alebo prevenciu a  pomoc  rodinám v kríze? A ako v konečnom dôsledku  zohľadňujú detské potreby?39 

Všetky  spomenuté otázky sú položené v kontexte ekologickej perspektívy44, poukazujúc na nie vždy jasnú 

líniu  medzi aktom opomenutí, ktoré sú pod kontrolou rodičov a okolnosťami, ktoré rodičia už nemôžu 

ovplyvniť. Súvislosti reprodukcie zanedbávania tak  možno v niektorých prípadoch  spojiť aj  so školským, 

zdravotným systémom alebo s nastavením sociálnej ochrany.49 U identifikácie sexuálneho násilia je prvou 

základnou otázkou, či k nemu  naozaj prišlo alebo nie, pri fyzickom  násilí je najdôležitejšie  vyhodnotenie 

zámerného alebo nezámerného úmyslu. U zanedbávania je podstatné  ťažisko zodpovednosti - je často 

nejasné, či k nemu prichádza  iba v dôsledku rodičovského opomenutia alebo aj absencie prístupu 

k vonkajším zdrojom. Je samozrejmosťou, že rodičia sú primárne zodpovední za bezpečnosť 

a starostlivosť  dieťaťa no v niektorých prípadoch môžu byť definitívne závery rodičovskej alebo partner-

skej viny výsledkom zjednodušeného pohľadu.51 Prejavy zanedbávania sa posúvajú aj významovo. Fajče-

nie rodiča v prítomnosti dieťaťa sa v minulosti s prejavmi zanedbávania nespájalo, zatiaľ čo v budúcnosti 

to už môže byť jeden z jeho prejavov.43 Aj napriek posunom vo významoch z hľadiska času a miesta exis-

tuje  jasná zhoda potreby ochrany detí. Ďalším dôležitým okruhom je to, čo rozumieme pod detskými po-

trebami. Vymedzenie ich pojmu je nevyhnutnou súčasťou identifikácie zanedbávania a tvorí súčasť vše-

obecnej definície. Inak možno definovať základné potreby trojročného batoľaťa a inak dieťaťa, nastupujú-

ceho do prvého ročníka základnej školy - v rôznom veku majú rozličný obsah. Rôzne potreby súvisia 

s rôznymi oblasťami - dostatok stravy, oblečenia, dostupnosti vzdelávania, napĺňania emočných potrieb 

na úrovni aspoň minimálneho konsenzu.48 Rôzne potreby  smerujú aj k rôznym spôsobom ich naplnenia, 

meniacim sa nielen  v závislosti od veku, ale aj od stupňa zdravotného postihnutia, kultúrnych rozdielov, 

regiónu v ktorom dieťa vyrastá. To čo sa rozumie pod  ich nenaplnením,  nie je nezávislé od sociálneho, 

historického a kultúrneho kontextu. V rôznych krajinách je zanedbávanie vnímané rôzne. V Afrike je rozší-

rená vzájomná starostlivosť medzi deťmi, zatiaľ čo rodič je v práci - v európskom priestore ide o klasický 

prípad zanedbávania. Rovnako aj fajčenie sa  môže v budúcnosti považovať ako jedna z oblastí zanedbá-

vania detí.43 Aj keď možno vystopovať minimálnu kontinuitu zhody, v konečnom dôsledku ide aj 

o sociálny súhlas v tom, čo  sa rozumie pod detskými potrebami, ich nenaplnením. Neexistujúce univerzál-

ne  štandardy detských potrieb preto spôsobujú  komplikovanosť  kritérií, prostredníctvom ktorých zane-

dbávanie vymedzujeme. Ak vychádzame z ekologického modelu, vplyv na prejavy a rozsah zanedbávania 

existujú aj na úrovni susedských vzťahov alebo širšej  komunity. Deti vyrastajúce v komunitách so zvýše-

nou kriminalitou sú zanedbávaním a inými náhodnými druhmi násilia v porovnaní s ostatnou detskou 

populáciou  ohrozené častejšie. Niektorí autori sa pozerajú na prejavy zanedbávania cez potrebu defino-

vať komunitné štandardy, ako aj štandardy rodičovskej starostlivosti.43 Na druhej strane – nie vždy to, čo 

považuje komunita za dobré, musí byť v  zhode s tým, čo sa považuje za najlepší záujem dieťaťa.  

V praxi sa pri kvantitatívnom skúmaní zanedbávania vyskytujú rôzne okruhy problémov, poukazujúcich 

na ťažkosti empirického zachytenia jeho prejavov. Spomedzi štyroch skúmaných foriem násilia je zane-

dbávanie pri vyhodnocovaní najproblémovejším. Ak nevychádzame z  výkazov sociálnoprávnej ochrany, 

súdnych spisov ale iba zo subjektívnych výpovedí detí,  situácia je ešte zložitejšia. Definície zanedbávania 

sú dôležitým orientačným bodom, no pri kvantifikácii sa môžu (pre)javiť ako problematické. Niektorí 

autori skúmajú zanedbávanie pomocou kontinua stanovených detských potrieb, ktorých nenaplnenie 

situácie zanedbávania indikujú.49 Odpovede na položené otázky  umožňujú zistiť, ktoré potreby deti pova-

žujú za nenaplnené, nedávajú ale presný obraz ohľadom skutočnej hranice medzi adekvátnou 

a neadekvátnou starostlivosťou, hraničiacou so zanedbávaním. Nejasnosť hranice komplikuje v praxi 

možnosť rozlíšiť, kedy sa už jedná o zanedbávanie a kedy ide (iba) o prejav neadekvátneho konania dos-

pelej osoby, ktorá je síce zachytená oblasťou zanedbávania, ale jej povaha a závažnosť nie je v kontexte 

ostatných ukazovateľov zásadná. Isté je iba to, že so stúpajúcim počtom nenaplnených potrieb detí sa 

konfrontácie približujú k objektívnejším hodnotám vystavenia tomu, čo rozumieme pod zanedbávaním.  

Slabá hygiena, zranenia, nechodenie do školy, nechodenie na zdravotné prehliadky môžu byť prejavmi 

zanedbávania. Ale samotné, ak nepoznáme kontext za akého sa tak deje, za zanedbávanie považované byť 
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nemôžu. Ponechanie osamotených detí doma je prejavom zanedbávania,  iba ak sa tak deje často, a ak to 

súvisí s  mladším vekom.  Iná situácia ale už nastáva,  ak sú často deti sami doma, bez toho aby vedeli kde 

sa rodičia nachádzajú v silnej susedskej  komunite s dobrým dohľadom a inak  ak bývajú deti s rodinou 

v izolovanom prostredí.49 Skúmanie  zanedbávania by preto malo  byť doplnené o dôkazy, že podmienky 

alebo okolnosti za ktorých sa tak deje poškodzujú samotné deti a vystavujú ich priamej konfrontácií 

s nebezpečenstvom ohrozujúcimi ich zdravie. V kvantitatívnom zisťovaní môžeme iba v obmedzenej mie-

re poznať,  čo je u zanedbávania kľúčové  - tzn. reálny kontext a závažnosť okolností za akých sa skúmané 

oblasti zanedbávania v živote detí dejú.  Napriek tomu by sme nemali rezignovať na postupy, ktoré by 

v budúcnosti umožnili lepšie zmapovať jeho chronickosť,  závažnosť alebo  skutočný rozsah. V tejto práci 

sme použili kvantitatívny  postup, ktorý neumožňuje zachytiť kontext za akých sa jednotlivé oblasti zane-

dbávania v živote deti stali.  Jednotlivé výroky, ktorými sme zanedbávanie operacionalizovali indikujú jeho 

rôzne oblasti, neskúmajú ale okolnosti za akých sa to stalo. Rovnako nevieme, či išlo o ojedinelé prejavy 

alebo sa tieto v živote dieťaťa pravidelne opakujú.  Nepoznáme individuálne dopady, ktoré rodičovské 

správanie na deti malo, ani to, do akej miery boli vystavené závažnosti dôsledkov zo zdravotného hľadi-

ska. Jednotlivým výrokom sme tiež prisúdili rovnakú váhu. Znamená to, že napr. otázka, či chodia rodičia 

pravidelne na rodičovské združenia mala z hľadiska zaradenia dieťaťa do oblasti rizika alebo vystavenia 

rovnakú váhu ako výrok ohľadom  bezpečnosti domáceho prostredia odopierania jedla alebo prítomnosti 

drog v domácom prostredí. Z hľadiska závažnosti  ohrozenia zdravia, ktoré je dôležitou okolnosťou zane-

dbania môže ísť  o neporovnateľné situácie. Pri interpretácii výsledkov treba mať na zreteli tieto obme-

dzenia. 

13.1. ZÁKLADNÝ PREHĽAD  - VYSTAVENIE DETÍ  SITUÁCIAM  ZANEDBÁVANIA 

 

V práci sme vystavenie detí situáciám zanedbávania mapovali  11 výrokmi, ktoré indikovali nenapĺňanie 

detských potrieb v rôznych oblastiach ich života. Výroky mapovali oblasti: poskytovanie  zdravotnej sta-

rostlivosti, bezpečnosť domáceho prostredia, prítomnosť alkoholu a drog v domácom prostredí, kvalitu 

domáceho prostredia z hľadiska zabezpečenia hygieny a stravy, dostupnosť pomôcok nevyhnutných na 

prípravu do školy, záujem o rodičov a rodičovské združenia. Nasledujúca tabuľka sumarizuje nielen pres-

né znenie výrokov pre jednotlivé oblasti skúmanej formy násilia, ale aj odpovede, ktoré sme brali pri vy-

stavení situáciám zanedbávania do úvahy. Na každý z výrokov dieťa mohlo odpovedať iba „áno“ alebo 

„nie“. Kritéria, na základe ktorých sme deti rozdelili do troch skupín boli nasledovné. Ak dieťa odpovedalo 

na desať alebo všetky výroky opačne, než je uvedené v tabuľke bolo zaradené do skupiny „dieťa nie je 

vystavené situáciám zanedbávania.“ Ak dieťa odpovedalo na ľubovoľné dva výroky v zhode s odpoveďami 

uvedenými v tabuľke bolo zaradené do skupiny „dieťa je v riziku vystavenia situáciám zanedbávania“. 

Zhodná odpoveď na tri a viac výrokov znamenala, že „dieťa je vystavené situáciám zanedbávania“. 

 
OBLASTI  INDIKUJÚCE SITUÁCIE ZANEDBÁVANIA 

(aké typy odpovedí sme brali do úvahy) 
 

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

10. Bývali niekedy u Teba doma ľudia, ktorých si sa bál/la a pred ktorými si mal/la strach (odpoveď áno) 
11. Musel/la si niekedy proti svojej vôli odísť z domu preč, lebo si sa doma necítil/la bezpečne? (odpoveď áno) 

 

Základné výsledky sumarizuje nasledujúca tabuľka. Na základe zvolených kritérií, v skupine vystavenej 

situáciám zanedbávania sa nachádza 9,4% z detí 8. a 9. ročníkov. V celej populácii obidvoch ročníkov je 
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odhad s 95% pravdepodobnosťou správnosti medzi 7,9% až 10,9%. Ide o skupinu, v ktorej deti indikovali 

oblasti zanedbávania v troch oblastiach a viac.  V  riziku sa nachádzalo ďalších 14,2% z detí (indikované 

oblasti zanedbávania v ľubovoľných dvoch oblastiach).   

 
VYSTAVENOSŤ DETÍ SITUÁCIÁM ZANEDBÁVANIA 

A  ODHADY NA CELÚ POPULÁCIU DETÍ 8. A 9. 
ROČNÍKOV 

N=1560 

frekvencia percento 
95% interval 

spoľahlivosti –  
dolná hranica 

95% interval spoľah-
livosti – 

 horná hranica 

dieťa nie je vystavené  situáciám zanedbávania 1192 76,4% 74,2% 78,6% 

dieťa je v riziku vystavenia situáciám  zanedbávania 222 14,2% 12,4% 16,0% 

dieťa je vystavené situáciám zanedbávania 146 9,4% 7,9% 10,9% 

SPOLU 1560 100% - - 

13.2. ŠTRUKTÚRA OBLASTÍ ZANEDBÁVANIA 

Nasledujúca tabuľka uvádza štruktúru oblastí tretej skupiny detí – detí vystavených situáciám zanedbania. 

Zhrnutie výsledkov umožňuje načrtnúť poradie jednotlivých oblastí zanedbávania, s ktorými sú deti naj-

častejšie konfrontované. Uvedené poradie klesá v poradí riadkov tabuľky. Najviac bolo takých detí, ktoré 

súhlasili s oblasťou číslo 9 - až 73% z detí vystavených situáciám uviedlo, že ich nechali rodičia doma sa-

motných a oni nevedeli, kde sa rodičia nachádzajú.  Nasleduje oblasť č.11, vzťahujúca sa k bezpečiu domá-

ceho prostredia - 34% z detí v tejto skupine muselo niekedy opustiť domov,  pretože sa doma necítili bez-

pečne. Treťou najčastejšou oblasťou  bola problematika zdravotnej starostlivosti reprezentovaná výro-

kom č.2 - 33% zanedbávaných detí nechodí s vlastnými rodičmi na preventívne lekárske prehliadky,  ako 

sú očkovanie alebo návšteva u zubného lekára. Prekvapivo vysoké poradie mal výrok  č.6, vzťahujúci sa k  

poskytovaniu stravy deťom -  26%  detí zo skupiny vystavenej situáciám zanedbávania  bývajú hladné, 

pretože nemajú dostatok jedla. Naopak, najmenší podiel patrí  oblasti, súvisiacej so školskými pomôckami. 

15% zanedbávaných detí odpovedalo na daný výrok negatívne. 

 
OBLASTI ZANEDBÁVANIA 

(skupina detí vystavených situáciám  zanedbávania) 
N=146 

 

frekvencia  percento 
- dôvody 

percento- 
odpovede 

9. Nechali Ťa niekedy doma samého/samu a Ty si nevedel/la, kde sa rodičia nachádzajú 
(odpovede áno) 106 22,9% 72,6% 

11. 
Musel/la si niekedy proti svojej vôli odísť z domu preč, lebo si sa doma necítil/la 

bezpečne? 
(odpovede áno) 

49 10,6% 33,6% 

2. Chodíš s rodičmi na pravidelné preventívne lekárske prehliadky (očkovanie, zubár)? 
(odpovede nie) 44 9,5% 33,1% 

6. Bývaš niekedy hladný/hladná, lebo nemáte doma dostatok jedla? 
(odpovede áno) 39 8,4% 26,7% 

1. Bola ti poskytnutá zdravotná starostlivosť  vždy keď si to potreboval? 
(odpovede nie) 37 8,0% 25,3% 

5. Bývaš v domácnosti, kde nefunguje toaleta, umývadlo alebo sporák? 
(odpovede áno) 37 8,0% 25,3% 

8. 
Musel/la si sa niekedy o seba postarať sám/sama, lebo rodičia pili alkohol alebo brali 

drogy? 
(odpovede áno) 

36 7,8% 24,7% 

10. Bývali niekedy u Teba doma ľudia, ktorých si sa bál/la a pred ktorými si mal/la strach 
(odpovede áno) 31 6,8% 21,2% 

4. Chodia Tvoji rodičia pravidelne na rodičovské združenia? 
(odpovede nie) 31 6,8% 21,2% 

7. Je Tvojim rodičom jedno, či nosíš čisté oblečenie? 
(odpovede áno) 29 6,3% 19,9% 

3. 
Máš k dispozícii všetky školské potreby, ktoré potrebuješ k učeniu (knihy, perá, učeb-

nice)? 
(odpovede nie) 

22 4,8% 15,1% 

 
SPOLU 

 
461 100% 318,7% 
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Následný graf prepočítava podiely detí vystavené jednotlivým oblastiam  zanedbávania  na celý základný 

súbor detí 8. a 9. ročníkov. Zo všetkých detí základného súboru, ktoré boli vystavené situáciám zanedbá-

vania bolo 7% konfrontovaných s oblasťou č.9. kedy ich rodičia nechali samých doma a oni nevedeli kde 

sa presne nachádzajú. Ďalšie približne 3% uviedli oblasť č.3 kedy museli proti svojej vôli odísť z domu 

preč, lebo sa necítili bezpečne alebo nechodenie s rodičmi na pravidelné lekárske prehliadky. Tabuľka pod 

grafom uvádza horný a dolný odhad zanedbávania pre každú skúmanú oblasť v rámci celej populáciu detí 

obidvoch ročníkov. 

 

OBLASTI ZANEDBÁ-
VANIA  - ODHAD NA 

ZÁKLADNÝ SÚBOR 8. 
A 9. ROČNÍKOV 

9 11 2 6 1 5 8 10 4 7 3 

95% interval spoľahlivos-
ti - horná  
hranica 

8,0% 4,0% 3,6% 3,4% 3,34 3,1% 3,1% 2,6% 2,6% 2,5% 2,0% 

95% interval spoľahlivos-
ti - dolná  
hranica 

5,4% 2,2% 2,0% 1,8% 1,8% 1,5% 1,5% 1,2% 1,2% 1,1% 0,8% 

13.3.  ROZSAH  VYSTAVENIA SITUÁCIÁM ZANEDBÁVANIA 

 

Čim je počet oblastí zanedbávania, ktorým sú deti vystavené, väčší, tým je situácia dieťaťa horšia a jeho 

základné potreby sú napĺňané horšie. Nasledujúca tabuľka ukazuje, že všetkých 11 oblastí zanedbávania 

neuviedlo ani jedno dieťa. Maximálny počet  súčasne uvedených oblastí bol deväť.  Najčastejšie sa 

v skupine zanedbávania vyskytovali deti, uvádzajúce tri  oblasti, čo je pomerne dobrou správou, pretože  

najviac detí sa nachádzalo tesne za hranicou kritérií, ktoré sme pre vystavenie situáciám  zanedbávania 

stanovili.  Tri oblasti uviedla nadpolovičná väčšina – 58,9% z detí vystavených zanedbávaniu.  Zároveň tu  

boli ale aj také deti, ktoré mali skúsenosť so  štyrmi, piatimi a viacerými  oblasťami  súčasne. Celkovo bolo 

vystavených viac ako trom oblastiam zanedbávania približne  41% z detí, ktorých potreby nie sú podľa 

odpovedí na tieto výroky zo strany dospelých napĺňané. 

 
ROZSAH  VYSTAVENIA SITUÁCIÁM  ZANEDBÁVANIA 1/2 

(skupina detí vystavená situáciám zanedbávania) 
 

N Mean medián modus 
štandardná od-

chýlka 
min max 

146 3,73 3,00 3 1,110 3 9 

 

 

 

6,7% 3,1% 2,8% 2,6% 2,5% 2,3% 2,3% 1,9% 1,9% 1,8% 1,4%
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

9 N=106 11 N=49 2 N=44 6 N=39 1 N=37 5 N=37 8 N=36 10 N=31 4 N=31 7 N=29 3 N=22

Oblasti zanedbávania u detí zaradenej do skupiny vystavenej situáciám zanedbávania
- odhad na základný súbor 8. a 9.ročníkov -

N=1560

vystavenie 95% dolná hranica 95% horná hranica
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ROZSAH  VYSTAVENIA SITUÁCIÁM  ZANEDBÁVANIA 2/2 

(skupina detí vystavená situáciám zanedbávania) 
N=146 

 

N percento 

1. uvedené tri oblasti  86 58,9% 
2. uvedené štyri oblasti  31 21,2% 
3. uvedených päť oblastí  18 12,3% 
4. uvedených šesť oblastí  6 4,1% 
5. uvedených sedem oblastí  4 2,7% 
6. uvedených osem oblastí  - - 
7. uvedených deväť oblastí  1 0,7% 

SPOLU 146 100% 

13.4. VYSTAVENIE SITUÁCIÁM ZANEDBÁVANIA, SOCIODEMOGRAFICKÉ A INÉ CHARAKTERISTIKY 

 

Detailnejšia analýza  sociodemografických a iných  charakteristík detí a  ich rodín poukazuje na výsledky 

základných triedení. V nasledujúcich častiach je vyhodnotená prevalencia zanedbávania podľa desiatich 

základných charakteristík -  krajov,  pohlavia detí,  finančnej situácie domácnosti v ktorých deti vyrastajú, 

rodinného stavu, zamestnaneckého statusu rodičov, typu domácnosti v ktorých bývajú, počtu súrodencov, 

uvedenej národnosti, zdravotných problémov a prospechu detí v škole. Vo všetkých sme porovnávali po-

diely rizika a vystavenia, priemerné a mediánové hodnoty rozsahu oblastí zanedbávania v jednotlivých 

krajoch. Výsledky sme testovali na štatistickú významnosť,  určovali miery asociácie a potenciálny vplyv 

skúmaných ukazovateľov - či už na  samotný výskyt,  riziko, alebo priemerný rozsah oblastí zanedbávania. 

V analýze sa ale v niektorých kategóriách charakteristík  často vyskytol  malý počet zastúpených prípadov.  

Vzorka obsahuje iba približnú informáciu o týchto deťoch. Zelenou farbou sú označené kategórie ukazova-

teľov s najväčšími podielmi a mediánovými hodnotami situácií zanedbávania v rámci jednotlivých krajov. 

 

13.5. PODĽA KRAJOV V KTORÝCH DETI BÝVAJÚ 

 

Najvyšší podiel vystavenia situáciám zanedbávania bol v Bratislavskom kraji (13,4 %) Najlepšia situácia 

bola v Trnavskom kraji (4,3%). Najväčší rozdiel  medzi krajmi presahoval hodnotu 9%.  Riziku zanedbá-

vania sú najviac vystavené deti v Trenčianskom kraji (20% - uvedené dve oblasti zanedbávania). 

V uvedených podieloch vystavenia v krajoch Slovenska ide o deti so skúsenosťou s jeho najrozličnejšími 

prejavmi a počtom uvedených oblastí. Medzi krajmi sa ukázali štatisticky významné rozdiely.  Tieto boli 

ale veľmi nízke a miery asociácie spadali do oblasti „žiadna súvislosť“. Znamená to, že riziko alebo vysta-

venie situáciám. zanedbávania je v populácií detí 8. a 9. ročníkov od kraja v ktorom deti žijú nezávislé. 

Predpokladáme preto, že napriek štatistickej významnosti, vplyv krajov je od rizika alebo vystavenia situ-

áciám zanedbávania,  nezávislý aj v nami definovanej detskej populácií. 

 

73,1% 82,7% 71,2% 73,9% 82,7% 79,8% 71,4% 79,5%

13,4%
13,0%

20,0% 17,1% 8,9% 10,4% 17,0%
13,7%

13,4% 4,3% 8,8% 9,0% 8,4% 9,8% 11,6% 6,8%
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BA N=134 TR N=162 TN N=170 ŽL N=222 BB N=179 NT N=193 KŠ N=241 PR N=219

Vystavenie detí situáciám zanedbávania podľa krajov

dieťa nie je vystavené situáciám zanedbávania
dieťa je v riziku vystavenia  situáciám zanedbávania
dieťa je vystavené situáciám zanedbávania
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Mediánove hodnoty vo vzorke ukázali, že Bratislavský kraj, kde bola situácia vzhľadom na podiely vysta-

venia najhoršia, je zároveň regiónom, v ktorom bola aj jedna z najvyšších mediánových hodnôt uvedených 

oblastí zanedbávania(4). Rovnako veľké  hodnoty dosahovali ale aj tri ďalšie kraje -  Trnavský, Banskobys-

trický a Prešovský kraj.  Pri testovaní priemerov vystavenia v krajoch sa nepreukázali štatisticky výz-

namné rozdiely. Predpokladáme preto neexistenciu rozdielov priemerného vystavenia medzi jednotlivými 

krajmi. 

KRAJ BA TR TN ŽL BB NT KŠ PR 

N N=18 N=7 N=15 N=20 N=15 N=19 N=28 N=15 

MEDIÁN  4,0 4,0 3,0 3,0 4,0 3,0 3,0 4,0 

ST.D. 0,767 2,340 0,640 1,050 1,100 1,017 0,959 1,387 

 
13.6. PODĽA POHLAVIA 

 

Ďalšou charakteristikou, ktorú sme v súvislosti s  problematikou situácií  zanedbávania sledovali, bolo 

pohlavie. Dole uvedený graf ukazuje, že vystavenie uvádzali častejšie dievčatá ako chlapci.  Zo skupiny 

dievčat je to skoro 11%-ný podiel, v skupine chlapcov to bolo  8%.  Dievčatá sa častejšie nachádzali  aj 

v oblasti  rizika. Miery asociácie ukázali štatisticky významné rozdiely, ich hodnoty boli ale nízke a spadali 

do oblasti  „žiadna súvislosť“. Konštatujeme preto, že pohlavie je  od vystavenia situáciám zanedbávania 

nezávislé. Znamená to, že či je dieťa v riziku alebo priamo vystavené situáciám zanedbávania od pohlavia 

nezávisí. V  populácií detí 8. a 9. ročníkov neočakávame preto vo vystaveniach podľa pohlavia rozdiely. 

 

V rámci krajov sa z hľadiska pohlavia ukázali rôzne podiely vystavenia. Najväčší podiel chlapcov, ktorí boli 

situáciám zanedbávania vystavení pochádzal z Košického kraja (13%), v skupine  dievčat  to bol Bratislav-

ský kraj(21%). Celkovo prevažovali podiely chlapcov v porovnaní s dievčatami  v štyroch krajoch – 

73,6%

79,1%

15,7%

13,0%

10,7%

7,9%
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dievča N=777

chlapec N=771

Vystavenie detí situáciám zanedbávania podľa pohlavia

dieťa nie je vystavené situáciám zanedbávania

dieťa je v riziku vystavenia  situáciám zanedbávania

dieťa je vystavené situáciám zanedbávania
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v Trnavskom, Nitrianskom, Trenčianskom a v Košickom kraji. V ostatných krajoch to boli najmä chlapci, 

ktorí uvádzali, že zo svojej minulosti poznajú a majú takúto skúsenosť. 

POHLAVIE 
skupina detí vystavená 

situáciám zanedbávania 
BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

CHLAPEC 
N N=4 N=4 N=10 N=10 N=7 N=3 N=15 N=3 N=56 

% 6,1% 4,8% 10,5% 11,8% 6,3% 3,3% 13,4% 2,8% 7,9% 

DIEVČA 
N N=14 N=3 N=9 N=5 N=12 N=12 N=13 N=12 N=80 

% 20,9% 3,8% 9,3% 5,9% 10,9% 13,5% 10,1% 10,9% 10,7% 

 

 
 

Priemerný rozsah vystavenia sa medzi chlapcami a dievčatami štatisticky významne nelíšil.  Rovnako to 

platilo aj  pre celkový  mediánový rozsah  uvedených oblastí zanedbávania. V rámci jednotlivých krajov sa 

vo vzorke už nachádzali rôzne veľké stredné hodnoty vystavenia. Najväčší mediánový rozsah oblastí  za-

nedbávania uvádzali chlapci v Bratislavskom(4), Trnavskom (3,5) a Nitrianskom kraji(3,5). Dievčatá boli 

najväčšiemu rozsahu zanedbávania vystavené v Trnavskom(5), Banskobystrickom a Prešovskom kraji (4). 

 
POHLAVIE 

skupina detí vystavená 
situáciám zanedbávania 

BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

CHLAPEC 

N N=4 N=4 N=10 N=10 N=7 N=3 N=15 N=3 N=56 

MEDIÁN 4 3,5 3,0 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

ST.D. 0,500 1,893 0,972 0,699 0,488 0,000 1,100 2,309 1,034 

DIEVČA 

N N=14 N=3 N=9 N=5 N=12 N=12 N=13 N=12 N=80 

MEDIÁN 3,5 5,00 3,0 3,0 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 

ST.D. 0,842 3,055 1,118 0,548 1,288 1,115 0,768 1,215 1,192 
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13.7. PODĽA FINANČNEJ SITUÁCIE DOMÁCNOSTI 

 

Finančná situácia domácnosti je jednou z tých charakteristík kde sa preukázal jednoznačnejšia súvislosť. 

So zhoršujúcou sa finančnou situáciou rodiny rastú podiely detí vystavenia. V rodinách s veľmi dobrou 

alebo dobrou finančnou situáciou uviedlo tri a viac  oblastí zanedbávania.  7% detí, u rodín kde deti uvied-

li, že rodičia majú zlý alebo veľmi zlý príjem, to bolo až 42% detí. Ide o jeden z najväčších celkových roz-

dielov. V riziku sa nachádzali najčastejšie deti v rodinách, kde príjem deti nehodnotili ako ani dobrý a ani 

zlý. Medzi príjmovými kategóriami sa  preukázali aj štatistický významné rozdiely. Znamená to,  že vysta-

venie dieťaťa  zanedbávaniu  je závislé od výšky príjmu jeho rodičov. Koeficienty miery asociácie ukázali 

nízku až strednú súvislosť.  Predpokladáme, že aj v  detskej populácií 8. a 9. ročníkov sa budú deti vysta-

vené oblastiam zanedbávania líšiť z hľadiska finančnej situácie ich rodičov. 

 

 

Nasledujúca tabuľka ukazuje, aká je situácia  detí vystavených situáciám zanedbávania v jednotlivých 

krajoch Slovenska, vzhľadom na finančnú situáciu vyhodnotenú ich deťmi. Najväčší podiel detí z  rodín 

s veľmi dobrou alebo dobrou finančnou situáciou, bol v Bratislavskom kraji. Najmenej detí 

z vysokopríjmových rodín je v Prešovskom kraji. V rodinách s  priemerným príjmom  bol najvyšší podiel 

detí v Banskobystrickom kraji. Z rodín, kde bola najhoršia finančná situácia to bol opäť najmä Banskobys-

trický kraj – 100%. Podiel v tomto  kraji však pozostával z jediného dieťaťa, ktoré bolo takýmto situáciám 

vystavené.   

47,2%

63,7%

80,7%

11,1%

22,4%

12,1%

41,7%

14,0%

7,2%
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dieťa je vystavené situáciám zanedbávania
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FINANČNÁ SITUÁCIA RODINY skupi-
na detí vystavená situáciám zanedbá-

vania 
 

BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

VEĽMI DOBRÁ  
ALEBO DOBRÁ 

N N=11 N=4 N=10 N=8 N=15 N=6 N=18 N=6 N=78 

% 11,3% 3,2% 6,6% 6,2% 8,5% 4,2% 9,9% 3,9% 7,2% 

ANI DOBRÁ 
 ANI ZLÁ 

N N=6 N=1 N=7 N=4 N=5 N=8 N=6 N=7 N=44 

% 17,6% 3,1% 19,4% 12,9% 13,2% 22,2% 11,8% 11,9% 14,0% 

VEĽMI ZLÁ ALEBO ZLÁ 
N N=1 N=2 N=2 N=3 N=0 N=1 N=4 N=2 N=15 

% 33,3% 50,0% 40,0% 42,9% 0,0% 100,0% 44,4% 40,0% 41,7% 

 
Nepreukázalo sa ale, že v rodinách, v ktorých bol príjem deťmi vyhodnotený ako zlý alebo veľmi zlý, by 

deti  boli  vystavené väčšiemu priemernému rozsahu zanedbávania  v porovnaní s rodinami, kde bol prí-

jem vyhodnotený ako lepší. Vo všetkých troch skupinách bola mediánová hodnota rozsahu oblastí zane-

dbávania 3.  Štatisticky významné rozdiely medzi jednotlivými príjmovými kategóriami sa vzhľadom na 

priemerný rozsah zanedbávania nepreukázali. Znamená to,  že v nami definovanej detskej populácií neo-

čakávame rozdiely medzi priemerným vystavením vzhľadom na kategórie rodinného príjmu. V rámci 

krajov sa v kategórií rodín s veľmi dobrou alebo dobrou finančnou situáciou najvyšší medián vystavenia 

ukázal v Trnavskom kraji (4,5). V kategórií s  ani dobrou ani zlou finančnou situáciou to boli najmä deti 

z rodín z Bratislavského kraja (4). V rodinách s veľmi zlou alebo zlou finančnou situáciou dosahoval najvy-

ššiu strednú hodnotou vystavenia Prešovský kraj (6). 

FINANČNÁ SITUÁCIA 
RODINY 

 skupina detí vystavená 
situáciám zanedbávania 

BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

VEĽMI DOBRÁ 
ALEBO DOBRÁ 

N N=11 N=4 N=10 N=8 N=15 N=6 N=18 N=6 N=78 

MEDIÁN 3,00 4,5 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 3,5 3,0 

ST.D. 0,522 2,630 0,966 0,518 1,163 1,329 0,985 1,549 1,161 

ANI DOBRÁ 
ANI ZLÁ 

N N=6 N=1 N=7 N=4 N=5 N=8 N=6 N=7 N=44 

MEDIÁN 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 3,0 

ST.D. 1,095 - 1,215 1,000 0,000 0,991 1,095 1,000 0,985 

VEĽMI ZLÁ 
ALEBO ZLÁ 

N N=1 N=2 N=2 N=3 - N=1 N=4 N=2 N=15 

MEDIÁN 4,0 5,0 3,5 3,0 - 3,0 3,0 6,0 3,0 

ST.D. - 2,828 0,707 0,577 - - 0,500 1,414 1,387 
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13.8. PODĽA RODINNÉHO STAVU RODIČOV  

 

Rodinný stav rodičov detí je ďalšou zo sociodemografických charakteristík, diferencujúcou vystavenie  

detí situáciám zanedbávania. Zo skupiny detí, ktoré uviedli, že ich rodičia boli rozvedení, bolo 14% detí 

vystavených situáciám zanedbávania a v týchto rodinách sa zároveň nachádzal aj väčší podiel detí v riziku 

- 20%. V úplných rodinách bolo vystavených takýmto situáciám 8% detí. Medzi kategóriami rodinného 

stavu sa ukázali štatisticky významné rozdiely. Znamená to, že riziko alebo vystavenie je ovplyvnené aj 

tým, či dieťa pochádza z úplnej, alebo rozvedenej rodiny. Súvislosť sa ukázala ako nízka až stredná.  

 

Najväčšie podiely vystavenia situáciám zanedbávania vo vzorke detí z rozvedených rodín prislúchali 

Bratislavskému kraju (25%), zatiaľ čo najmenší podiel detí z neúplných rodín pochádzal z Nitrianskeho 

kraja(10%). Z úplných rodín pochádzali deti s najvyšším podielom vystavenia najmä z Košického kraja 
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(11,6%). Najlepšia situácia ohľadom vystavenia situáciám zanedbávania detí v rodinách, kde neprišlo 

v minulosti k rozvodu, bola pre deti  v Trnavskom kraji (2,4%). 

RODINNÝ STAV 
skupina detí vystavená situáciám 

zanedbávania 
BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

ROZVEDENÍ 
N N=8 N=4 N=6 N=4 N=4 N=7 N=7 N=4 N=44 

% 25,0% 11,4% 16,2% 10,0% 13,3% 14,6% 11,9% 18,2% 14,2% 

NEROZVEDENÍ 
N N=9 N=3 N=13 N=11 N=16 N=5 N=21 N=11 N=92 

% 9,0% 2,4% 8,7% 8,6% 8,4% 6,1% 11,6% 5,7% 8,2% 

 
 
Deti v rozvedených rodinách sú vystavené väčšiemu mediánovému rozsahu oblastí  zanedbávania, ako 

deti z úplných rodín. V rozvedených rodinách mal medián rozsahu oblastí hodnotu štyri, v úplných rodi-

nách to bola hodnota tri. Rozdiely medzi počtom priemerných oblastí vystavenia sa ukázali ako štatisticky 

významné. To implikuje, že skutočnosť, či dieťa vyrastá v úplnej alebo rozvedenej rodine, súvisí 

s priemerným počtom uvedených oblastí a rozdiely môžeme očakávať aj v  populácií detí 8. a 9. ročníkov. 

Vecne išlo ale o veľmi malý rozdiel. Z hľadiska krajov sa vo vzorke najvyššia mediánová hodnota ukázala 

v rozvedených rodinách v Banskobystrickom a Prešovskom kraji (5). V úplných rodinách to bol Prešovský 

a Trnavský kraj (4). 

 
RODINNÝ STAV 

 skupina detí vystavená situá-
ciám zanedbávania 

 

BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

ROZVEDENÍ 

N N=8 N=4 N=6 N=4 N=4 N=7 N=7 N=4 N=44 

MEDIÁN 4,0 4,0 3,5 3,5 3,0 5,0 3,0 5,0 4,0 

ST.D. 0,835 1,915 1,169 0,957 0,500 1,272 1,291 1,000 1,137 

NEROZVEDENÍ 

N N=9 N=3 N=13 N=11 N=16 N=8 N=21 N=11 N=92 

MEDIÁN 3,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 3,0 

ST.D. 0,441 3,215 0,967 0,522 1,147 0,518 0,811 1,537 1,100 
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13.9. PODĽA ZAMESTNANECKÉHO STATUSU RODIČOV 

 

Vystavenie dieťa situáciám zanedbávania súvisí aj so zamestnaneckým statusom rodičov.  Podiel detí, 

zažívajúcich situácie zanedbávania sa zvyšuje, ak jeden alebo obidvaja rodičia dieťaťa stratili zamestnanie.  

V skupine rodín, kde sú obidvaja rodičia nezamestnaní, bol podiel detí, zažívajúcich situácie zanedbávania 

18%. V tejto skupine bola aj najväčšia oblasť rizika - 24% (uvedené dve oblasti zanedbávania súčasne). 

V rodinách, kde obidvaja rodičia pracujú, je podiel konfrontovaných detí s niektorou z oblastí zanedbáva-

nia najmenší -  8%.  Zároveň je tu aj najnižší  podiel oblasti  rizika.  Medzi kategóriami zamestnaneckého 

statusu sa preukázali štatisticky významné rozdiely vzhľadom na výskyt, alebo  riziko vystavenia rôznym 

oblastiam zanedbávania. Miera tejto súvislosti sa ukázala ako nízka až stredná. Rozdiely tak môžeme oča-

kávať aj v základnom súbore detí 8. a 9. ročníkov. 

 

Podiely detí, udávajúcich konfrontáciu s jednotlivými oblasťami zanedbávania, sú v jednotlivých krajoch 

a skupinách s rozličným zamestnaneckým statusom rozdielne. V rodinách, kde sú zamestnaní obidvaja 

rodičia, bola najhoršia situácia v Košickom (12,0%), najlepšia v Trnavskom kraji (4,2%). V rodinách, kde 

jeden rodič nepracuje, sú najvyššie  podiely vystavenia v  Trenčianskom (17,9%) a najmenšie 

v Prešovskom kraji (3,9%). V rodinách, kde obidvaja rodičia nepracujú, sa najvyšší podiel ukázal v  Brati-

slavskom kraji (50,0%) a najmenší v Trnavskom, Trenčianskom, a Nitrianskom kraji, kde ani jedno dieťa 
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z rodín nezamestnaných neuviedlo, že takéto situácie zo svojho života pozná alebo bolo s nimi konfronto-

vané. 

ZAMESTNANECKÝ STATUS 
RODIČOV skupina detí vystavená 

situáciám zanedbávania 
BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

OBIDVAJA RODIČIA 
PRACUJÚ 

N N=8 N=5 N=8 N=10 N=14 N=9 N=20 N=12 N=86 

% 8,6% 4,2% 6,2% 7,5% 8,1% 7,2% 12,0% 7,6% 8,2% 

JEDEN RODIČ NEPRA-
CUJE 

N N=5 N=2 N=7 N=8 N=5 N=4 N=6 N=2 N=39 

% 16,1% 5,3% 17,9% 14,5% 11,4% 8,5% 10,5% 3,9% 11,1% 

ODIDVAJA RODIČIA 
NEPRACUJÚ 

N N=5 N=0 N=0 N=0 N=1 N=2 N=2 N=1 N=11 

% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 28,6% 11,8% 10,0% 18,0% 

 
V rodinách, kde obidvaja rodičia nepracujú, je nielen najvyšší podiel detí uvádzajúcich situácie zanedbá-

vania, ale aj najvyššia  celková mediánova hodnota jeho  rozsahu (4). V ostatných rodinách s jedným ne-

zamestnaným rodičom alebo plnými zamestnanými rodičmi bola jeho hodnota nižšia (3). Rozdiely 

v priemerných hodnotách  počtu uvedených oblastí sa ale nepreukázali ako štatisticky významné. Zamest-

nanecký status tak v populácií detí 8. a 9. ročníkov nediferencuje priemerný počet uvedených oblastí za-

nedbávania. Predpokladáme preto, že vzhľadom na priemery vystavenia, neexistujú medzi kategóriami 

zamestnaneckého statusu rodičov  populácií detí 8. a 9. ročníkov , ktoré sú situáciám zanedbávania vysta-

vené rozdiely. Z hľadiska krajov bol v plne zamestnaných rodinách najväčší medián vo vzorke v v troch 

krajoch – Bratislavskom, Trnavskom a Banskobystrickom kraji (4). V rodinách kde jeden rodič nepracuje 

bola najvyššia stredná hodnota v Trnavskom kraji (4). V plne nezamestnaných rodinách to boli deti 

z Banskobystrického kraja (5,5).     

ZAMESTNANECKÝ STATUS 
RODIČOV 

skupina detí vystavená situá-
ciám zanedbávania 

BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

OBIDVAJA RO-
DIČIA PRACUJÚ 

N N=8 N=5 N=8 N=10 N=14 N=9 N=20 N=12 N=86 

MEDIÁN 4,0 4,0 3,5 3,0 3,0 4,0 3,0 3,5 3,0 

ST.D. 0,518 2,683 0,744 0,699 1,188 1,054 0,999 1,240 1,165 

JEDEN RODIČ 
NEPRACUJE 

N N=5 N=2 N=7 N=8 N=5 N=4 N=6 N=2 N=39 

MEDIÁN 3,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 6,0 3,0 

ST.D. 0,548 1,414 0,535 1,356 0,000 0,500 0,837 1,414 1,016 

ODIDVAJA RODI-
ČIA NEPRACUJÚ 

N N=5 N=0 N=0 N=0 N=1 N=2 N=2 N=1 N=11 

MEDIÁN 4,0 - - - 3 5,5 4,0 5,0 4,0 

ST.D. 1,228 - - - - 0,707 1,414 - 1,191 
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13.10. PODĽA TYPU DOMÁCNOSTI V KTOREJ DIEŤA BÝVA 

 

Mieru výskytu zanedbávania ovplyvňuje aj typ domácnosti v ktorej dieťa býva. V domácnostiach 

s obidvoma rodičmi reflektovalo situácie zanedbávania 8% z detí. V rodinách s jedným rodičom – otcom to 

bolo 18%. Najväčšia oblasť rizika bola v jednorodičovských domácnostiach, pozostávajúcich z detí a mat-

ky. Miery asociácie poukázali na štatisticky významné rozdiely, čo implikuje, že vystavenie dieťaťa zane-

dbávaniu súvisí aj  s typom domácnosti, z ktorej dieťa pochádza. Výsledky uvedené v grafe možno 

s vysokou pravdepodobnosťou očakávať v celej populácií detí 8. a 9. ročníkov na Slovensku.  Miera tejto 

súvislosti sa ukázala ako nízka až stredná. 

 

Najvyššie podiely detí  v rodinách , kde deti žijú s obidvoma rodičmi pochádzali z prešovského kraja. Do-

mácnosti, kde deti žijú iba s mamou boli situáciám zanedbávania vystavené v bratislavskom kraji. Podob-

ne bol tento kraj najviac zastúpený aj medzi jednorodičovskými otcovskými domácnosťami. 

TYP DOMÁCNOSTI  
skupina detí vystavená 

situáciám zanedbávania 
BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

OBIDVAJA RODI-
ČIA 

N N=7 N=2 N=14 N=10 N=17 N=9 N=18 N=11 N=88 

% 7,4% 1,7% 9,7% 7,9% 9,0% 7,0% 10,1% 5,9% 8,0% 

LEN MAMA 
N N=5 N=3 N=4 N=4 N=2 N=4 N=9 N=3 N=34 

% 17,9% 9,7% 10,3% 10,3% 7,4% 11,1% 17,0% 14,3% 12,3% 

LEN OTEC 
N N=2 N=1 N=0 N=1 N=1 N=1 N=1 N=0 N=7 

% 50,0% 16,7% 0,0% 25,0% 33,3% 12,5% 20,0% 0,0% 17,5% 
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Výsledky vo vzorke ukázali, že v jednorodičovských otcovských domácnostiach, kde bola  situácia detí  

najhoršia aj vzhľadom na podiely vystavenia, bol zároveň aj najväčší celkový medián počtu oblastí vysta-

venia (4). V jednorodičovských domácnostiach, kde deti žijú iba s mamou bola hodnota o niečo nižšia 

(3,5). V domácnostiach s obidvoma rodičmi  mal medián najnižšiu hodnotu (2).  Medzi priemernými hod-

notami rozsahu vystavenia a kategóriami typu domácnosti  sa ale nepreukázali štatisticky významné roz-

diely. Predpokladáme preto, že skutočnosť, či dieťa vyrastá v domácnosti s otcom, mamou alebo obidvo-

ma rodičmi, je z hľadiska priemerného rozsahu uvedených oblastí  zanedbávania nepodstatná. V rámci 

krajov boli najvyššie stredné hodnoty vystavenia u detí, pochádzajúcich domácnosti kde bývajú s obidvo-

mi rodičmi v Prešovskom kraji (4). Rovnako to platilo aj pre deti bývajúce iba s mamou.(5). 

V jednorodičovských otcovských domácnostiach bola najvyššia stredná hodnota v Trnavskom kraji, kde 

jedno dieťa uviedlo všetkých sedem oblastí.  

TYP DOMÁCNOSTI 
 skupina detí vystavená 
situáciám zanedbávania 

BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

OBIDVAJA 
RODIČIA 

N N=7 N=2 N=14 N=10 N=17 N=9 N=18 N=11 N=88 

MEDIÁN 3,0 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 3,0 

ST.D. 0,488 0,707 0,941 0,516 1,121 1,000 0,778 1,537 0,980 

LEN MAMA 

N N=5 N=3 N=4 N=4 N=2 N=4 N=9 N=3 N=34 

MEDIÁN 4,0 3,0 3,0 3,5 3,0 5,0 3,0 5,0 3,5 

ST.D. 0,447 1,155 0,500 0,957 0,000 1,258 1,225 1,155 1,008 

LEN OTEC 

N N=2 N=1 N=0 N=1 N=1 N=1 N=1 N=0 N=7 

MEDIÁN 3,5 7,0 - 4 4,0 4,0 3,0 - 4,0 

ST.D. 0,707 - - - - - - - 1,345 

 
13.11. PODĽA POČTU SÚRODENCOV 

 

Deti pochádzajúce z rodín s najväčším počtom súrodencov  (štyria  a viac) sú častejšie vystavené situáciám 

zanedbávania, ako  deti s nižším počtom súrodencov. V súrodenecky najpočetnejších rodinách to bolo 

15% detí. Deti z týchto rodín mali aj najrozšírenejšiu oblasť  rizika. Najlepšie boli na tom  deti bez súro-

denca – 5,2%. Medzi kategóriami počtu súrodencov sa preukázali štatisticky významné rozdiely, čo zna-

mená, že vystavenie  dieťaťa riziku alebo situáciám  zanedbávania súvisí aj s počtom súrodencov v rodine. 

Rozdiely tak  môžeme  očakávať aj v celej populácií detí 8. a 9. ročníkov. Miera asociácie sa ukázala ako 

nízka až stredná. 
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Rozdiely vo vystavení sa vo vzorke ukázali aj pri triedení na jednotlivé kraje. V rodinách s väčším počtom 

súrodencov (dvaja a viac), najväčšie podiely dosahovali deti, ktoré pochádzali z Bratislavského kraja. Zo 

všetkých detí, ktoré uviedli, že majú jedného súrodenca, čelili situáciám zanedbávania najmä deti pochá-

dzajúce z Košického kraja. V rodinách, kde deti nemali ani jedného súrodenca, boli najvyššie podiely 

v Banskobystrickom kraji. 

POČET SÚRODENCOV 
skupina detí vystavená situáciám 

zanedbávania 
BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

NEMÁ SÚRODENCA 
N N=0 N=1 N=1 N=1 N=0 N=2 N=2 N=0 N=7 

% 0,0% 4,5% 4,5% 5,3% 0,0% 9,5% 8,0% 0,0% 5,2% 

JEDEN SÚRODENEC 
N N=2 N=0 N=8 N=9 N=10 N=3 N=13 N=6 N=51 

% 3,1% 0,0% 7,5% 10,2% 10,0% 3,0% 11,8% 7,8% 7,1% 

DVAJA SÚRODENCI 
N N=7 N=4 N=7 N=3 N=6 N=3 N=8 N=4 N=45 

% 23,3% 11,1% 17,5% 6,7% 10,9% 17,6% 13,6% 5,6% 12,4% 

TRAJA SÚRODENCI 
N N=3 N=0 N=2 N=1 N=3 N=2 N=1 N=2 N=14 

% 25,0% 0,0% 15,4% 8,3% 13,0% 18,2% 4,2% 6,1% 11,0% 

ŠTYRI A VIAC SÚRODEN-
COV 

N N=5 N=2 N=1 N=1 N=1 N=2 N=2 N=3 N=17 

% 38,5% 22,2% 11,1% 20,0% 3,8% 14,3% 11,1% 15,8% 15,0% 

 
Medián počtu uvedených oblastí sa líšil v jednotlivých krajoch. Jeho celková hodnota bola o niečo vyššia 

v rodinách s väčším počtom súrodencov (traja súrodenci a viac), kde dosahoval hodnotu štyri. Menšia 

stredná hodnota  bola v rodinách s nižším počtom súrodencov (dvoch a menej) (3).  Z hľadiska priemer-
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ného počtu uvedených oblastí zanedbávania sa nepreukázali štatisticky významné rozdiely. Predpokla-

dáme preto, že medzi kategóriami počtu súrodencov neexistujú, čo do priemerov počtu uvedených oblastí 

zanedbávania v populácií detí 8. a 9. ročníkov rozdiely. 

POČET SÚRODENCOV 
skupina detí vystavená situáciám zane-

dbávania 
BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

NEMÁ SÚRODENCA 

N N=0 N=1 N=0 N=1 N=0 N=2 N=2 N=0 N=7 

MEDIÁN - 3,0 - 3,0 - 3,0 3,0 - 3,0 

ST.D. - - - - - 0,000 0,00 - 0,000 

JEDEN SÚRODENEC 

N N=2 N=0 N=9 N=8 N=10 N=3 N=13 N=6 N=51 

MEDIÁN 4,0 - 4,0 3,0 3,5 3,0 3,0 4,5 3,0 

ST.D. 0,000 - 0,707 0,354 1,287 1,155 0,768 1,835 1,082 

DVAJA SÚRODENCI 

N N=7 N=0 N=3 N=7 N=6 N=6 N=8 N=4 N=45 

MEDIÁN 3,0 - 3,0 3,0 3,0 3,5 5,0 3,5 3,0 

ST.D. 0,535 - 0,577 1,215 0,000 0,548 1,188 0,957 1,204 

TRAJA SÚRODENCI 

N N=3 N=0 N=1 N=2 N=3 N=2 N=1 N=2 N=14 

MEDIÁN 4,0 - 3,0 4,5 3,0 5,5 3,0 4,0 4,0 

ST.D. 1,155 - - 2,121 1,155 0,707 - 1,414 1,251 

ŠTYRI A  
VIAC SÚRODENCOV 

N N=5 N=2 N=1 N=1 N=1 N=2 N=2 N=3 N=17 

MEDIÁN 3,0 5,5 4,0 4,0 3,0 5,0 3,0 4,0 4,0 

ST.D. 0,548 2,121 -  - 1,414 1,000 0,000 1,144 

 
13.12. PODĽA UVEDENEJ NÁRODNOSTI 

 

Podiely vystavenia jednotlivým oblastiam zanedbávania diferencuje  aj uvedená národnosť. Najlepšia 

situácia bola medzi deťmi, ktoré uviedli maďarskú národnosť. Tu bolo v rôznej miere takýmto situáciám 

vystavených 3% z detí. Najhoršia situácia, ktorá platila aj pre oblasť zahŕňajúcu  riziko, bola u detí hlásia-

cej sa k rómskej národnosti (20%). V skupine detí, hlásiacich sa k rómskej národnosti bolo celkovo 47% 

detí spadajúcich buď pod riziko alebo priame vystavenie takýmto situáciám.  U detí hlásiacich sa  k slo-

venskej národnosti to bolo 9%. Medzi kategóriami národnosti, rizikom a priamym vystavením sa preuká-
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zali štatisticky významné rozdiely. To k akej národnosti sa dieťa hlási má súvislosť s rizikom alebo pria-

mym vystavením  situáciám zanedbávania. Miera asociácie sa ukázala ako nízka až stredná. 

 

Podiely detí určitej národnosti so skúsenosťou s oblasťami  zanedbávania sa líšili pre jednotlivé kraje.  

U detí slovenskej národnosti boli najvyššie podiely vystavenia v Bratislavskom kraji (13%), deti maďar-

skej národnosti sa cítili najviac zanedbávané  v Trenčianskom kraji (20%) a deti rómskej národnosti boli  

najčastejšie konfrontované so zanedbávaním  v Banskobystrickom kraji (33,3%). 

UVEDENÁ NÁRODNOSŤ DIEŤAŤA 
skupina detí vystavená situáciám 

zanedbávania 
BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

SLOVENSKÁ 
N N=17 N=6 N=17 N=15 N=20 N=12 N=25 N=14 N=126 

% 13,4% 4,5% 9,2% 8,8% 9,1% 7,1% 11,1% 6,7% 8,8% 

MAĎARSKÁ 
N N=0 N=0 N=1 N=0 N=0 N=0 N=0 N=0 N=1 

% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 

RÓMSKA 
N N=1 N=0 N=0 N=0 N=0 N=2 N=2 N=1 N=6 

% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 18,2% 14,3% 20,0% 

 
Celkové mediánové hodnoty oblasti  zanedbávania boli najvyššie u detí maďarskej a rómskej národnosti 

(5). Medián u detí slovenskej národnosti mal hodnotu (3).  Vzhľadom na priemerné hodnoty oblastí zane-

dbávania sa ukázali štatistický významné rozdiely  medzi deťmi slovenskej a rómskej národnosti. U týchto 

dvoch kategórií môžeme preto očakávať rozdiely v priemeroch počtu uvedených oblastí zanedbávania aj 

v základom súbore detí 8. a 9. ročníkov. Národnosť dieťaťa má tak súvis nielen s rizikom a priamym vy-

stavením zanedbávaniu, ale aj s priemerným rozsahom zanedbávania, akému vo svojom živote deti čelili.  

53,3%

88,9%

77,1%
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8,3%

14,2%

20,0%

2,8%

8,8%
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rómska N=30

maďarská N=36

slovenská N=1438

Vystavenie detí situáciám zanedbávania  podľa uvedenej národnosti dieťaťa

dieťa nie je vystavené situáciám zanedbávania

dieťa je v riziku vystavenia situáciám zanedbávania

dieťa je vystavené situáciám zanedbávania
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Najvyššie mediánové hodnoty vystavenia u detí slovenskej národnosti boli v Bratislavskom a Prešovskom 

kraji (4), deti maďarskej a rómskej národnosti mali  najväčší medián vystavenia  v Banskobystrickom kraji 

(6) 

UVEDENÁ NÁRODNOSŤ 
DIEŤAŤA  

skupina detí vystavená 
situáciám zanedbávania 

BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

SLOVENSKÁ 

N N=17 N=6 N=17 N=15 N=20 N=12 N=25 N=14 N=126 

MEDIÁN 4,0 3,5 3,0 3,0 3,0 3,5 3 4,0 3,0 

ST.D. 0,786 2,345 0,874 0,640 1,050 0,778 0,961 1,424 1,063 

MAĎARSKÁ 

N N=0 N=0 N=1 N=1 N=0 N=2 N=2 N=1 N=6 

MEDIÁN - - - 3,0 - 6,00 4,0 5,0 5,0 

ST.D. - - - - - 1,169 1,414 - 1,169 

RÓMSKA 

N N=1 N=0 N=0 N=0 N=0 N=2 N=2 N=1 N=6 

MEDIÁN 4,0 - - - - 6,00 4,00 5,00 5,00 

ST.D. - - - - - - 1,414 - 1,169 
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13.13.   PODĽA ZDRAVOTNÝCH KOMPLIKÁCIÍ 

 

Z detí, ktoré uvádzajú nejaký typ zdravotného problému, je 13% vystavených  situáciám zanedbávania 

a ďalších 16% čelí riziku. Celkovo je podiel vystavenia u detí so zdravotnými komplikáciami 29%.  U  detí 

bez uvedených zdravotných problémov bol tento podiel vystavenia 6%, Medzi obidvoma kategóriami sa 

preukázali štatisticky významné rozdiely.   Znamená to, že existencia dieťa v riziku alebo jeho priame vy-

stavenie situáciám  zanedbávania je ovplyvnené aj tým, či dieťa má  zdravotné komplikácie.  Táto súvislosť 

sa ukázala ako nízka až stredná. 

 

Porovnanie podielov detí vystavených situáciám zanedbávania so zdravotnými komplikáciami  a zdravými 

deťmi v jednotlivých krajoch indikuje rozdiely. Najvyšší podiel deti so zdravotnými komplikáciami bol  v 

Košickom kraji  (17%) a najmenší v Trnavskom kraji (5,7%). Z kategórie zdravých deti boli najväčšie po-

diely vystavenia  v Bratislavskom kraji (12%) a najmenšie v Banskobystrickom kraji (2,9%). 

ZDRAVOTNÉ KOMPLIKÁCIE 
skupina detí vystavená situáciám 

zanedbávania 
BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

UVIEDOL 
N N=9 N=4 N=13 N=6 N=10 N=12 N=16 N=10 N=80 

% 15,5% 5,7% 16,9% 7,3% 11,6% 16,2% 17,0% 11,5% 12,7% 

NEUVIEDOL 
N N=9 N=3 N=6 N=9 N=10 N=3 N=12 N=5 N=57 

% 11,8% 3,3% 5,2% 10,2% 7,4% 2,9% 8,2% 3,8% 6,4% 

 
Mediánové hodnoty počtu oblastí  zanedbávania boli identické pre zdravé i deti so zdravotnými kompliká-

ciami(3). Najvyšší medián u detí s uvedenými zdravotnými problémami bol v Trnavskom kraji(4,5). U 

80,5%

71,2%

13,1%

16,1%

6,4%

12,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

neuvedené zdravotné komplikácie N=892

uvedené zdravotné komplikácie N=628

Vystavenie detí situáciám zanedbávania podľa zdravotných komplikácií

dieťa nie je vystavené situáciám zanedbávania

dieťa je v riziku vystavenia situáciám zanedbávania

dieťa je vystavené situáciám zanedbávania
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zdravých detí to boli dva kraje – Nitriansky a Prešovský (4). Štatisticky významný rozdiel bol ale indiko-

vaný pre obidve kategórie detí v priemernom počte uvedených oblastí zanedbávania. Vecne však išlo 

o veľmi malú hodnotu.  

ZDRAVOTNÉ KOMPLIKÁCIE skupi-
na detí vystavená situáciám zane-

dbávania 
BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

UVIEDOL  

N N=9 N=4 N=13 N=6 N=10 N=12 N=16 N=10 N=80 

MEDIÁN 4 4,5 3,0 3,0 3,5 4,0 3,0 3,5 3,0 

ST.D. 0,866 2,630 1,193 0,837 1,333 1,115 1,065 1,370 1,242 

NEUVIEDOL 

N N=9 N=3 N=6 N=9 N=10 N=3 N=12 N=5 N=57 

MEDIÁN 3,0 3,0 3,5 4,0 3,0 3,00 3,0 4,0 3,0 

ST.D. 0,500 2,309 0,548 0,527 0,316 0,000 0,778 1,517 0,889 

 
13.14. PODĽA PROSPECHU DETÍ  

 

So zhoršujúcim sa prospechom v škole rastie podiel detí, ktoré čelia  riziku zanedbávania, alebo sú situá-

ciám zanedbávania vystavené priamo. V skupine so zlým prospechom, do skupiny vystavenia patrilo 

22,4% detí, do skupiny rizika 21,2% detí. Celkovo až 44% detí so zlým alebo veľmi zlým prospechom je 

buď v riziku alebo vystavených situáciám zanedbávania. V skupine detí s veľmi dobrým alebo dobrým 

prospechom, príslušné podiely činia 6,8%, 11,4% (celkovo 18,2% detí v riziku alebo priamo vystavené). 

Medzi troma  kategóriami prospechu sa súčasne vyskytli aj štatisticky významné rozdiely, čo znamená, že 

ak je dieťa v riziku zanedbávania alebo je situáciám zanedbania vystavené priamo, tak to  má vplyv  aj na 

jeho výsledky v škole.  Miera asociácie medzi kategóriami detí sa ukázala ako nízka až stredná. 
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Podiely detí vystavených situáciám zanedbávania sú v jednotlivých krajoch vo vzorke rozdielne.  Najväčšie 

podiely detí, ktoré si uviedli výborný alebo dobrý prospech sa konfrontuje s takýmito situáciami v brati-

slavskom kraji. Rovnako to platí aj pre deti, ktoré svoj prospech považujú za dostatočný alebo nedostatoč-

ný. Deti, ktoré si uviedli dobré výsledky boli situáciám zanedbávania vystavené najmä v nitrianskom kraji 

PROSPECH V ŠKOLE 
skupina detí vystavená situáciám zane-

dbávania 
BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

VÝBORNE ALEBO VEĽMI 
DOBRE 

N N=9 N=4 N=11 N=6 N=11 N=7 N=9 N=8 N=65 

% 11,8% 3,9% 8,5% 5,4% 7,5% 6,4% 6,8% 5,5% 6,8% 

DOBRE 
N N=5 N=1 N=6 N=9 N=8 N=5 N=14 N=5 N=53 

% 9,8% 2,2% 11,3% 17,3% 12,1% 8,2% 15,4% 8,5% 11,1% 

DOSTATOČNE ALEBO NE-
DOSTATOČNE 

N N=4 N=2 N=2 N=0 N=1 N=3 N=5 N=3 N=19 

% 66,7% 14,3% 20,0% 0,0% 11,1% 33,3% 29,4% 14,3% 22,4% 

 
 
Nepreukázalo sa ale, že deti v skupine vystavenej situáciám zanedbávania sa v kategóriách prospechu líšia 

aj  čo mediánového počtu oblastí zanedbávania.  Vo všetkých troch kategóriách dosahoval celkový medián 

identickú hodnotu tri. Rovnako neexistujú  štatisticky významné rozdiely  medzi priemermi počtu uvede-

ných oblastí, ktorým sú deti v skupinách s definovaných prospechom  vystavené.  Tie deti, ktoré sú takým-

to situáciám vystavené sa z hľadiska počtu jeho uvedených oblastí nelíšia. Neexistenciu rozdielu predpo-

kladáme aj v populácií detí 8. a 9. ročníkov.  

PROSPECH V ŠKOLE  
skupina detí vystavená situáciám zanedbávania 

BA TR TN ŽL BB NT KŠ PR SPOLU 

VÝBORNE ALEBO VEĽMI 
DOBRE 

N N=9 N=4 N=6 N=11 N=7 N=11 N=9 N=8 N=65 

MEDIÁN 3,0 3,5 3,0 3,0 4,0 3,0 3,0 3,5 3,0 

ST.D. 1,014 0,957 0,837 1,286 1,113 1,250 0,333 0,886 1,020 

DOBRE 

N N=5 N=1 N=9 N=8 N=5 N=6 N=14 N=5 N=53 

MEDIÁN 4,0 9,0 4,0 3,0 4,0 3,0 3,0 5,0 3,0 

ST.D. 0,548 - 0,527 0,756 1,225 0,408 1,122 1,789 1,272 

DOSTATOČNE ALEBO NEDOS-
TATOČNE 

N N=4 N=2 - N=1 N=3 N=2 N=5 N=2 N=19 

MEDIÁN 4,0 5,0 - 3,0 3,0 3,5 3,0 4,0 3,0 

ST.D. 0,000 2,828 - - 0,000 0,707 1,095 1,414 1,084 
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13.15. VYBRANÉ UKAZOVATELE  A ROZSAH OBLASTÍ ZANEDBÁVANIA 

Úloha, ktorú zohrávajú niektoré zo sociodemografických a iných charakteristík, boli analyzované aj pomo-

cou korelačných koeficientov. Zisťovali sme, ako sa mení rozsah zanedbávania u detí zaradenej do skupiny 

vystavenej situáciám zanedbávania v súvislosti s  vybranými ukazovateľmi. Tu nás zaujímala existencia 

lineárnych súvislostí. Konkrétne – ako sa so zmenou vybranej charakteristiky bude meniť rozsah uvede-

ných oblastí zanedbávania v skupine detí, ktorá mu je vystavená. V prípade, že tento rozsah so zmenou 

narastá, je hodnota koeficientov pozitívna. Čím vyšší  koeficient, tým tesnejšia a väčšia súvislosť. Ak je 

koeficient záporný, znamená to, že s rastúcou hodnotou ukazovateľa, rozsah oblastí fyzického násilia kle-

sá. Ak je koeficient štatisticky významný, vplyv sociodemografickej charakteristiky môžeme očakávať aj 

v populácii 8. a 9. ročníkov. 

 

16.16. FINANČNA SITUÁCIA V RODINE 

 

Medzi finančnou situáciou v rodine, v ktorej je dieťa vystavené situáciám zanedbávania,  a počtom jeho 

oblastí uvedených súčasne nie je štatisticky významná súvislosť.  Korelačný koeficient má navyše veľmi 

nízku hodnotu.  Zhoršujúca sa finančná situácia v rodine, kde je dieťa vystavené situáciám zanedbávania, 

tak s jeho rozsahom nemá žiadnu súvislosť. 

KORELAČNE KOEFICIENTY   
(skupina detí vystavená situáciám zanedbávania) 

POČET UVEDENÝCH OB-
LASTÍ MOŽNÉHO ZANE-

DBÁVANIA SÚČASNE 

 
FINANČNA SITUÁCIA V RODINE 

Spearman Correlation ,069 
Sig. (2-tailed) ,412 

N 145 
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13.17. PROSPECH V ŠKOLE 

 

V rodinách,  kde sú deti vystavené zanedbávaniu, neexistuje súvislosť  ani s prospechom v škole. To, či je 

dieťa vystavené väčšiemu alebo menšiemu počtu oblastí zanedbávania súčasne, tak  s dosiahnutými vý-

sledkami v škole bezprostredne nesúvisí. 

 
KORELAČNE KOEFICIENTY   

(skupina detí vystavená situáciám zanedbávania) 
 

POČET UVEDENÝCH 
OBLASTÍ ZANEDBÁVANIA  

 
PROSPECH V ŠKOLE 

Spearman Correlation ,080 
Sig. (2-tailed) ,343 

N 144 
 

13.18. POČET SÚRODENCOV 
 

Pri počte súrodencov sa preukázala nízka  až stredná súvislosť. So zvyšujúcim počtom súrodencov 

v rodinách, kde je dieťa vystavené situáciám  zanedbávania, rastie aj počet oblastí,  s ktorými sa musí kon-

frontovať súčasne. Súvislosť sa ale ukázala ako štatisticky nevýznamná. Neočakávame ju preto v populácii 

detí 8. a 9. ročníkov. 

 
KORELAČNE KOEFICIENTY 

(skupina detí vystavená situáciám zanedbávania) 
 

POČET UVEDENÝCH OB-
LASTÍ ZANEDBÁVANIA  

 
POČET SÚRODENCOV V RODINE 

Pearson Correlation ,153 
Sig. (2-tailed) ,071 

N 140 
 

13.19. ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY 

 

Stredná až značná súvislosť existuje medzi počtom uvedených zdravotných problémov a počtom uvede-

ných oblastí zanedbávania. Čim viac zdravotných problémov  uviedlo dieťa, ktoré je zanedbávaniu vysta-

vené, tým väčšiemu rozsahu zanedbávania muselo čeliť. Táto súvislosť sa ukázala ako štatisticky výz-

namná.   

                         

 
KORELAČNE KOEFICIENTY   

(skupina detí vystavená situáciám zanedbávania) 
 

POČET UVEDENÝCH OB-
LASTÍ ZANEDBÁVANIA 

 
POČET UVEDENÝCH ZDRAVOTNÝCH PROBLÉMOV 

Pearson Correlation ,332
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 
N 146 

**. Correlation is significant at the 0.01  level (2-tailed). 

13.20. KOMU SA DETI  ZDÔVERUJÚ, KTO ICH SPOCHYBŇUJE A KTO IM REÁLNE NAKONIEC POMÔŽE? 

 

V prieskume sme tiež  zisťovali, komu sa deti, vystavené situáciám zanedbávania, zvyknú  najčastejšie 

zdôveriť, kto ich  najčastejšie spochybňuje a kto im nakoniec reálne pomôže?! Keďže si mohli vybrať z 

viacerých odpovedí,  percentá odpovedí  dosahujú hodnoty vyššie ako 100%. Deti, vystavené zanedbáva-
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niu, sa najčastejšie zdôverujú so svojou situáciou kamarátovi alebo kamarátke. Na druhom mieste to je 

vlastný rodič – konkrétne - mama. Na treťom mieste vlastný otec. Na posledných miestach sa umiestnili 

niektoré pedagogické alebo pomáhajúce profesie,  ako sú výchovní poradcovia, linka dôvery alebo školskí 

psychológovia.  Zaujímavým zistením bolo, že hoci sú kamaráti a kamarátky a vlastná mama na prvých 

dvoch miestach, ktorým sa zdôverujú, najdôveryhodnejšie osoby, súčasne sú zároveň tými, ktorí ich naj-

častejšie spochybňujú. Zároveň sú ale tými  osobami, od ktorých sa im na základe odpovedí detí aj najčas-

tejšie dostane konkrétnej pomoci.  Deti sa obracajú najčastejšie na svojich blízkych, rodičov a dospelých 

ľudí, ktorí sú za ne zodpovední. 

 

 
SKUPINA DETÍ -  
ZANEDBÁVANIE 

KOMU SA ZDÔVERILO 
N=110 

KTO SPOCHYBŇOVAL 
N=68 

KTO REÁLNE POMOHOL 
N=99 

N 
percento 
dôvodov 

percento 
odpovedí 

N 
percento 
dôvodov 

percento 
odpovedí 

N 
percento 
dôvodov 

percento 
odpovedí 

1. kamarát, kamarátka 70 26,0% 63,6% 27 23,5% 39,7% 44 20,4% 44,4% 

2. mama 55 20,4% 50% 17 14,8% 25,0% 58 26,9% 58,6% 

3. otec 33 12,4% 30,0% 10 8,7% 14,7% 33 15,3% 33,3% 

4. 
starí  rodičia (babka, 

dedko) 
26 9,7% 23,6% 8 7,0% 11,8% 17 7,9% 17,2% 

5. spolužiak/spolužiačka 26 9,7% 23,6% 16 13,9% 23,5% 21 9,7% 21,2% 

6. širšia rodina(ujo, teta) 17 6,3% 15,5% 5 4,3% 7,4% 10 4,6% 10,1% 

7. brat 15 5,6% 13,6% 11 9,6% 16,2% 11 5,1% 11,1% 

8. sestra 14 5,2% 12,7% 7 6,1% 10,3% 11 5,1% 11,1% 

10. učiteľ/učiteľka 4 1,5% 3,6% 5 4,3% 7,4% 21 9,7% 21,2% 

11. policajt, policajtka 3 1,2% 2,7% 1 0,9% 1,5% 2 0,9% 2,0% 

12. sused 1 0,4% 0,9% 3 2,6% 4,4% 1 0,5% 1,0% 

13. sociálny pracovník 2 0,7% 1,8% 2 1,7% 2,9% 2 0,9% 2,0% 

14. linka dôvery 2 0,7% 1,8% 1 0,9% 1,5% 2 0,9% 2,0% 

15. výchovný poradca 1 0,4% 0,9% 1 0,9% 1,5% - - - 

16. školský psychológ - - - 1 0,9% 1,5% - - - 

SPOLU 269 100% 244,5% 115 100,0% 169,1% 216 100,0% 218,2% 
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13.12. ZÁVERY PRE  ZANEDBÁVANIE 

 

Podobne ako ostatné formy násilia, aj zanedbávania sme najskôr analyzovali z dvoch hľadísk. Prvým bola 

jeho základná prevalencia v skúmanej vzorke detí, vrátane odhadov pre celú populáciu detí 8. a 9. roční-

kov. Druhé hľadisko bolo zamerané  na jeho štruktúru - definované oblasti zanedbávania, reflektované 

deťmi najčastejšie i najmenej. Následne bol preskúmaný súvis medzi vybranými sociodemografických 

(a inými) charakteristikami. Detailne sme analyzovali, ako jednotlivé charakteristiky diferencujú riziko 

i priame vystavenie. Analyzovaný bol aj súvis medzi sociodemografickými (a inými) charakteristikami 

a rozsahom zanedbávania, vyjadreným pomocou mediánových a priemerných hodnôt.  Oblasti zanedbá-

vania boli analyzované cez korelačné koeficienty a situáciu vo vzorke sme sledovali aj vzhľadom na jed-

notlivé kraje Slovenska.  

Výsledky prieskumu ukázali, že z reprezentatívnej vzorky detí 14%  z nich bolo zaradených do kategórie 

rizika vystavenia zanedbávaniu a 9,4% bolo priamo vystavené situáciám zanedbávania. Zovšeobecnením 

výsledkov pre celú populáciu detí 8. a 9. ročníka, sa odhady pohybujú medzi 7,9% - 10,9%. Pri ďalších 

interpretáciách týchto zistení treba ale brať do úvahy obmedzenia, súvisiace s kvantitatívnym skúmaním 

zanedbávania.  Z hľadiska frekvencie výskytu (štruktúry) jednotlivých oblastí zanedbávania, deti uvádzali 

najčastejšie výroky z oblastí týkajúcich sa bezpečia domova, poskytovania zdravotnej starostlivosti alebo 

nedostatku stravy. Najmenej frekventovanou oblasťou bola  dostupnosť  školských potrieb. Z hľadiska 

rozsahu zanedbávania boli výsledky jednoznačné.  Najväčší podiel detí  sa pohyboval  na hranici kritérií, 

ktoré sme  zvolili: 59% detí uviedlo tri oblasti zanedbávania súčasne, zvyšných 41% udávalo štyri oblasti 

a viac. So zväčšujúcim sa rozsahom zanedbávania sa zhoršuje napĺňanie potrieb dieťaťa a rozširuje sa 

spektrum konfrontácie, ktorému musí dieťa zo strany dospelých čeliť.   

Ďalšie  zistenia sa týkajú diferencií  sledovaných ukazovateľov vzhľadom na kategórie rizika najväčšieho 

podielového výskytu. Napr. dievča (10%)  znamená, že  dievčatá boli častejšie vystavené situáciám zane-

dbávania v porovnaní s chlapcami, pričom číslo v zátvorke udáva najvyšší percentuálny podiel kategórie 

uvedenej charakteristiky. Žltou farbou sú označené charakteristiky so štatisticky významnými rozdielmi.  

V tabuľke sú uvedené aj mediánové hodnoty rozsahu zanedbávania, ktorých rozdiely ak boli štatisticky 

významné, sú rovnako označené žltou farbou. 

V porovnaní s ostatnými formami násilia, diferencovalo zanedbávanie najväčší počet charakteristík (8/10) 

- s výnimkou kraja a pohlavia. Pri žiadnej z nich nepresiahli miery asociácie nízku až strednú súvislosť.  

Najvyššie podiely vystavenia  boli pri zlej  finančnej situácií  domácnosti, v rodinách kde obidvaja rodičia 

nepracujú, v jednorodičovských otcovských domácnostiach, u detí s veľmi zlým a zlým prospechom a detí 

hlásiacich sa  k rómskej národnosti. U charakteristík rodinný stav rodičov, prihlásenie sa k národnosti 

a zdravotných  komplikáciách  sa ukázali zistenia aj vzhľadom na štatistické rozdiely v priemeroch vysta-

venia. 

Použitie korelačných koeficientov umožnilo ďalší pohľad na súvislosti  spojené so situáciami zanedbáva-

nia. Zamerali sme sa  na deti, ktoré spadali do skupiny vystavenej situáciám zanedbávania. Pátrali sme po 

lineárnych súvislostiach, v snahe zistiť, ako sa  s rastúcou alebo klesajúcou hodnotou sociodemografických 

a iných charakteristík mení rozsah (počet oblastí) zanedbávania. Najsilnejšia  súvislosť s počtom uvede-

ných oblastí zanedbávania sa ukázala pri počte zdravotných problémov. Čím viac zdravotných problémov 

deti uviedli, tým väčšiemu rozsahu zanedbávania museli čeliť. Išlo o strednú až závažnú súvislosť, ktorá 

bola štatisticky významná.  Druhá najsilnejšia súvislosť sa ukázala pri počte súrodencov – čím viac rástol 

ich počet, tým viac oblastí zanedbávania deti uvádzali. Súvislosť sa ukázala ako nízka až stredná ale  štatis-

ticky nevýznamná. Rozsah zanedbávania nemal u detí, ktoré sú takýmto situáciám vystavené žiadny vzťah 

k výsledkom v škole. Rovnako sa nepreukázalo, že by sa  rozsah tejto formy násilia zväčšoval so zhoršujú-

cou sa finančnou situáciou v rodinách. Znamená to, že finančná situácia rodín, u deti, ktoré sú situáciám 

zanedbávania vystavené je od počtu uvedených oblastí nezávislá.  
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Deti vystavené situáciám zanedbávania sa zdôveria najčastejšie kamarátovi alebo kamarátke, vlastnej 

mame a otcovi. Kamarát/kamarátka a vlastná mama sú zároveň tými, ktorí ich najčastejšie spochybňujú. 

Zároveň sú ale aj osobami, ktoré im najčastejšie reálne pomôžu. Na prvom mieste pomoci je vlastná mama, 

nasleduje kamarát/kamarátka a potom otec.  Na posledných miestach sa z hľadiska  zdôverenia,  spo-

chybnenia aj poskytnutia pomoci nachádzajú niektoré pomáhajúce profesie ako sú linka dôvery, výchovný 

poradca alebo školský psychológ/psychologička. 
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ZHRNUTIE  PRE PRVÚ FORMU NÁSILIA -  ZANEDBÁVANIE 

 

SOCIODEMOGRAFICKÁ 
CHARAKTEIRISTIKA  

SKUPINA DETÍ VYSTA-
VENÝCH SITUÁCIÁM 

ZANEDBÁVANIA 
ROZSAH SITUÁCIÍ ZANEDBÁVANIA 

SKUPINA DETÍ 
V RIZIKU ZANEDBÁVANIA 

percento z 
kategórie 

s najväčším podielom 

 mediánové hodnoty  rozsahu oblastí 
zanedbávania 

percento  
z kategórie s najväčším 

podielom 

1. 

 
POHLAVIE 
(kategória 

s najväčším po-
dielom) 

 

dievča (10%) 
dievčatá (3) 
chlapci(3) 

dievča (16%) 

2. 

KRAJ 
(kategória 

s najväčším po-
dielom) 

 

Bratislavský 
(13%) 

Bratislavský (4) 
Trnavský (4) 

Banskobystrický(4) 
Prešovský (4) 

Trenčiansky (20%) 
Žilinský (17%) 

Košický kraj (17%) 

3. 

FINANČNÁ SITUÁ-
CIA DOMÁCNOSTI 

(kategória 
s najväčším po-

dielom) 
SIG.<0.05 

 

zlá alebo veľmi zlá 
(42%) 

veľmi dobrá alebo dobrá (3) 
ani dobrá ani zlá (3) 

zlá alebo veľmi zlá (3) 
ani dobrá ani zlá (22%) 

4. 

RODINNÝ STAV 
RODIČOV 

(kategória 
s najväčším po-

dielom) 
SIG.<0.05 

 

rozvedení 
(14%) 

rozvedení (4) 
nerozvedení (3) 

rodičia sú rozvedení 
(20%) 

5. 

ZAMESTNANECKÝ 
STATUS RODIČOV 

(kategória 
s najväčším po-

dielom) 
SIG.<0.05 

obidvaja rodičia nepra-
cujú 

(18%) 

obidvaja rodičia pracujú (3) 
jeden rodič nepracuje (3) 

obidvaja rodičia  nepracujú (4) 

obidvaja rodičia pracujú 
(25%) 

6. 

TYP DOMÁCNOSTI 
(kategória 

s najväčším po-
dielom) 

SIG.<0.05 
 

jednorodičovské otcov-
ské domácnosti 

(18%) 

bývam s obidvoma rodičmi – (3) 
bývam s jedným  rodičom – mama (3,5) 

bývam s jedným rodičom – otec (4) 

bývam s jedným  rodičom  
- mama 
(19%) 

7. 

POČET SÚRODEN-
COV 

(kategória 

s najväčším po-

dielom) SIG.<0.05 

veľký počet súroden-
cov – štyria a viac 

(15%) 

nemá súrodenca (3) 
jeden súrodenec (3) 
dvaja súrodenci (3) 
traja súrodenci (4) 

štyria a viac súrodencov (4) 

štyria a viac súrodencov 
(18%) 

8. 

NÁRODNOSŤ (kate-
gória s najväčším 

podielom) 
SIG.<0.05 

 

deti hlásiace sa 
k rómskej národnosti 

(18%) 

slovenská (3) 
maďarská (3) 

rómska (5) 

rómska 
(28%) 

9. 

ZDRAVOTNÉ KOM-
PLIKÁCIE 

(kategória 
s najväčším po-

dielom) 
SIG.<0.05 

 

uvedené zdravotné 
komplikácie 

(13%) 

uviedol zdravotné komplikácie (3) 
neuviedol zdravotné komplikácie (3) 

uviedol zdravotné kom-
plikácie 
(16%) 

10. 

PROSPECH 
 V ŠKOLE 

(kategória 
s najväčším po-

dielom) 
SIG.<0.05 

 

zlý alebo veľmi zlý 
prospech 

(22%) 

veľmi dobrý alebo dobrý prospech (3) 
dobrý prospech (3) 

zlý alebo veľmi zlý prospech (3) 

zlý alebo veľmi zlý pro-
spech 
(20%) 
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14.1. ZÁKLADNÝ PREHĽAD - VYSTAVENIE DETÍ  SITUÁCIÁM  PSYCHICKÉHO NÁSILIA 

 

Psychické násilie je jednou z ďalších foriem násilia, ktoré ubližuje deťom a spôsobuje im traumu. Jeho 

prevalenciu sme zisťovali pomocou 5 výrokov. Výroky reprezentovali jednotlivé oblasti a boli zamerané 

iba na správanie sa rodičov. Neskúmali sme vystavenie situáciám psychického násilia zo strany iných osôb 

– spolužiakov, rovesníkov, učiteľov alebo širšej rodiny. Jednotlivé oblasti sa týkali vyhrážania sa rodiča, že 

dieťa opustí, zamykania v izbe, ponižovania, nadávania, odmietania sa rozprávať, alebo odopierania jedla 

tak, že dieťa ostalo hladné. Pri vyhodnocovaní sme postupovali podobným spôsobom ako pri fyzickom 

násilí, uvedenom v nasledujúcej kapitole. Deti mali možnosť sa k výrokom vyjadriť na škále od „nikdy sa 

nestalo“, „stalo sa raz“, „stalo sa 2-5krát“, „stalo sa 6-10krát“, „stalo sa viac ako 10krát“,„stáva sa stále“. Ako 

podmienky pre riziko a samotné vystavenie sme zvolili nasledujúce kritéria. Ak dieťa odpovedalo na 

všetkých 5 výrokoch negatívne vo variante „nikdy sa nestalo“, odpovede  boli zaradené do prvej oblasti – 

dieťa nie je vystavené psychickému násiliu. Rovnako boli do prvej oblasti zaradené aj také odpovede, 

v ktorých bolo označených 5 negatívnych odpovedí a 1 odpoveď na ľubovoľný jeden výrok s variantom 

„stalo sa raz“. Ak boli  dve odpovede dieťaťa na ľubovoľné  dva výroky  zaznamenané na škále „stalo sa 

raz“, dieťa bolo zaradené do druhej oblasti – dieťa je v riziku vystavenia situáciám psychického násilia. 

Akékoľvek iné odpovede boli zaradené do tretej oblasti - vystavenia situáciám psychického násilia. 

Použité výroky (skúmané oblasti) sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

 
OBLASTI INDIKUJÚCE PSYCHICKÉ NÁSILIE ZO STRANY RODIČOV 

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

 
Detí sme sa pýtali  nielen to, či sú konfrontované s niektorou zo situácií, indikujúcou psychické násilie, ale 

aj ako často sa tak deje, či sa niektorá zo situácií  stala v priebehu posledných 12 mesiacov, v akom veku sa  

tak stalo prvý krát a akú rolu hral pri možnej konfrontácii alkohol. Zaujímala nás teda nielen frekvencia, 

štruktúra ale aj vek prvej skúsenosti a to, či sa tak deje aj v poslednom období. Od veku prvej skúsenosti sa 

pri dostatočnom počte dát dalo následne odhadnúť, v akom veku sa deti so psychickým násilím stretávajú 

najčastejšie. Zároveň sme skúmali, či existujú vekové rozdiely so skupinou detí, ktoré síce nie sú podľa 

našich kritérií priamo vystavené psychickému násiliu, ale svojimi odpoveďami sa dostali do oblasti 

vyhodnotenej ako rizikovej.  Podobný postup porovnania sme použili aj vzhľadom na častosť výskytu  

alkoholu.  

Základné vyhodnotenie zozbieraných údajov ukázalo, že na základe nami stanovených kritérií,  vystavenie 

situáciám psychického násilia zažilo niekedy vo svojej minulosti približne 21% detí. Percentuálny odhad 

na celú populáciu pre stanovené ročníky sa pohybuje v intervale 18,6% až 22,6% detí. V riziku vystavenia 

psychickému násiliu sa odhadom nachádza 3% - 5% z detskej populácie. Dole uvedený graf spolu 

s uvedenou tabuľkou ukazuje prepočet piatich skúmaných oblastí psychického násilia na celý základný 

súbor detí 8. a 9.ročníkov. Z nich možno vyčítať, že najčastejšie reflektovanou oblasťou boli situácie 

odmietania sa rozprávať alebo ponižovanie a nadávanie. Najmenej často reflektovali deti oblasť 

odopierania stravy vedúcej k hladu. Stále ale ide o takmer 2% detí z populácie 8. a 9. ročníkov, ktoré 

uviedli, že situáciu násilného odopierania stravy  poznajú a majú s ňou  zo svojej minulosti skúsenosť. 
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VYSTAVENOSŤ DIEŤAŤA SITUÁCIÁM  

PSYCHICKÉHO NÁSILIA ZO STRANY RODIČOV A 
ODHADY NA CELÚ POPULÁCIU DETÍ 8. A 9. 

ROČNÍKOV 
N=1560 

frekvencia percento 
95% interval 

spoľahlivosti –  
dolná hranica 

95% interval 
spoľahlivosti –  
horná hranica 

dieťa nie je vystavené psychickému násiliu 1173 75,2% 73,0% 77,4% 
dieťa je v riziku vystavenia situáciám psychického 

násilia 66 4,2% 3,2% 5,2% 

dieťa je vystavené situáciám  psychického násilia 321 20,6% 18,6% 22,6% 

SPOLU 1560 100% - - 

 

 

OBLASTI PSYCHICKÉHO NÁSILIA  
ODHAD NA ZÁKLADNÝ SÚBOR 8. A 9. ROČNÍKOV 4 3 1 2 5 

95%  interval spoľahlivosti – horná hranica 17,8% 15,9% 7,3% 5,2% 2,4% 

 
95% interval spoľahlivosti -  dolná hranica 

 
14,0% 12,3% 4,9% 3,2% 1,0% 

14.2. ŠTRUKTÚRA OBLASTÍ PSYCHICKÉHO NÁSILIA 

 

Opäť ako v prípade ostatných foriem násilia, aj v situáciách psychického násilia nás zaujímala jeho 

štruktúra.  Zisťovali sme výšku podielov oblastí, ktorými boli takéto situácie definované.  Nasledujúca 

tabuľka  ukazuje, že najčastejšie  bolo deťmi uvádzané odmietanie sa rozprávať (oblasť č.4) a ponižovanie 

alebo nadávanie (oblasť č.3). Na oblasť č.4 odpovedalo kladne 78% zo všetkých detí, vystavených 

situáciám psychického násilia. Na výrok č.3 bola kladná odpoveď u 69% detí, spadajúcich do skupiny 

vystavenia. Boli to tak dve najčastejšie oblasti, ktoré deti uvádzali, že sú s nimi reflektované. Zamykanie 

v izbe uviedlo 21% z detí zaradenej do skupiny vystavenia. Naopak, najmenej reflektovanou oblasťou bolo 

odopieranie stravy vedúcej k hladu. Túto oblasť uviedlo 9% detí zo skupiny vystavenej psychickému 

násiliu. 

ŚTRUKTÚRA  OBLASTI PSYCHICKÉHO NÁSILIA 
(skupina detí vystavená situáciám psychického násilia) 

N=321 
frekvencia percento dôvodov percento 

odpovedí 

4. odmietanie sa rozprávať  249 37,8% 77,8% 
3. ponižovanie, nadávanie  220 33,4% 68,5% 
1. vyhrážanie sa rodiča, že opustí dieťa  96 14,6% 30,3% 
2. zamykanie v izbe  66 10,1% 20,8% 
5. odopieranie stravy vedúcej k hladu  28 4,1% 8,8% 

SPOLU 659 100% 206,2% 

15,9% 14,1% 6,1% 4,2% 1,7%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

4. odmietanie sa 
rozprávať, N=249

3.ponižovanie, 
nadávanie, N=220

1.vyhrážanie, že rodič 
opustí dieťa, N=96

2.zamykanie v izbe, 
N=66

5.odopieranie stravy 
vedúcej k hladu, N=28

Oblasti  psychického násilia u detí zaradených do skupiny vystavenej 
psychickému násiliu

- odhad na základný súbor 8. a 9.ročníkov -
N=1560

vystavenie 95%dolná hranica 95% horná hranica
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Detí sme sa pýtali aj to, či sú tejto forme násilia vystavené opakovane alebo nie. Snažili sme sa tak zistiť 

nielen štruktúru oblasti násilia,  ale aj to,  ktoré  z nich  sa v životoch detí najčastejšie opakujú.  Nasledujúci 

graf ukazuje, že k opakovaniu dochádzalo najmä v dvoch oblastiach: „ponižovanie a nadávanie“ 

a „odmietanie sa rozprávať“.  V rámci nich bolo najmenej takých detí, ktoré uviedli, že sa tak stalo v ich 

minulosti iba raz. Naopak – najmenej frekventovanou oblasťou bolo „vyhrážanie sa, že rodič dieťa opustí“ 

a „odopieranie stravy vedúcej k hladu“.  Tieto situácie sa v živote detí mali tendenciu  najmenej často 

vracať. Ak sa v ich živote stali, bolo to najmä raz  a už sa viac neopakovali.  Stále ale existoval relatívne 

veľký podiel detí, ktoré uviedli, že ich  zažívali opakovane. Vo všeobecnosti nie sú situácie psychického 

násilia ojedinelými prejavmi, ktoré sa nemajú tendenciu vracať.  Ak s nimi majú deti skúsenosť, deje sa tak 

vo veľkej miere opakovane a to bez ohľadu na oblasť, s ktorou sa deti konfrontujú. 

 

14.3. OBLASTI PSYCHICKÉHO NÁSILIA A POHLAVIE 

Štruktúra vystavenia oblastiam násilia z hľadiska pohlavia umožňuje vidieť, ktorým oblastiam 

psychického násilia sú častejšie vystavené dievčatá, a s ktorými sa naopak častejšie konfrontujú chlapci. 

Doleuvedený graf ukazuje, že všetky oblasti psychického násilia častejšie reflektovali dievčatá. Ide o 

podobný výsledok ako u všetkých ostatných foriem násilia. 
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42,4%

58,3%

10,0%

14,5%

32,1%

36,4%

27,1%

39,5%

51,0%

3,6%

7,6%

2,1%

12,3%

10,4%

3,6%

7,6%

8,3%

18,2%

17,7%

7,1%

6,1%

4,2%

20,0%

6,4%

0% 50% 100%

odopieranie stravy vedúcej k hladu, N=28

zamykanie v izbe, N=66

vyhrážanie, že rodič opustí dieťa, N=96

ponižovanie, nadávanie, N=220

odmietanie sa rozprávať, N=249

Ako často sú deti vystavené situáciám indikujúcich psychické násilie
(skupina detí  vystavená psychickému násiliu)

stalo sa raz stalo sa 2-5 krát stalo sa 6-10krát stalo sa viac ako 10krát stáva sa stále

39,3%

36,4%

35,4%

38,2%

39,0%

60,7%

63,6%

64,6%

61,8%

61,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

odopieranie stravy vedúcej k hladu, N=28

zamykanie v izbe, N=66

vyhrážanie, že rodič opustí dieťa, N=96

ponižovanie, nadávanie, N=220

odmietanie sa rozprávať, N=249

Oblasti psychického násilia a pohlavie
(skupina detí  vystavená psychickému násiliu)

chlapec dievča



51 
 

14.4. ROZSAH VYSTAVENIA SITUÁCIÁM  PSYCHICKÉHO NÁSILIA 
 

Okrem základnej štruktúry a frekvencie opakovania sa situácií psychického násilia v živote detí sme 

zisťovali aj rozsah, v akom sú mu deti konfrontované.  Zaujímalo  nás koľko z detí, ktoré  si vo svojom 

živote už prešli takto negatívnou skúsenosťou, bolo vystavených jednej, dvom  alebo viacerým oblastiam 

súčasne. Dole uvedené tabuľky ukazujú, že najčastejšie uvádzali deti jeho dve oblasti. Podiel pre dve 

oblasti dosahoval najvyššiu hodnotu - približne 40% z detí vystavených týmto situáciám malo skúsenosť s 

niektorými z dvoma z piatich oblastí  psychického násilia. Druhou najčastejšou odpoveďou bola jedna 

oblasť - 32% z detí zaradenej do skupiny vystavenej situáciám psychického násilia sa konfrontovali s jeho 

jednou oblasťou. Vyše 70% z detí vystavených psychickému násiliu tak uviedlo maximálne dve oblasti.  

Naopak najmenej detí uviedlo všetkých päť oblastí súčasne – išlo približne o  1,5% detí zaradenej do 

skupiny vystavenej  situáciám psychického násilia.  

 
ROZSAH  VYSTAVENIA SITUÁCIÁM PSYCHICKÉHO  NÁSILIA 1/2 

(skupina detí vystavených situáciám psychického násilia) 
 

N mean medián modus 
štandardná 

odchýlka 
min max 

321 2,05 2,00 2,00 0,929 1 5 

 

ROZSAH  VYSTAVENIA SITUÁCIÁM PSYCHICKÉHO NÁSILIA 2/2 
(skupina detí vystavených situáciám psychického násilia) 

N=321 
N percento 

1. uvedená jedna oblasť  101 31,5% 
2. uvedené dve oblasti 126 39,3% 
3. uvedené tri oblasti 75 23,4% 
4. uvedené štyri oblasti 14 4,4% 
5. uvedených päť oblastí  5 1,5% 

SPOLU 321 100% 

14.5. VYSTAVENIE SITUÁCIÁM PSYCHICKÉHO NÁSILIA, SOCIODEMOGRAFICKÉ A INÉ CHARAKTERISTIKY 

 

Po uvedení základných výsledkov prevalencie, štruktúry, rozsahu a opakovania sa situácií psychického 

násilia medzi deťmi, sme pristúpili k detailnejšej analýze. Detailnejšia analýza  sociodemografických 

a iných  charakteristík detí a  ich rodín poukazuje na výsledky základných triedení podľa vybraných 

ukazovateľov. Vyhodnotili sme jeho prevalenciu podľa krajov, pohlavia detí, finančnej situácie 

domácnosti, v ktorých vyrastajú, rodinného stavu, zamestnaneckého statusu rodičov, typu domácnosti, 

v ktorých detí bývajú, počtu súrodencov, uvedenej národnosti detí, zdravotných problémov a prospechu 

v škole. Išlo o desať základných ukazovateľov, na ktoré sme sa vo všetkých formách násilia zamerali. 

Porovnávali sme podiely kategórií, priemerné a mediánové hodnoty rozsahu oblastí fyzického násilia 

v jednotlivých krajoch. Výsledky sme testovali na štatistickú významnosť, zisťovali sme asociácie a vplyv 

skúmaných ukazovateľov - či už na  samotný výskyt,  riziko, alebo priemerný  rozsah oblastí vystavenia. 

Pri detailnejšej analýze v jednotlivých krajoch musíme brať do úvahy veľmi často malý počet zastúpených 

prípadov.  Znamená to, že máme iba hrubú informáciu o prevalencii u detí, ktoré sú zastúpené v rámci 

niektorých kategórií sociodemografických a iných charakteristík. Pod podielmi vystavenia sa skrýva rôzna 

štruktúra detí (viď kritéria vystavenia detí násiliu). Zahŕňajú deti, ktoré zažili násilie v rôznych oblastiach, 

 v rôznej intenzite, ako aj tie, u ktorých sa takéto situácie vyskytli ojedinelejšie. Vyššie percentá  v určitých 

krajoch preto nemusia automaticky znamenať, že sa v danom kraji v porovnaní s inými, kde sú menšie 

podiely vystavenia, nachádza aj viac detí čo do rozsahu alebo intenzity opakovania sa násilných situácií 

(viď mediánové hodnoty oblastí vystavenia a mapy v prílohe). Zelenou farbou sú označené tie kategórie 

ukazovateľov, ktoré mali  buď najväčšie podiely vystavenia alebo hodnoty mediánu vystavenia  

jednotlivých krajoch. 
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14.6. PODĽA KRAJOV, V KTORÝCH DETI BÝVAJÚ 

 

Pri porovnaní výsledkov v rámci jednotlivých krajov sa Bratislavský kraj ukázal čo do podielov vystavenia 

situáciám psychickému násilia ako najhorší. V tomto kraji sa nachádzal najväčší podiel detí, ktoré 

reflektovali túto formu násilia (27%). Na druhom mieste bol Žilinský kraj (20%). Naopak – najmenej často 

bolo  vystavenie situáciám psychického násilia reflektované v Nitrianskom kraji (15%). Nepodarilo sa ale 

preukázať štatisticky významné rozdiely medzi krajmi. Znamená to, že to, v akom kraji dieťa vyrastá, 

nemá súvislosť s rizikom alebo výskytom tejto formy násilia. Predpokladáme preto, že v základnom 

súbore detí 8. a 9. ročníkov neexistujú medzi krajmi také rozdiely v podieloch detí  vystavených situáciám 

psychického násilia, ktoré by sme mohli pripísať ich vplyvu.  

 

 

Vo všetkých krajoch Slovenska mal medián počtu uvedených oblastí psychického násilia hodnotu dva, s 

výnimkou Trnavského kraja, kde bola stredná hodnota menšia(1). Znamená to, že hoci v Bratislavskom 

kraji je  najviac takých detí, ktoré sa nachádzali v  oblasti vystavenia, z hľadiska rozsahu oblastí násilia 

definovanej mediánom, sa tento kraj nelíšil od detí pochádzajúcich z  iných krajov. Rovnako neexistujú 

štatisticky významné rozdiely medzi krajmi, čo do priemerov násilia, ktoré deti uviedli. 

KRAJ BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

N N=36 N=30 N=35 N=32 N=46 N=34 N=58 N=46 N=317 

MEDIÁN 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

ST.D. 0,828 1,064 0,684 0,859 0,918 1,088 0,945 0,929 0,923 
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Vystavenie detí situáciám psychického násilia podľa krajov

dieťa nie je vystavené situáciám psychického násilia

dieťa je v riziku vystavenia situáciám psychického násilia

dieťa je vystavené situáciám psychickéhonásilia
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14.7. PODĽA POHLAVIA  

 

Pohlavie na rozdiel od kraja hral u tejto formy násilia zásadnejšiu rolu. Vystavenie psychickému násiliu  

reflektovali častejšie dievčatá ako chlapci. V skupine dievčat to bolo 22%, v skupine chlapcov 17%. 

V skupine dievčat sa zároveň častejšie vyskytovali také deti, ktorých situácia bola vyhodnotená ako 

riziková. Medzi kategóriami pohlavia sa zároveň ukázali štatisticky významné rozdiely. Znamená to, že aj 

pohlavie dieťaťa ovplyvňuje  riziko alebo priame vystavenie dieťaťa tejto forme násilia a jeho vplyv 

očakávame aj v celej populácií detí 8. a 9. ročníkov.  Miera tejto súvislosti dosahovala nízke až stredné 

hodnoty. 

 

Pri triedení na kraje sa situácia dievčat a chlapcov, ktorí boli situáciám psychického násilia vo vzorke 

vystavené, líšila. Vo všetkých krajoch dosahovali podiely vystavenia u dievčat v porovnaní s chlapcami 

vyššie hodnoty. Najväčšie podiely zo skupiny chlapcov sa ukázali v Košickom kraji (25,9%). Najmenší 

podiel chlapcov udával vystavenie v Banskobystrickom kraji.  Zo skupiny dievčat to bol najmä Bratislavský 

kraj, v ktorom uviedli, že sa vo svojej minulosti konfrontovali s niektorými zo situácií psychického násilia 

(31,3%). Najmenšie podiely vystavenia udávala skupina dievčat pochádzajúca z Nitrianskeho kraja.  

POHLAVIE 
skupina detí vystavená 
situáciám psychického 

násilia 

BA TR NT TR ŽL BB KŠ PR SPOLU 

CHLAPEC 
N N=15 N=14 N=13 N=14 N=19 N=11 N=29 N=14 N=129 

% 22,7% 16,9% 13,7% 16,5% 17,1% 12,2% 25,9% 13,1% 16,6% 

DIEVČA 
N N=21 N=16 N=19 N=21 N=27 N=23 N=29 N=32 N=188 

% 31,3% 20,3% 19,6% 24,7% 24,5% 25,8% 22,5% 29,1% 22,0% 
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Vystavenie detí situáciám psychického násilia podľa pohlavia  

dieťa nie je vystavené situáciám psychického násilia

dieťa je v riziku vystavenia situáciám psychického násilia

dieťa je vystavené situáciám psychického násilia
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Celkový medián rozsahu oblastí psychického násilia bol u obidvoch pohlaví rovnaký – dosahovala hodnotu 

dva.  Skupina detí, ktorá je situáciám psychického násilia vystavená, bola na tom z hľadiska strednej 

hodnoty v rámci kategórií obidvoch pohlaví rovnako. Štatisticky významné rozdiely sa medzi chlapcami 

a dievčatami ukázali pri porovnaní priemerov rozsahu vystavenia. Znamená to, že  vzhľadom na jeho 

priemernú hodnotu nie je jedno, či je dieťa chlapec alebo dievča.  Keďže vecne išlo o veľmi malé súvislosti, 

považujeme tieto rozdiely za zanedbateľné. 

POHLAVIE  
skupina detí vystavená 
situáciám psychického 

násilia 

BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

CHLAPEC 

N N=15 N=14 N=13 N=14 N=19 N=11 N=29 N=14 N=129 

MEDIÁN 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 2,0 

ST.D. 0,961 0,941 0,870 0,579 1,032 0,647 0,848 0,745 0,872 

DIEVČA 

N N=21 N=16 N=19 N=21 N=27 N=23 N=29 N=32 N=188 

MEDIÁN 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

ST.D. 0,740 1,124 0,848 0,700 0,847 1,161 1,047 0,950 0,940 

 
14.8. PODĽA FINANČNEJ SITUÁCIE DOMÁCNOSTI 

 

Zhoršujúca sa finančná situácia v domácnostiach, v ktorých deti vyrastajú, bola podobne ako pohlavie 

faktorom, ktorý riziko a priame vystavenie detí psychickému násiliu diferencoval. Trend vystavenia sa  

zhoršuje vzhľadom na subjektívne vyhodnotený  finančný rozpočet rodičov. V rodinách, kde bola  finančná 

situácia veľmi dobrá alebo dobrá,  bolo takýmto situáciám vystavených 17% z detí. V rodinách s najhoršou 

finančnou situáciou sa podiel zvýšil na viac ako 42%. Ide o približne 15% rozdiel. V domácnostiach so 

slabým príjmom bol zároveň najväčší podiel detí, ktoré síce neboli priamo vystavené tejto forme násilia, 

ale nachádzali sa v jeho riziku (8%). Vystavenie riziku sa zmenšovalo so zlepšujúcou sa finančnou 

situáciou rodiny. Miery asociácie ukázali na štatisticky významné výsledky. Znamená to, že situáciu 

dieťaťa vzhľadom na to, či sa nachádza v riziku alebo je psychickému násiliu priamo vystavené, 

ovplyvňujú aj finančné pomery domácností.  Zistené rozdiely môžeme očakávať aj v populácií detí 8. a 9. 

ročníkov. To, v akej rodine, čo sa týka jej finančných pomerov, dieťa vyrastá, nie je z hľadiska rizika 

a vystavenia jedno. Koeficienty miery asociácie spadali do oblasti nízkej až strednej súvislosti. 
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V jednotlivých krajoch Slovenska sa situácia detí líšila podľa finančnej situácie domácností.  S výnimkou 

Žilinského kraja, kde nebolo ani jedno dieťa z nízkopríjmovej rodiny vo vzorke vystavené tejto forme 

násilia, boli najväčšie podiely vystavenia vo všetkých krajoch, v nízkopríjmových rodinách. Najväčší podiel 

detí z  rodín sa nachádzal v Banskobystrickom (100%) , Prešovskom (80%) a najmenší v Nitrianskom 

kraji(20%).  Deti pochádzajúce z rodín s „ani dobrými ani zlými“ príjmami boli najviac zastúpené najmä v 

Bratislavskom kraji(41%). V tomto kraji bol rovnako najväčší podiel vystavenia aj u detí z rodín s „veľmi 

dobrými a dobrými“ príjmami(22%). 

FINANČNÁ SITUÁCIA 
DOMÁCNOSTI 

skupina detí vystavená 
situáciám psychického násilia 

BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

VEĽMI DOBRÁ  
ALEBO DOBRÁ 

N N=21 N=22 N=21 N=24 N=33 N=20 N=36 N=21 N=198 

% 21,6% 17,5% 16,2% 15,9% 18,6% 14,1% 19,9% 13,6% 16,8% 

ANI DOBRÁ 
 ANI ZLÁ 

N N=14 N=5 N=11 N=7 N=13 N=13 N=20 N=21 N=104 

% 41,2% 15,6% 35,5% 19,4% 34,2% 36,1% 39,2% 35,6% 32,9% 

VEĽMI ZLÁ 
 ALEBO ZLÁ 

N N=1 N=3 N=3 N=1 N=0 N=1 N=2 N=4 N=15 

% 33,3% 75,0% 42,9% 20,0% 0,0% 100% 22,2% 80,0% 41,7% 

 
Ak z všeobecne z nízkopríjmových rodín pochádzajú najväčšie podiely deti, ktoré sú tejto forme násilia 

vystavené, stredné hodnoty počtu oblastí boli vo všetkých troch príjmových kategóriách rovnaké – 

dosahovali hodnotu dva. Nepreukázali sa ani štatisticky významné rozdiely medzi priemernými 

hodnotami rozsahu vystavenia. Znamená to, že sú to  síce nízkopríjmové rodiny, z ktorých najčastejšie 

pochádzajú deti, ktoré uvádzali, že sú situáciám psychického násilia vystavené, čo do celkového 
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veľmi dobrá alebo dobrá N=1187

Vystavenie detí situáciám psychického násilia podľa finančnej situácie domácnosti

dieťa nie je vystavené situáciám psychického násilia

dieťa je v riziku vystavenia situáciám psychického násilia

dieťa je vystavené situáciám psychického násilia
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priemerného  rozsahu vystavenia sa ale od detí z rodín z lepšou finančnou situáciou nelíšia. Pri triedení na 

kraje sa najväčší mediánový rozsah oblastí vo vzorke ukázal v rámci  rodín s veľmi dobrým alebo dobrým 

príjmom v  šiestich krajoch Slovenska, kde dosahoval rovnakú hodnotu dva. V rodinách „s ani dobrým ani 

zlým“ príjmom tomu bolo podobne. Opäť išlo o rovnaké stredné hodnoty v šiestich krajoch(2).  O niečo 

vyšší medián sa ukázal v rodinách s najnižšími príjmami, kde jeho najvyššia hodnota bola v Bratislavskom 

a Trnavskom kraji (3). 

 
FINANČNÁ SITUÁCIA RODINY 

skupina detí vystavená situáciám 
psychického násilia 

BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

VEĽMI DOBRÁ ALEBO 
DOBRÁ 

N N=21 N=22 N=21 N=24 N=33 N=20 N=36 N=21 N=198 

MEDIÁN 2,0 1,0 2,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

ST.D. 0,680 1,066 0,655 0,761 0,917 1,188 0,951 0,655 0,906 

ANI DOBRÁ ANI ZLÁ 

N N=14 N=5 N=11 N=7 N=13 N=13 N=20 N=21 N=104 

MEDIÁN 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 

ST.D. 0,975 0,447 0,831 0,976 0,954 0,987 0,894 1,014 0,939 

ZLÁ ALEBO VEĽMI 
ZLÁ 

N N=1 N=3 N=3 N=1 N=0 N=1 N=2 N=4 N=15 

MEDIÁN 3,0 3,0 2,0 1,0 - 2,0 2,5 2,0 2,0 

ST.D. - 1,000 0,000 - - - 0,707 1,500 0,99 

 
14.9. PODĽA RODINNÉHO STAVU RODIČOV  

 

Ďalšou  charakteristikou, ktorú sme v súvislosti s výskytom situácií psychického násilia sledovali, bol 

rodinný stav rodičov. Dáta ukázali častejšie vystavenie u detí, pochádzajúcich z rozvedených rodín (22%). 

V porovnaní s deťmi z úplných rodín, kde bolo vystavených 19% detí. Deti z rozvedených rodín sú 

častejšie aj v oblasti rizika (6%). Nepodarilo sa ale preukázať štatisticky významné asociácie medzi  

rodinným stavom rodičov, rizikom a vystavením tejto forme násilia. Znamená to, že nevieme, či rodinný 

stav rodičov ovplyvňuje riziko alebo priame vystavenie aj u tejto formy násilia.  Predpokladáme, že medzi 

podielmi výskytu psychického násilia v základnom súbore detí 8. a 9. neexistujú medzi úplnými 

a rozvedenými rodinami žiadne vecné rozdiely. To, či dieťa pochádza z rozvedenej alebo úplnej rodiny, tak 

s rizikom alebo výskytom psychického násilia nemá súvislosť. 
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Vo väčšine krajov Slovenska dosahovali vyššie podiely vystavenia detí v rozvedených rodinách. 

S výnimkou Trnavského, Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja tomu bolo vo všetkých ostatných regiónoch. 

Deti pochádzajúce z rozvedených rodín boli situáciám psychického násilia vystavené najmä 

v Bratislavskom kraji(38%). Naopak najmenšie podiely sa ukázali v Nitrianskom kraji.  Z úplných rodín 

pochádzali takéto deti  najmä z Košického kraja(24%). Najmenšie podiely vystavenia v rodinách, kde 

prebehol rozvod, bol v Banskobystrickom kraji. 

RODINNÝ STAV 
skupina detí vystavená situáciám 

psychického násilia 
BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

ROZVEDENÍ 
N N=12 N=5 N=6 N=6 N=9 N=12 N=15 N=6 N=71 

% 37,5% 14,3% 15,0% 16,2% 30,0% 25,0% 25,4% 27,3% 22,2% 

NEROZVEDENÍ 
N N=23 N=24 N=28 N=26 N=37 N=22 N=43 N=40 N=243 

% 23,0% 19,4% 21,9% 17,3% 19,5% 16,8% 23,8% 20,6% 18,5% 

 
Celková mediánová hodnota rozsahu oblastí psychického násilia bola u obidvoch kategórií  rodinného 

stavu rovnaká – dosahovala hodnotu dva. Medzi priemernými rozsahom oblastí vystavenia sa síce 

preukázali štatisticky významné rozdiely, tieto ale boli vecne veľmi malé. Predpokladáme, že rodinný stav 

s rozsahom vystavenia preto nemá žiadnu súvislosť. Pri triedení na kraje, vo väčšine krajov Slovenska, bez 

ohľadu na to, či pochádza dieťa z úplnej alebo rozvedenej rodiny, bola výška strednej hodnoty číslo dva.  

Z rozvedených rodín čelili deti najväčšiemu rozsahu najmä v Nitrianskom kraji(3). Z úplných rodín bola 

najvyššia stredná hodnota vystavenia rovnaká v šiestich krajoch Slovenska – s  výnimkou Trnavského 

a Nitrianskeho kraja v nich dosahovala hodnotu dva. 
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RODINNÝ STAV  

skupina detí vystavená situáciám 
psychického násilia 

BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

ROZVEDENÍ 

N N=12 N=5 N=6 N=6 N=9 N=12 N=15 N=6 N=71 

MEDIÁN 2,0 1,0 2,0 3,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 

ST.D. 0,888 1,304 0,894 0,983 1,000 1,303 0,926 1,329 1,068 

NEROZVEDENÍ 

N N=23 N=24 N=28 N=26 N=37 N=22 N=43 N=40 N=243 

MEDIÁN 2,0 1,0 2,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

ST.D. 0,757 1,032 0,663 0,643 0,906 0,921 0,958 0,815 0,862 

 
14.10. PODĽA ZAMESTNANECKÉHO STATUSU RODIČOV 

 

Zamestnanecký status rodičov nebol ukazovateľom, ktorý by pri vystavení detí situáciám psychického 

násilia, zohrával významnejšiu rolu. Ak v rodinách, kde obidvaja rodičia pracujú,  sa podiely vystavenia  

pohybovali okolo 20%, tak v rodinách, kde jeden rodič  nepracuje, sa tento podiel zvýšil  na 22%.  

V rodinách, kde nepracujú obidvaja rodičia, podiel klesol a dosahoval hodnotu 16%. Medzi kategóriami 

zamestnaneckého statusu, rizikom a vystavením, sa štatisticky významné rozdiely nepreukázali. 

Predpokladáme preto, že v základnom súbore detí 8. a 9. ročníkov,  riziko a vystavenie u  tejto formy 

násilia nemá žiadnu súvislosť s tým, či v rodine pracuje jeden, obidvaja rodičia, alebo či sú naopak rodičia 

nezamestnaní.  
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Pri triedení na kraje sa podiely vystavených detí vo vzorke v jednotlivých regiónoch Slovenska líšili.  

Rodiny, v ktorých túto formu násilia deti zažívajú, a kde obidvaja rodičia pracujú, pochádzali najmä 

z Bratislavského kraja(27%). Tam, kde nepracuje jeden z rodičov (buď otec alebo mama), pochádzali deti  

najmä z Banskobystrického kraja(30%). V rodinách, kde sú obidvaja rodičia nezamestnaní, boli situáciám 

psychického násilia vystavené najmä deti v Banskobystrickom kraji(33%). 

ZAMESTNANECKÝ STATUS 
RODIČOV 

skupina detí vystavená situáciám 
psychického násilia 

BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

OBIDVAJA RODIČIA 
PRACUJÚ 

N N=25 N=22 N=26 N=20 N=36 N=19 N=43 N=35 N=226 

% 26,9% 18,3% 20,3% 14,9% 20,9% 15,2% 25,9% 22,2% 20,4% 

JEDEN RODIČ 
NEPRACUJE 

N N=9 N=8 N=8 N=12 N=9 N=14 N=13 N=8 N=81 

% 29,0% 21,1% 20,5% 21,8% 20,5% 29,8% 22,8% 15,7% 22,2% 

ODIDVAJA RODIČIA 
NEPRACUJÚ 

N N=2 N=0 N=1 N=0 N=1 N=1 N=2 N=3 N=10 

% 20,0% 0,0% 33,3% 0,0% 16,7% 14,3% 11,8% 30,0% 16,4% 

 
Vo všetkých troch kategóriách  zamestnaneckého statusu bol  celkový medián rozsahu vystavenia  

rovnaký a dosahoval hodnotu dva. V plne zamestnaných rodinách bolo tomu tak vo všetkých krajoch 

Slovenska.  V rodinách, kde nepracuje jeden rodič, bola situácia podobná, s výnimkou Trnavského kraja. 

V kategórii rodín, kde obidvaja rodičia nepracujú, bolo celkovo zastúpených najmenej detí. Najväčšia 

stredná hodnota sa ale ukázala v Banskobystrickom kraji, kde jedno dieťa uviedlo v plne nezamestnanej 

rodine päť oblastí. Nepodarilo sa preukázať, že by medzi kategóriami zamestnaneckého statusu existovali 

štatisticky významné rozdiely priemerných hodnôt počtu oblastí vystavenia. Predpokladáme preto, že 

v základnom súbore detí 8. a 9. ročníkov neexistujú v skupine detí vystavených situáciám psychického 

násilia medzi kategóriami zamestnaneckého statusu a priemerného počtu uvedených oblastí žiadne 

rozdiely. 

ZAMESTNANECKÝ STATUS 
RODIČOV skupina detí vystavená 

situáciám psychického násilia 
BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

OBIDVAJA RODIČIA 
PRACUJÚ 

N N=25 N=22 N=26 N=20 N=36 N=19 N=43 N=35 N=226 

MEDIÁN 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

ST.D. 0,833 1,155 0,693 0,834 0,979 1,250 0,998 0,747 0,935 

JEDEN RODIČ 
NEPRACUJE 

N N=9 N=8 N=8 N=12 N=9 N=14 N=13 N=8 N=81 

MEDIÁN 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

ST.D. 0,833 0,463 0,641 0,937 0,707 0,475 0,725 1,246 0,789 

ODIDVAJA RODIČIA 
NEPRACUJÚ 

N N=2 N=0 N=1 N=0 N=1 N=1 N=2 N=3 N=10 

MEDIÁN 2,5 - 3 - 2,0 5,0 1,0 2,0 2,0 

ST.D. 0,707 - - - - - 0,000 1,732 1,430 
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14.11. PODĽA TYPU DOMÁCNOSTI, V KTOREJ DIEŤA BÝVA 

 

Domácnosť, v ktorej dieťa býva, nie je  ukazovateľom, ktorý by zohrával v súvislosti so situáciami 

psychického násilia zásadnejšiu rolu. Najčastejšie uvádzali vystavenie tejto forme násilia deti, žijúce 

v jednorodičovských otcovských domácnostiach – 23%. V tejto kategórii bol aj najväčší podiel detí 

nachádzajúcich sa v riziku. O niečo menší podiel bol u detí pochádzajúcich z rodín, kde bývajú iba 

s mamou (21%). Najmenší podiel vystavenia bol v skupine úplných rodín, kde žili deti  s obidvomi rodičmi 

(19%). V úplných rodinách bola aj najmenšia miera rizika.  Medzi kategóriami typu domácností, v ktorých 

deti žijú, rizikom a výskytom situácií psychického násilia, sa štatisticky významné rozdiely nepreukázali. 

V základnom súbore detí 8. a 9. ročníkov preto v zamestnaneckých kategóriách predpokladáme  od rizika 

alebo priameho vystavenia nezávislosť. 
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Pri triedení na kraje sa v rozličných domácnostiach v jednotlivých regiónoch ukázali rôzne podiely 

vystavenia. V domácnostiach, kde deti žijú s obidvoma rodičmi, boli najvyššie percentá vystavenia, 

spomedzi detí žijúcich v Bratislavskom kraji(25%). Podobne to platilo aj v domácnostiach, kde deti žili iba 

s mamou(36%). Bratislavský kraj je pre tieto dve kategórie, v porovnaní s ostatnými krajmi, čo do 

vystavenia situáciám psychického násilia, na tom najhoršie. V rámci jednorodičovských otcovských 

domácností sa najvyššie podiely vystavenia ukázali v Žilinskom regióne (67%). 

TYP DOMÁCNOSTI 
skupina detí vystavená 

situáciám psychického násilia 
BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR CELKOVO 

OBIDVAJA RODIČIA 
N N=24 N=25 N=29 N=25 N=37 N=22 N=43 N=39 N=244 

% 25,3% 20,8% 23,0% 17,4% 19,6% 17,1% 24,2% 20,7% 19,1% 

LEN MAMA 
N N=10 N=3 N=6 N=5 N=7 N=7 N=14 N=6 N=58 

% 35,7% 9,7% 15,4% 12,8% 25,9% 19,4% 26,4% 28,6% 20,6% 

LEN OTEC 
N N=1 N=1 N=0 N=1 N=2 N=4 N=0 N=0 N=9 

% 25,0% 16,7% 0,0% 25,0% 66,7% 50,0% 0,0% 0,0% 22,5% 

 
 
Mediánová  hodnota rozsahu násilia mala opäť vo všetkých troch kategóriách zamestnaneckého statusu 

hodnotu dva.  Tam, kde dieťa žije s obidvoma rodičmi, bol medián počtu uvedených oblastí psychického 

násilia rovnaký v šiestich krajoch Slovenska(2), s výnimkou Trnavského a Nitrianskeho, kde dosahoval 

menšie hodnoty(1). V domácnostiach, kde žijú deti iba s mamou, pochádzali takéto deti najmä 

z Nitrianskeho a Banskobystrického kraja, kde bola hodnota mediánu o niečo vyššia(3).  

Z jednorodičovských otcovských domácností boli na tom najhoršie deti, ktoré situácie psychického násilia 

poznajú najmä v Bratislavskom a Trnavskom kraji(4). Medzi priemernými hodnotami počtu uvedených 

oblastí sa štatisticky významné rozdiely nepreukázali. Priemerný počet uvedených oblastí násilia 

s kategóriami typu domácnosti nemá žiadnu súvislosť. 

TYP DOMÁCNOSTI 
skupina detí vystavená situáciám 

psychického násilia 
BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

OBIDVAJA RODIČIA 

N N=24 N=25 N=29 N=25 N=37 N=22 N=43 N=39 N=244 

MEDIÁN 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

ST.D. 0,741 0,810 0,673 0,651 0,906 1,006 0,895 0,826 0,846 

LEN MAMA 
 

N N=10 N=3 N=6 N=5 N=7 N=7 N=14 N=6 N=58 

MEDIÁN 2,0 1,0 2,0 3,0 2,0 3,0 1,5 2,5 2,0 

ST.D. 0,816 0,577 0,753 0,894 0,756 1,414 1,072 0,816 0,988 

LEN OTEC 

N N=1 N=1 N=0 N=1 N=2 N=4 N=0 N=0 N=9 

MEDIÁN 4,0 4,0 - 3,0 2,5 2,0 - - 2,0 

ST.D. - - - - 2,121 0,000 - - 1,118 
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14.12. PODĽA POČTU SÚRODENCOV 

 

Počet súrodencov dieťaťa, podobne ako prechádzajúce charakteristiky, sa pri vystavení detí situáciám 

psychického násilia nepreukázali ako zásadnejší ukazovateľ. Aj keď medzi jednotlivými kategóriami  

existovali rozdiely, tieto dosahovali najviac 3%. Najvyšší podiel detí vystavených násiliu bol v kategórii 

detí s jedným súrodencom (20%). Tu sa najčastejšie nachádzali aj deti v samotnom riziku. Najmenší podiel 

sa, naopak, ukázal v kategórii troch súrodencov (16%).  Medzi kategóriami počtu súrodencov sa  

nepreukázali ani štatisticky významné rozdiely - znamená to, že vystavenie dieťaťa riziku alebo 

samotnému násiliu je od počtu súrodencov nezávislé. Predpokladáme preto, že zistené rozdiely nemožno 

očakávať v celom základnom súbore detí 8. a 9. ročníkov. Počet súrodencov tak na riziko a vystavenie 

situáciám psychického násilia nemá vplyv a je od počtu súrodencov nezávislé. 

 

Deti, ktoré situácie psychického násilia poznajú, pochádzajú v jednotlivých krajoch, čo do podielov ich 

vystavenia, z rôznych krajov. Najvyššie podiely bez súrodenca,  s dvomi alebo tromi súrodencami, poznali  

situácie psychického násilia najmä v Bratislavskom kraji.  Zo všetkých detí s jedným súrodencom bol 

najväčší podiel vystavení najmä v Košickom kraji(28%). Situácia deti z najpočetnejších súrodeneckých 

skupín bola najhoršia u detí pochádzajúcich najmä z Trnavského kraja(44%). 
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POČET SÚRODENCOV 
skupina detí vystavená situáciám 

psychického násilia 
BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

NEMÁ SÚRODENCA 
N N=5 N=3 N=3 N=4 N=4 N=4 N=5 N=3 N=31 

% 50,0% 13,6% 15,8% 18,2% 25,0% 19,0% 20,0% 17,6% 19,4% 

JEDEN SÚRODENEC 
N N=14 N=17 N=21 N=17 N=20 N=19 N=31 N=20 N=159 

% 21,5% 19,3% 23,9% 15,9% 20,0% 19,2% 28,2% 26,0% 20,1% 

DVAJA SÚRODENCI 
N N=9 N=6 N=8 N=10 N=12 N=5 N=14 N=14 N=78 

% 30,9% 16,7% 17,8% 25,0% 21,8% 14,7% 23,7% 19,4% 19,3% 

TRAJA SÚRODENCI 
N N=4 N=0 N=3 N=1 N=5 N=3 N=5 N=4 N=25 

% 33,3% 0,0% 25,0% 7,7% 21,7% 27,3% 20,8% 12,1% 16,2% 

ŠTYRI A VIAC 
SÚRODENCOV 

N N=3 N=4 N=0 N=0 N=5 N=3 N=3 N=5 N=23 

% 23,1% 44,4% 0,0% 0,0% 19,2% 21,4% 16,7% 26,3% 19,2% 

 
 
Celková mediánová hodnota počtu  oblastí psychického násilia mala pre všetky kategórie  počtu 

súrodencov hodnotu dva. Vzhľadom na priemerné hodnoty vystavenia sa štatisticky významné rozdiely 

ukázali medzi jedným a troma súrodencami. Znamená to, že rozdiely v priemeroch môžeme u tejto dvojice 

kategórií očakávať aj v populácii detí 8. a 9. ročníkov. U ostatných kategórií predpokladáme neexistenciu 

vplyvu, ktorý by sa odrazil na priemerných rozdieloch v celom základnom súbore.  V jednotlivých krajoch 

sa stredné hodnoty rozsahov vystavenia vo vzorke líšili.  Deti bez súrodenca udávali najvyšší medián 

v Trenčianskom a Košickom kraji(3). Deti s jedným súrodencom v Žilinskom kraji(2,5). Deti zažívajúce 

násilie v rodinách s dvomi súrodencami udávali rovnako vysoké stredné hodnoty vo všetkých krajoch(2). 

Rodiny s tromi súrodencami mali najvyššie mediány vystavenia v Nitrianskom,  Žilinskom, 

Banskobystrickom regióne(4). V porovnaní s ostatnými súrodeneckými kategóriami išlo o najvyššie 

hodnoty mediánov zo všetkých krajov vôbec. 

POČET SÚRODENCOV 
skupina detí vystavená situáciám 

psychického násilia 
BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

NEMÁ SÚRODENCA 

N N=5 N=3 N=3 N=4 N=4 N=4 N=4 N=5 N=3 

MEDIÁN 2,0 2,0 3,0 2,5 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 

ST.D. 1,225 1,000 1,155 0,957 1,000 1,258 1,140 0,577 1,082 

JEDEN SÚRODENEC 

N N=14 N=17 N=21 N=17 N=20 N=19 N=31 N=20 N=159 

MEDIÁN 2,0 1,0 2,0 1,0 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 

ST.D. 0,829 0,795 0,707 0,967 1,068 0,800 0,813 0,912 0,876 

DVAJA SÚRODENCI 

N N=9 N=6 N=8 N=12 N=5 N=10 N=14 N=14 N=78 

MEDIÁN 2,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

ST.D. 0,833 1,549 0,535 0,793 1,304 0,568 0,917 0,829 0,860 
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TRAJA SÚRODENCI 

N N=4 N=0 N=3 N=5 N=3 N=1 N=5 N=4 N=25 

MEDIÁN 2,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 2,0 2,5 2,0 

ST.D. 0,816 - 0,577 1,140 0,577 - 1,095 0,577 0,963 

ŠTYRIA A VIAC  
SÚRODENCOV 

N N=3 N=4 N=0 N=5 N=3 N=0 N=3 N=5 N=23 

MEDIÁN 2,0 2,0 - 2,0 2,0 - 2,0 2,0 23 

ST.D. 0,577 1,500 - 0,837 0,000 - 0,577 1,517 1,022 

 

 

14.13. PODĽA UVEDENEJ NÁRODNOSTI 

 

Uvedená národnosť detí rovnako nezohrávala podstatnejšiu rolu. Štatisticky významné rozdiely medzi 

národnostnými kategóriami, rizikom a výskytom situácií psychického násilia, sa nepotvrdili.  Znamená to, 

že  prihlásenie sa  dieťaťa k nejakej forme národnosti u tejto formy násilia  nesúvisí s rizikom alebo 

priamym vystavením. Predpokladáme preto, že uvedená národnosť je od psychického násilia nezávislá 

a nemá v základnom súbore detí 8. a 9. ročníkov na riziko alebo jeho priamy výskyt svoj vplyv. Z hľadiska 

podielov sa psychické násilie vyskytuje najmä medzi deťmi hlásiacimi sa k slovenskej (21%) a rómskej 

národnosti (20%). Najmenší podiel uvádzala skupina detí hlásiacich sa k maďarskej národnosti (17%). 

Oblasť rizika bola v porovnaní s ostatnými národnostnými skupinami najväčšia u slovenskej 

majority(4%). 
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Národnostné kategórie detí dosahovali vo vzorke v jednotlivých krajoch Slovenska rôzne podiely. Zo 

všetkých detí, ktoré si uviedli slovenskú národnosť a maďarskú národnosť, boli najvyššie podiely 

vystavenia vo vzorke v Bratislavskom kraji. Deti, považujúce sa za Rómov, pochádzali najmä 

z Banskobystrického kraja. V nadpolovičnej väčšine krajov Slovenska nebolo ani jedno dieťa, ktoré by sa 

hlásilo k rómskej národnosti a uviedlo niektorú so skúmaných situácií psychického násilia. 

UVEDENÁ NÁRODNOSŤ 
DIEŤAŤA  

skupina detí vystavená 
situáciám psychického násilia 

BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

SLOVENSKÁ 
N N=34 N=25 N=35 N=30 N=40 N=29 N=52 N=44 N=295 

% 26,8% 18,8% 20,6% 16,2% 20,9% 17,2% 23,0% 21,2% 20,5% 

MAĎARSKÁ 
N N=1 N=4 N=0 N=1 N=0 N=0 N=0 N=0 N=6 

% 50,0% 14,8% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 

RÓMSKA 
N N=0 N=0 N=0 N=0 N=0 N=2 N=3 N=1 N=6 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 27,3% 14,3% 20,0% 

 
Celková mediánová hodnota rozsahu oblastí psychického násilia bola u detí slovenskej aj rómskej 

národnosti rovnaká  -  dosahovala hodnotu dva. Bez ohľadu na kraj sa tak deti týchto dvoch národností 

konfrontovali s rovnakými strednými hodnotami vystavenia. U detí, hlásiacich  sa k rómskej národnosti, 

bol celkový medián o niečo vyšší(3). Nepodarilo sa ale preukázať, že by medzi priemerným počtom 

uvedených oblastí a národnosťou boli štatisticky významné rozdiely. Znamená to, že uvedená národnosť 

dieťaťa je nezávislá nielen od rizika a výskytu, ale aj od priemerného rozsahu oblastí, ktoré deti, vystavené 

situáciám psychického násilia, uviedli. Predpokladáme preto, že v základnom súbore detí 8. a 9. ročníkov 
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sa vystavenie detí psychickému násiliu nebude líšiť ani vzhľadom na priemerný rozsah vystavenia. 

V jednotlivých krajoch uvádzali deti vo vzorke rôzne mediány vystavenia. U detí, identifikujúcich sa 

s majoritou, bola vo väčšine krajov Slovenska stredná hodnota rovnaká(2).  Rovnako to platilo aj u detí, 

hlásiacich sa  k maďarskej menšine(2). U detí, považujúcich sa za Rómov, bola najvyššia stredná hodnota 

vystavenia v Prešovskom kraji(5). 

UVEDENÁ NÁRODNOSŤ DIEŤAŤA 
skupina detí vystavená situáciám 

psychického násilia 
BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

SLOVENSKÁ 

N N=34 N=25 N=35 N=30 N=46 N=29 N=52 N=44 N=295 

MEDIÁN 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

ST.D. 0,834 0,988 0,684 0,887 0,918 1,078 0,963 0,821 0,904 

MAĎARSKÁ 

N N=1 N=4 N=0 N=1 N=0 N=0 N=0 N=0 N=6 

MEDIÁN 2,00 2,00 - 2,00 - - - - 2,00 

ST.D. - 1,155 - - - - - - 0,894 

RÓMSKA 

N N=0 N=0 N=0 N=0 N=0 N=2 N=3 N=1 N=6 

MEDIÁN - - - - - 2,50 3,00 5,00 3,00 

ST.D. - - - - - 2,121 1,155 - 1,602 

           

 
14.14. PODĽA ZDRAVOTNÝCH KOMPLIKÁCIÍ 

 

Uvedenie zdravotných  problémov je jedna z konštantných charakteristík, ktorá diferencuje skupinu detí, 

vystavených všetkých formám násilia. Platí to aj pre situácie psychického násilia. Z detí s určitým typom 

zdravotných komplikácií 26% uviedlo, že majú skúsenosť s nejakou jeho formou. Z kategórie detí bez 

uvedených zdravotných problémov to bolo 14%. Celkový rozdiel dosahoval hodnotu približne 12%, čo je 

po finančnej situácii domácnosti  jeden z najväčších zistených rozdielov pre túto formu násilia. Medzi 

dvoma kategóriami zdravotných komplikácií sa ukázali štatisticky významné rozdiely. Znamená to,  že 

zdravotné problémy majú vplyv na to, či sa dieťa nachádza v riziku alebo je priamo psychickému násiliu 
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vystavené. Miera tejto súvislosti sa ukázala ako nízka až stredná. Zistené rozdiely môžeme preto očakávať 

aj v celom súbore detí 8. a 9. ročníkov. 

 

Vo všetkých regiónoch Slovenska obsahovala vzorka väčšie podiely detí, ktoré uvádzali rôzne druhy 

zdravotných komplikácií, a zároveň poznali zo svojho života jednu alebo viac oblasti psychického násilia. 

Najväčší podiel detí s uvedenými zdravotnými komplikáciami, ktoré boli situáciám psychického násilia 

vystavené, sa nachádzal v Bratislavskom kraji, v ktorom takmer 40% detí z tejto kategórie zažilo vo svojej 

minulosti v rôznej miere a rozsahu niektorú z oblastí psychického násilia. Bez uvedených zdravotných 

problémov to boli deti najmä z Trnavského kraja(17%). 

ZDRAVOTNÉ KOMPLIKÁCIE 
skupina detí vystavená situáciám 

psychického násilia 
BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

UVIEDOL 
N N=24 N=14 N=22 N=16 N=23 N=21 N=35 N=25 N=180 

% 41,4% 20,0% 26,8% 20,8% 26,7% 28,4% 37,2% 28,7% 26,4% 

NEUVIEDOL 
N N=12 N=16 N=13 N=16 N=23 N=13 N=23 N=21 N=137 

% 15,8% 17,4% 14,8% 13,8% 16,9% 12,4% 15,6% 15,4% 14,1% 

 
 
Celková mediánová hodnota rozsahu vystavenia mala v obidvoch kategóriách zdravotných komplikácií 

hodnotu dva. Znamená to, že hoci sú deti s uvedenými zdravotnými problémami vystavené takýmto 

situáciám častejšie, z hľadiska mediánu vystavenia, sa neodlišujú od detí, ktoré zdravotné komplikácie 

alebo problémy neuviedli.  Z pohľadu  priemerných hodnôt sa ale  štatisticky významný výsledok  už 

ukázal. To, či dieťa uviedlo zdravotné komplikácie, tak súvisí s rozsahom psychického násilia, ktorému 

musí čeliť. Vecne išlo ale o veľmi malé rozdiely. 

81,6%

70,2%

4,3%

3,4%

14,1%

26,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

neuvedené zdravotné komplikácie N=915

uvedené zdravotné komplikácie N=645

Vystavenie detí situáciám psychického násilia  podľa zdravotných komplikácií

dieťa nie je vystavené situáciám emočného násilia

dieťa je v riziku vystavenia situáciám emočného násilia

dieťa je vystavené situáciám emočného násilia



68 
 

ZDRAVOTNÉ KOMPLIKÁCIE 
skupina detí vystavená situáciám 

psychického násilia 
BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

UVIEDOL  

N N=24 N=14 N=22 N=16 N=23 N=21 N=35 N=25 N=180 

MEDIÁN 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

ST.D. 0,868 1,167 0,811 0,929 0,964 1,167 0,980 1,091 0,983 

NEUVIEDOL 

N N=12 N=16 N=13 N=16 N=23 N=13 N=23 N=21 N=137 

MEDIÁN 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

ST.D. 0,651 0,894 0,408 0,727 0,878 0,913 0,878 0,655 0,788 

 
14.15. PODĽA PROSPECHU DETÍ  

 

Prospech detí v škole, podobne ako u väčšiny skúmaných foriem násilia,  nezohrával u psychického násilia 

zásadnejšiu rolu. S výnimkou zanedbávania sa tak aj tu výsledky v škole ukázali bez väčšej súvislosti. 

Najväčší  podiel z detí, vystavených násiliu, sa nachádzal v skupine s  dobrým prospechom – išlo  

o približne  21%.  Deti s dobrým prospechom sa zároveň nachádzali najčastejšie aj v oblasti rizika (5%). 

Najmenší podiel bol v kategórii detí s výborným alebo veľmi dobrým prospechom – 19%.  Štatisticky 

významné rozdiely sa ale medzi kategóriami prospechu nepodarilo preukázať. To, či je dieťa v riziku alebo 

vystavené psychickému násiliu,  tak nesúvisí s jeho školskými výsledkami.  Predpokladáme preto, že 

v populácii detí 8. a 9. ročníkov, neexistujú čo do výsledkov detí v škole ohľadom vystavenia alebo rizika 

psychického násilia žiadny rozdiely. 
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Pri triedení na kraje sa vo vzorke ukázali v jednotlivých regiónoch Slovenska rôzne veľké podiely detí, 

ktoré uvádzali s psychickým násilím skúsenosť. Z kategórie s výborným alebo veľmi dobrým prospechom 

pochádzali tieto deti najmä z Bratislavského kraja(27%). Tie z nich, ktoré uviedli dobrý prospech, sa 

najviac konfrontujú s psychickým násilím  spomedzi všetkých krajov Slovenska v Košickom kraji(26%). 

Deti, ktoré si uviedli dostatočné alebo nedostatočné školské výsledky, pochádzali najmä 

z Banskobystrického kraja(44%). 

PROSPECH V ŠKOLE 
skupina detí vystavená situáciám 

psychického násilia 
BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

VÝBORNE ALEBO VEĽMI 
DOBRE 

N N=21 N=18 N=20 N=20 N=32 N=18 N=30 N=31 N=190 

% 27,6% 17,5% 18,0% 15,5% 21,9% 16,5% 22,6% 21,4% 20,0% 

DOBRE 
N N=13 N=9 N=15 N=12 N=13 N=12 N=24 N=11 N=109 

% 25,5% 20,0% 28,8% 22,6% 19,7% 19,7% 26,4% 18,6% 22,8% 

DOSTATOČNE ALEBO 
NEDOSTATOČNE 

N N=2 N=3 N=0 N=0 N=1 N=4 N=4 N=4 N=18 

% 33,3% 21,4% 0,0% 0,0% 11,1% 44,4% 23,5% 28,6% 21,2% 

 
Medián rozsahu násilia pre všetky tri kategórie prospechu v škole mal hodnotu dva. Znamená to, že bez 

ohľadu na výsledky dosahované deťmi v škole, bol celkový rozsah udaný mediánom vystavenia  násiliu vo 

všetkých troch kategóriách rovnaký.  Rovnako neexistovala štatisticky významná súvislosť medzi 

školským prospechom a priemerným počtom uvedených oblastí.  Vo vzorke sa  ale nachádzali deti 

v jednotlivých krajoch Slovenska s rôznymi vysokými strednými hodnotami vystavenia. Medzi deťmi, 

ktoré uviedli výborný alebo veľmi dobrý prospech, sa ukázal najväčší medián počtu oblastí vystavenia 

v Banskobystrickom kraji(2,5). Deti, ktoré si uviedli horší prospech, dosahovali najväčšie stredné hodnoty 

vystavenia v Žilinskom kraji(3). 

PROSPECH V ŠKOLE 
skupina detí vystavená situáciám 

psychického násilia 
BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

VÝBORNE ALEBO VEĽMI 
DOBRE 

N N=21 N=18 N=20 N=20 N=32 N=18 N=30 N=31 N=190 

MEDIÁN 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 

ST.D. 0,910 0,840 0,718 0,933 0,777 1,188 0,828 0,912 0,903 

DOBRE 

N N=13 N=9 N=15 N=12 N=13 N=12 N=24 N=11 N=109 

MEDIÁN 2,0 1,0 2,0 2,0 3,0 2,0 2,5 2,0 2,0 

ST.D. 0,630 1,364 0,655 0,754 1,032 0,835 1,056 0,632 0,930 

DOSTATOČNE ALEBO 
NEDOSTATOČNE 

N N=2 N=3 N=0 N=0 N=1 N=4 N=4 N=4 N=18 

MEDIÁN 2,5 2,0 - - 3,0 2,0 2,5 2,5 2,0 

ST.D. 0,707 1,528 - - - 0,816 0,957 1,414 1,042 
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14.16. VYBRANÉ UKAZOVATELE  A  ROZSAH  OBLASTÍ PSYCHICKÉHO NÁSILIA 

 

Úloha, ktorú zohrávajú niektoré zo skúmaných charakteristík, bola analyzovaná aj pomocou  korelačných 

koeficientov. Zisťovali sme, ako sa mení rozsah psychického násilia v súvislosti s vybranými 

sociodemografickými a inými charakteristikami. Nezaujímala nás štatistická významnosť rozdielov ale 

existencia lineárnych súvislostí. Konkrétne – ako sa v skupine detí priamo vystavených situáciám 

psychického násilia so zmenou skúmanej charakteristiky bude meniť rozsah vystavenia. V prípade, že 

tento so zmenou narastá, hodnota koeficientov je pozitívna. Čím vyšší  koeficient, tým tesnejšia a väčšia 

súvislosť. Ak je koeficient záporný, znamená to, že s rastúcou hodnotou rozsah oblastí psychického násilia 

klesá.  Ak je koeficient štatisticky významný, znamená to, že  vplyv sociodemografickej charakteristiky 

existuje aj v populácií 8. a 9. ročníkov.  

 

14.17.FINANČNÁ SITUÁCIA V RODINE 

 

Zhoršujúca sa finančná situácia v rodine je od počtu uvedených oblastí psychického násilia v rodinách, kde 

sa takéto násilie vyskytuje nezávislá. Hodnota koeficientu spadala do oblasti triviálnej súvislosti. Jeho 

hodnota bola tiež štatisticky nevýznamná.  Finančná situácia rodiny nemá s počtom uvedených oblastí 

u detí vystavených psychickému násiliu žiadnu súvislosť. 

KORELAČNÉ KOEFICIENTY 
(skupina detí vystavených psychickému násiliu) 

 
POČET UVEDENÝCH OBLASTÍ PSYCHICKÉHO NÁSILIA 

 
FINANČNÁ SITUÁCIA V RODINE 

Spearman Correlation 0,040 

Sig. (2-tailed) ,020 

N 321 
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14.18. PROSPECH V ŠKOLE 

 

Konfrontácia s psychickým násilím má vplyv na dosiahnuté výsledky dieťaťa v škole. Čim bol uvedený 

prospech v skupine detí vystavených situáciám psychického násilia horší, tým väčšiemu rozsahu oblastí 

museli deti čeliť. Táto súvislosť bola slabá až  stredná a štatisticky významná. To, do akej miery sa dieťa 

v rodine konfrontuje s psychickým násilím, má  vplyv na jeho dosiahnutý prospech v škole. 

KORELAČNÉ KOEFICIENTY   
(skupina detí vystavených psychickému násiliu) 

 

POČET UVEDENÝCH OBLASTÍ PSYCHICKÉHO NÁSILIA 
SÚČASNE 

 
PROSPECH V ŠKOLE 

Spearman Correlation ,128
*
 

Sig. (2-tailed) ,029 

N 291 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

14.19. POČET SÚRODENCOV 

 

Súvislosť medzi počtom súrodencov a vystavením viacerým oblastiam psychického násilia súčasne, sa 

nepodarilo preukázať. Aj keď existuje náznak, že so zvyšujúcim sa počtom súrodencov rastie počet oblastí  

psychického násilia, hodnota korelačného koeficientu je veľmi nízka a štatisticky nevýznamná. Medzi 

počtom súrodencov v rodine a počtom uvedených oblastí psychického násilia uvedených súčasne nie je 

žiadna súvislosť.  Tento výsledok nie je ani štatisticky významný. 

KORELAČNÉ KOEFICIENTY 
(skupina detí vystavených psychickému násiliu) 

 
 

POČET UVEDENÝCH OBLASTÍ PSYCHICKÉHO 
NÁSILIA SÚČASNE 

 
POČET SÚRODENCOV V 

RODINE 

Pearson Correlation ,097 

Sig. (2-tailed) ,083 

N 318 

 

14.20. ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY 

 

Pozitívnu súvislosť sa podarilo preukázať medzi počtom uvedených zdravotných komplikácií a rozsahom  

oblastí psychického násilia. S pribúdajúcimi zdravotnými problémami sa zvyšuje vystavenie väčšiemu 

počtu oblastí psychického násilia. Hodnota korelačného koeficientu spadala do oblasti stredná až závažná  

súvislosť. Koeficient  je  štatisticky významný. Ide o najvyššiu hodnotu spomedzi všetkých korelačných 

koeficientov. 

KORELAČNÉ KOEFICIENTY 
(skupina detí vystavených psychickému násiliu) 

 
 

POČET UVEDENÝCH OBLASTÍ PSYCHICKÉHO NÁSILIA 
SÚČASNE 

 
POČET UVEDENÝCH ZDRAVOTNÝCH 

PROBLÉMOV 

Pearson Correlation    ,305
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 321 

N 321 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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14.21. VEK PRVEJ SKÚSENOSTI 

 

Medzi vekom, kedy prišlo k psychickému násiliu prvýkrát, a počtom uvedených oblastí psychického 

násilia,  existuje negatívna  súvislosť. Znamená to, že so zvyšujúcim sa vekom, kedy bolo dieťa prvý krát 

vystavené situáciám psychického  násilia,  klesá  počet uvedených oblastí.  Celková  hodnota korelačného 

je nízka až stredná a štatisticky významná. Čím má dieťa vyšší vek prvej konfrontácie s tým nižším počtom 

oblastí psychického násilia sa konfrontuje. 

KORELAČNÉ KOEFICIENTY 
(skupina detí vystavených psychickému násiliu) 

 
 

POČET UVEDENÝCH OBLASTÍ PSYCHICKÉHO NÁSILIA 
SÚČASNE 

 
POČET ROKOV, KEDY SA UVEDENÁ 

SITUÁCIA STALA PRVÝ KRÁT 

Pearson Correlation -,195
**

 

Sig. (2-tailed) ,001 

N 291 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

14.22. ALKOHOL 

 
Jeden z najvýraznejších vplyvov v rodinách s deťmi vystavenými situáciám psychického násilia, má 

alkohol. Čím častejšie deti uvádzali, že sa tak deje pod vplyvom alkoholu, tým viac oblastí psychického 

násilia uvádzali súčasne. Išlo o strednú až značnú súvislosť, ktorá bola zároveň štatisticky významná.  

 
 

KORELAČNÉ KOEFICIENTY   
(skupina detí vystavených psychickému násiliu) 

 
 

POČET UVEDENÝCH OBLASTÍ PSYCHICKÉHO TÝRANIA 
SÚČASNE 

 
AKO ČASTO SA TAK DIALO POD 

VPLYVOM ALKOHOLU? 

Spearman Correlation    ,284
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 319 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

14.23, VYSTAVENIE PSYCHICKÉMU NÁSILIU  V POSLEDNOM OBDOBÍ 

 

Porovnaním dvoch skupín detí zisťovali, či skupina detí, existujúcich v riziku a skupina detí, priamo 

vystavených situáciám psychického násiliu, sa bude líšiť ohľadom obdobia, kedy boli konfrontované 

s psychickým násilím v poslednej dobe.  Nasledujúci graf ukazuje, že tie deti, ktoré boli zaradené do 

skupiny vystavenia,  zároveň častejšie uvádzali, že sa niektorá z oblastí alebo situácií, stala aj v priebehu 

posledných 12 mesiacov. Vyše 80% detí z tejto skupiny bolo s ňou konfrontované aj v nedávnej dobe, 

v priebehu posledného roka.  U detí, ktoré boli zaradené do oblastí rizika, to bol menší, aj keď stále veľký 

podiel - takmer 64% detí. Percentuálne hodnoty ukazujú, že bez ohľadu na skutočnosť, či sa deti 

nachádzajú v riziku alebo sú priamo psychickému násiliu vystavené, toto sa veľmi často deje  aj 

v poslednej dobe -  nie je to teda typ skúseností, ktorý by bol charakteristický iba pre nižšie vekové 

ročníky alebo mladšie deti, ktoré ešte nezačali chodiť do školy (viď tiež vek dieťaťa v čase prvej 

konfrontácie).  
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14.24. VEK DIEŤAŤA V ČASE PRVEJ KONFRONTÁCIE A ROLA ALKOHOLU 

 

Mediánové hodnoty veku prvej skúsenosti ukazujú, že najčastejšie sú deti s rôznymi oblasťami tejto formy 

násilia konfrontované vo veku 13 rokov. Znamená to, že bez ohľadu na to, či sa deti nachádzali v riziku 

alebo sú priamo psychickému násiliu vystavené, vek prvej konfrontácie začína najčastejšie pred obdobím 

puberty. Potvrdením je medzikvartilové rozpätie v nižšie uvedenom grafe, ktoré ukazuje, že deti 

najčastejšie reflektovali vystavenie tomuto typu násilia v nie veľmi mladom alebo rannom veku. Súčasne 

možno ale vidieť, že vo vzorke sa nachádzali aj deti s nižším vekom prvej konfrontácie. Najmenšia 

uvedená veková hranica bola tri roky. 

VEK PRVEJ KONFRONTÁCIE  

dieťa je v riziku vystavenia 
situáciám psychického 

násilia 
N=54 

dieťa je vystavené situáciám 
psychického násilia 

N=271 

priemer 11,89 11,4 
medián 12,50 12,00 
modus 13 13 

štandardná odchýlka 2,320 2,471 
najmenšia uvedená veková hranica prvej skúsenosti 3 4 
najväčšia uvedená veková hranica prvej skúsenosti 15 15 
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Zo  skupiny priamo vystavenej  situáciám psychického  násiliu približne každé piate dieťa uviedlo 

(21,5%), že sa tak deje pod vplyvom alkoholu – najčastejšie raz, ale aj opakovane. V skupine detí 

vystavenej riziku bol tento podiel približne 16%. Všeobecne sa rola alkoholu ukázala najrozsiahlejšia 

najmä v tých oblastiach,  kde prichádzalo k odopieraniu stravy vedúcej k hladu, pri zamykaní v izbe alebo 

ponižovaní a nadávaní  dieťaťu. 

AKO ČASTO SA TAK DIALO POD 
VPLYVOM ALKOHOLU? 

dieťa je v riziku vystavenia 
situáciám psychického násilia 

N=61 

dieťa je vystavené situáciám 
psychického násilia 

N=297 
frekvencia % frekvencia % 

bez alkoholu 51 83,6% 233 78,5% 
s alkoholom raz 3 4,9% 26 8,8% 

s alkoholom 2-5 krát  5 8,2% 17 5,7% 
s alkoholom 6-10 krát 1 1,6% 4 1,3% 

s alkoholom viac ako 10 krát 1 1,6% 13 4,4% 
s alkoholom sa stáva stále  - - 4 1,3% 

SPOLU 61 100% 297 100% 

 

 

 14.25. AKO REFLEKTUJÚ DETI VYSTAVENIE PSYCHICKÉMU  NÁSILIU? 

 

Deti priamo vystavené psychickému násiliu ako dôvody, prečo sa tak deje, uvádzali niekoľko typov 

odpovedí. Najčastejšie z nich uvádza nasledujúca tabuľka. V prvom type odpovede sa deti zaoberali  

správaním, neposlúchaním, nerešpektovaním rodiča. Nasledovala celkovo zlá situácia v rodine - finančná 

alebo medziľudská. Špecifickým problémom v rodinách sú hádky v rodine, spojené  so  zlou situáciou 

v rodinnom  prostredí.  Keďže ale hádky boli uvádzané veľmi často, rozhodli sme sa im priradiť osobitnú 

kategóriu.  Vo štvrtom najčastejšie uvádzanom type odpovede deti uvádzali, že nevedia odpovedať, prečo 

sa tak deje, prípadne, že odpoveď na otázku prečo sa tak deje, hľadajú. Často sa tak deje aj kvôli situácii 

v školskom prostredí. Hlavnú príčinu – alkohol - vnímali deti u situácii psychického násilia  na poslednom 

mieste.   
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AKO DETI  VNÍMAJÚ  SPRÁVANIE ZO STRANY SVOJICH RODIČOV? 

(skupina detí  s rizikom vystavenia alebo priamo vystavená  psychickému násiliu) 
N=262 

 

 
frekvencia 

 
percento 

1. správanie, neposlúchanie, nerešpektovanie rodiča 125 45,3% 
2. zlá situácia v rodine (finančná, medziľudská) 42 15,3% 
3. hádky v rodine 32 11,6% 
4. nevedia, hľadajú odpoveď 19 6,9% 
5. situácia ohľadom prospechu a správania sa v škole 13 4,7% 
6. alkohol  7 4,4% 
7. iné odpovede 31 11,3% 
8. SPOLU 262 100% 

 

Vlastné správanie, hnevanie, neposlúchanie vlastných rodičov - dôvody tohto typu si deti osvojili 

najčastejšie. Dôsledky prehnaných a nevhodných reakcií rodičov tak veľmi často videli na strane svojho 

správania.  Niektoré z typických odpovedí sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: (viď. tiež iné typy 

odpovedí). 

„Nerobím veci tak ako mám a som zlý.“ 

„Kvôli mojej bezhlavosti a odvrávaniu.“ 

 „Nepáči sa im moje správanie.“ 

  „Nechcela som poslúchať.“ 

Celková situácia v rodine, vyhodnotená deťmi ako zlá, bola druhým najčastejšie uvádzaným dôvodom.    

Príčiny psychického násilia videli deti  v jej rôznych aspektoch -  cez zlú finančnú situáciu v rodine,  zlé 

spolunažívanie, nervozitu rodičov po práci, prepustenie z práce. Deti opisovali  aj stres rodičov ako 

dôsledok pracovného vyťaženia alebo  ako dôsledok rodičovských hádok alebo rozvodu. Výber 

z odpovedí: 

„Otca prepustili z práce, bol nervózny a za všetko, čo som spravil, na mňa vrieskal a ponižoval ma.“ 

„Pretože otec chcel, aby som bola niekto iný ako som, a rodičia sa rozviedli, takže on ma  vlastne začal urážať 

a ponižovať ma.“ 

„Môj otec nás vyhodil z domu, keď som bola dieťa, tak sme sa s mamou odsťahovali. Teraz, keď k nemu 

chodím, často ma začne urážať a ponižovať.“ 

„Oco je hlúpy, veľké ego a dosť namyslený, nikto ho nevie zmeniť a on je ,,dokonalý,, a ostatných okolo seba 

ponižuje.“ 

V rodinách, kde sa vyskytuje tento typ násilia, sú hádky veľmi časté - preto sme ich vyhodnotili osobitne. 

Spory prebiehali buď medzi samotnými rodičmi, medzi rodičmi a deťmi, alebo medzi samotnými deťmi 

(súrodencami). Hádky mali  rôzne dôvody - cez zlý prospech dieťaťa v škole, zlé správanie v škole, fajčenie 

dieťaťa, neposlúchanie alebo nezhody v názoroch medzi členmi rodiny. 

Často zastúpeným dôvodom boli aj odpovede typu „neviem“. Deti zaradené do tejto kategórie veľakrát 

nevedeli, prečo sa tak deje. Dôvody zo strany rodičov nepoznali, nechceli alebo nevedeli pomenovať. 

Uvádzali, že sa tak deje bezdôvodne, u niektorých z nich pravidelne, pričom dôvody nepoznajú, pátrajú po 

nich alebo nevedia „kde sa stala chyba.“ 

„Doteraz sa nad tým zamýšľam a neviem aký bol dôvod.“ 

„Neviem prečo si ľudia nadávajú, neviem prečo potrebujú niekoho ponižovať. Možno sú len príliš smutní.“ 
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„Neviem, deje sa to pravidelne, bezdôvodne.“ 

Školské problémy,  ako jedna z príčin, za ktorou deti videli  neprimerané správanie zo strany svojich 

rodičov, sa najčastejšie týkali ich prospechu. Deje sa tak vtedy, ak si rodičia myslia, že je tento prospech 

nedostatočný, nezlepšil sa ako si predstavovali alebo sa zhoršil.  Príčiny videli deti v  zlých známkach 

v škole, v zhoršení prospechu v škole,  slabej príprave, alebo v celkovom zlom prospechu. Vyskytli sa aj 

odpovede nevhodného správania sa detí v školskom prostredí.  V porovnaní s problematikou známok a 

prospechu sa ale tieto odpovede vyskytovali  len veľmi zriedkavo. Hlavnými dôvodmi násilia zo strany 

rodičov  tak ostával najmä prospech detí.  

Poslednú oblasť pri vystavení situáciám indikujúcim psychické násilie zohral alkohol.  Výber z odpovedí: 

„Pretože mama pila a ja som jej to vyčítala. Potom sa s ňou otec rozviedol a odvtedy bývam len s ním.“ 

„Môj tatko je silný alkoholik, psychické týranie pod vplyvom alkoholu, ale za chvíľu už budem bývať s mamou 

v Prahe.“ 

„Rodičia boli nervózni z práce a otec mal vypité.“ 

„Alkohol, stres, únava.“ 

Nakoniec sme vytvorili osobitnú kategóriu odpovedí, ktoré sa nedali z hľadiska tematicky stanovených 

typov  zaradiť ani do jedného z nich.  Týkali sa rozmanitých problémov cez súrodenecké súťaženie, 

priebeh puberty, zlé prostredie, v ktorom sa dieťa pohybuje.  Výber z odpovedí: 

„Neviem to popísať. Proste sa ku mne správali neúctivo. Ako keby som nebola ich dcéra. Vždy som plakala a aj 

stále plačem kvôli tomu. Keď som im navrhla, že chcem ísť do detského domova, tak  mi povedali, že kľudne 

môžem ísť. Vždy som pre nich vzduch.“ 

„Chceli ma mať lepšiu ako sestru a mysleli si, že mi takto pomôžu.“  

„Zlé kruhy, v ktorých som sa pohybovala, ale to je už minulosť!!!.“   

 „Lebo so mnou hádže puberta a papuľujem.“ 

„Mám nevlastného otca, ktorý ma psychicky týra. Zakazuje mi jesť, nadáva mi, 3 roky so mnou normálne 

nekomunikuje. Správa sa ku mne ako k handre.“ 

14.26.  NA KOHO SA OBRACAJÚ DETÍ VYSTAVENÉ PSYCHICKÉMU NÁSILIU 

 

V neposlednom rade nás tiež zaujímalo, na koho sa deti so svojimi problémami obracajú. Chceli sme preto 

vedieť, u koho hľadajú pomoc, kto ich najčastejšie pri ich výpovediach spochybňuje a kto im nakoniec aj 

reálne pomôže. Z výsledkov vyplýva, že deti sa najčastejšie zdôveria so svojou neľahkou situáciou  

kamarátovi alebo kamarátke. Za nimi nasledujú vlastní rodičia – najmä vlastná mama, 

spolužiak/spolužiačka v škole  a širšia rodina. Dáta ukázali, že deti majú sklon hovoriť o svojej situácii 

veľmi často so samotnými rodičmi, od ktorých táto forma násilia pochádza. Sú medzi prvými, na koho sa 

obracajú. Ľudia,  ktorým sa tieto deti zdôverujú, ich zároveň aj najčastejšie spochybňujú. Z rodičov je to 

opäť najmä vlastná mama. Z detí kamarát/kamarátka alebo spolužiak spolužiačka.  Na druhej strane im 

ale títo najbližší ľudia aj najčastejšie reálne pomôžu. Pri poskytnutí pomoci ide opäť najmä o vlastnú 

mamu, kamaráta/kamarátku alebo otca.  
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SKUPINA DETÍ -  

PSYCHICKÉ NÁSILIE 

KOMU SA ZDÔVERILO 
N=110 

KTO SPOCHYBŇOVAL 
N=103 

KTO REÁLNE POMOHOL 
N=49 

N 
percento 
dôvodov 

percento 
odpovedí 

N 
percento 
dôvodov 

percento 
odpovedí 

N 
percento 
dôvodov 

percento 
odpovedí 

1. kamarát, kamarátka 142 25,7% 68,6% 37 23,0% 35,9% 105 21,0% 51,7% 

2. mama 124 22,4% 59,9% 26 16,1% 25,2% 134 26,9% 66,0% 

3. otec 67 12,1% 32,4% 15 9,3% 14,6% 71 14,2% 35,0% 

4. spolužiak/spolužiačka 58 10,5% 28,0% 24 14,9% 23,3% 43 8,6% 21,2% 

5. 
starí rodičia (babka, 

dedko) 
54 9,8% 26,1% 11 6,8% 10,7% 48 9,6% 23,6% 

6. sestra 36 6,5% 17,4% 7 4,3% 6,8% 32 6,4% 15,8% 

7. širšia rodina(ujo, teta) 29 5,2% 14,0% 9 5,6% 8,7% 21 4,2% 10,3% 

8. brat 18 3,3% 8,7% 9 5,6% 8,7% 13 2,6% 6,4% 

9. učiteľ/učiteľka 11 2,0% 5,3% 8 5,0% 7,8% 14 2,8% 6,9% 

10. linka dôvery 4 0,7% 1,9% - - - 3 0,6% 1,5% 

11. školský psychológ 3 0,5% 1,4% 2 1,2% 1,9% 3 0,6% 1,5% 

12. sused 3 0,5% 1,4% 5 3,1% 4,9% 2 0,4% 1,0% 

13. výchovný poradca 2 0,4% 1,0% - - - 2 0,4% 1,0% 

14. policajt, policajtka 1 0,2% 0,5% 4 2,5% 3,9% 6 1,2% 3,0% 

15. sociálny pracovník 1 0,2% 0,5% 4 2,5% 3,9% 2 0,4% 1,0% 

SPOLU 553 100% 267,1% 151 100% 156,3% 499 100% 245,8% 
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SKUPINA DETÍ  VYSTAVENÝCH PSYCHICKÉMU NÁSILIU

komu sa zdôveril N=207 kto spochybňoval N=103 kto reálne pomohol N=203
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14.27. ZÁVERY PRE PSYCHICKÉ NÁSILIE 

 

V situáciách psychického násilia sme sledovali len tie jeho prejavy, ktoré pochádzali z rodinného 

prostredia – konkrétne od rodičov detí. Na základe nami zvolených kritérií sa jeho základná prevalencia 

v našej vzorke pohybovala v podiele 21%.  Odhad na celú populáciu detí 8. a 9. ročníkov na Slovensku 

možno stanoviť medzi 18% až 23%.  

Z hľadiska jeho štruktúry boli najčastejšie reflektované oblasti, týkajúce sa odmietania sa rozprávať, 

ponižovania a nadávania – obidve oblasti reflektovala vyše 2/3 časť z detí, vystavených tejto forme násilia. 

Každé piate dieťa zo skupiny vystavenej psychickému násiliu pozná situáciu zamykania v izbe. Najmenej 

zastúpenou oblasťou bolo odopieranie stravy vedúcej k hladu. Túto oblasť uvádzalo približne každé 

desiate dieťa zo skupiny vystavenej situáciám psychického násilia. 

Rozsahom boli situácie psychického násilia zastúpené najčastejšie takými odpoveďami, ktoré udávali dve 

oblasti súčasne. 39% z detí, zaradenej do tejto skupiny, uviedlo niektoré z jeho dvoch oblastí.  23% detí 

uviedlo jeho tri oblasti. Vo vzorke boli ale aj také deti, ktoré  uviedli viac ako tri oblasti súčasne (6%).  

Najvyššiu intenzitu opakovaného vystavenia situáciám psychického násilia reflektovali tie deti, ktoré mali 

skúsenosť s oblasťami ponižovania, nadávania alebo odmietania sa rozprávať. Opätovne ide o dve z 

oblastí, ktoré boli z hľadiska štruktúry v porovnaní s ostatnými oblasťami reflektované aj najčastejšie. 

Platí teda, že  v štruktúre násilia sú tieto dve oblasti jednak najčastejšie zastúpené a zároveň sa v životoch 

detí aj najčastejšie  opakujú.  Naopak - najmenej opakujúcou  sa situáciou  bolo vyhrážanie sa rodiča, že 

dieťa opustí alebo odopieranie stravy vedúcej k hladu. 

Rola alkoholu sa ukázala ako veľmi častá najmä pri situáciách  odopierania  stravy vedúcej k hladu – ak 

s ňou mali deti skúsenosť, táto bola v porovnaní s ostatnými situáciami na prvom mieste z hľadiska úlohy, 

ktorú pri nej zohráva alkohol. Rola alkoholu sa ukázala dôležitá aj pri zamykaní detí v izbe – táto bola 

druhou najčastejšou oblasťou, ktorú si deti opakovane spájajú s alkoholom. Naopak, alkohol súvisel 

najmenej so situáciami, kedy sa deti s rodičmi odmietali rozprávať.  

Ďalšie zistenia sa týkali diferencií sledovaných sociodemografických a iných charakteristík vzhľadom na 

riziko alebo samotný výskyt situácií psychického násilia.  Najväčšie rozdiely medzi kategóriami sa ukázali  

vo finančnej situácii domácnosti a pri uvedení zdravotných problémov. Naopak - najmenej diferencoval  

riziko a samotný výskyt  prospech detí v škole, počet súrodencov alebo národnosť.  

Nasledujúca tabuľka sumarizuje základné zistenia. Oranžovou farbou sú vyznačené tie sociodemografické 

a iné charakteristiky, ktorých kategórie štatisticky významne diferencovali riziko a výskyt psychického 

násilia -  išlo o  pohlavie,  finančnú situáciu domácností a uvedenie zdravotných problémov.  Dievčatá, deti 

pochádzajúce  zo zlej finančnej situácie rodín a deti s uvedenými zdravotnými komplikáciami, sú tými, 

ktoré boli štatisticky významne častejšie vystavené situáciám psychického násilia. Z hľadiska priemerného 

rozsahu vystavenia tých detí, ktoré sú priamo s psychickým násilím konfrontované, sa preukázali  

štatisticky významné rozdiely v rámci pohlavia, počtu súrodencov (medzi jedným a tromi súrodencami)  a 

zdravotných komplikácií. Hodnoty rozdielov v priemeroch boli ale vecne malé a zanedbateľné. 

Súvislosti psychického násilia sme analyzovali aj cez korelačné koeficienty. Zaujímalo nás, ako súvisí 

finančná situácia v rodine, uvedený  prospech v škole, počet zdravotných problémov, vek prvej skúsenosti 

a rola alkoholu, s uvedeným počtom oblastí psychického násilia. Zamerali sme sa iba na tie deti, ktoré 

spadali do skupiny vystavenia. Pátrali sme po lineárnych súvislostiach, kedy sme chceli zistiť, ako sa  

s rastúcou alebo klesajúcou hodnotou vybranej charakteristiky mení rozsah  psychického násilia, ktorému 

deti musia čeliť. Najvyššie štatisticky významné pozitívne súvislosti  sa ukázali u troch charakteristík: pri 

počte uvedených zdravotných problémov, alkohole, finančnej a  prospechu v škole.  V rámci zdravotných 

komplikácií sa súvislosť ukázala ako najvyššia - stredná až značná. S vyšším počtom zdravotných 

problémov sa zároveň zvyšoval aj počet oblastí psychického násilia, ktorým deti museli čeliť. Nasledoval 
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alkohol - tu bola súvislosť nízka až stredná a rovnako pozitívna. Štatisticky významnou charakteristikou 

bol prospech v škole. Vystavenie dieťaťa psychickému násiliu má preto vplyv aj na dosiahnuté výsledky – 

súvislosť sa ukázala ako nízka až stredná. V rámci veku prvej konfrontácie sa ukázala negatívna súvislosť.   

Čím vyšší vek prvej konfrontácie, tým nižší počet oblastí psychického násilia.  Bez súvislosti sa ukázala 

charakteristika počtu súrodencov v rodine.  

Vystavenie situáciám psychického násilia nie je u tejto cieľovej skupiny niečím, čo sa odohrávalo v dávnej 

minulosti, v rannom detstve a v neskoršom veku sa viac neopakuje. Ide o skúsenosti, pochádzajúce aj 

z nedávneho obdobia, alebo z bezprostrednej prítomnosti.  Osem detí z každých desiatich detí uvádza, že 

sa tak stalo aj v posledných 12 mesiacoch. Vysoké číslo vystavenia charakterizuje aj deti v riziku. Šesť 

z každých desiatich detí uviedlo, že sa tak stalo v rovnakom 12 mesačnom časovom úseku. 

Deti uvádzali najčastejší vek prvej konfrontácie vo veku 13 rokov. Rozpätie veku sa pohybovalo najmä 

medzi  10 až 13 rokmi. Do tohto vekového intervalu spadala približne polovica detí.  Menej často 

reflektovali deti psychické násilie v rannom veku alebo pred začiatkom školskej dochádzky.  

Príčin, ktoré deti vidia za psychickým násilím, je niekoľko. Prvý a najčastejší dôvod vidia na svojej strane, 

vo svojom správaní. Prehnané reakcie zo strany rodičov chápu ako dôsledok neposlúchania alebo 

nerešpektovania rodičov. Veľmi často si dôvody spájajú aj so zlou finančnou situáciou alebo medziľudskou 

atmosférou v rodine, ako dôsledok konkrétnych hádok medzi členmi rodiny. Ojedinelé neboli ani 

odpovede, kedy sa deti nevedeli vyjadriť, alebo hľadali odpoveď, prečo sa tak deje. Rolu zohrávala aj 

nespokojnosť rodičov s prospechom detí v škole. V súvislosti s oblasťou prostredia školy sa jednalo 

výlučne o nespokojnosť so známkami, veľmi ojedinele so správaním dieťaťa.  Medzi hlavné príčiny 

zaradili deti aj alkohol.  

Pomoc hľadajú deti u podobných skupín ľudí, ako pri ostatných formách násilia. Najčastejšie sa zdôveria 

so svojou situáciou kamarátovi alebo kamarátke, vlastnej mame alebo otcovi.  Opäť sú to najmä tie osoby 

(s výnimkou kamarátov a kamarátok), ktoré sú pôvodcami situácií psychického násilia. Tie ich zároveň aj 

najčastejšie spochybňujú, ale nakoniec im, na základe odpovedí detí, aj reálne pomôžu. Pri tejto forme 

násilia sa najväčšia reálna pomoc dieťaťu dostávala najmä od vlastnej mamy. Najmenej často  komunikujú 

deti (aj z hľadiska reálnej pomoci)  s ľuďmi, pracujúcimi v niektorých pomáhajúcich profesiách. 
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ZHRNUTIE  PRE DRUHÚ  FORMU NÁSILIA -  PSYCHICKÉ NÁSILIE  

 

SOCIODEMOGRAFICKÁ 
A INÁ CHARAKTERISTIKA  

SKUPINA DETÍ 
VYSTAVENÝCH 

SITUÁCIÁM 
PSYCHICKÉHO 

 NÁSILIA 

ROZSAH OBLASTÍ PSYCHICKÉHO NÁSILIA  
(skupina detí vystavená psychickému násiliu) 

SKUPINA DETÍ 
V RIZIKU SITUÁCIÍ 

PSYCHICKÉHO 
NÁSILIA 

percento z 
kategórie 

s najväčším podielom 

 mediánové hodnoty  rozsahu situácií 
psychického násilia  

percento  
z kategórie 
s najväčším 

podielom 

1. 
pohlavie 
SIG.<0.05 

 
dievča (22%) 

dievčatá (2) 
chlapci(2) 

dievča (1%) 

2. 
kraj 

 

Bratislavský 
(27%) 
 

Bratislavský a  ostatné kraje (2) 
Trnavský (1) 
 

Trenčiansky (7%) 
Žilinský (5%) 
Košický kraj (5%) 
(uvedené prvé tri) 

3. 

finančná situácia 
domácnosti 

SIG.<0.05 
 

zlá alebo veľmi zlá 
(41,7%) 
 

veľmi dobrá alebo dobrá (2) 
ani dobrá ani zlá(2) 
zlá alebo veľmi zlá (2) 

zlá  alebo veľmi zlá 
(8,3%) 

4. 

rodinný stav 
rodičov 

SIG.<0.05 
 

rozvedení 
(22%) 

rozvedení (2) 
nerozvedení (2) 

rodičia sú rozvedení 
(6%%) 

5. 
zamestnanecký 
status rodičov 

jeden rodič nepracuje 
(22,2%) 

obidvaja rodičia pracujú (2) 
jeden rodič nepracuje (2) 
obidvaja rodičia nepracujú (2) 

jeden rodič 
nepracuje  
(5%) 

6. typ domácnosti 
jednorodičovské 
otcovské domácnosti 
(23%) 

bývam s obidvoma rodičmi – (2) 
bývam s jedným  rodičom – mama (2) 
bývam s jedným rodičom – otec (2) 

bývam s jedným  
rodičom  - otec 
(10%) 

7. 
národnosť 

 

deti hlásiace sa 
k slovenskej národnosti 
(19%) 

rómska (3) 
slovenská (2) 
maďarská (2) 

slovenská 
(4%) 

8. 

počet 
súrodencov 

SIG.<0.05 
 

jeden súrodenec 
(20%) 

nemá súrodenca (2) 
jeden súrodenec (2) 
dvaja súrodenci (2) 
traja súrodenci (2) 
štyria a viac súrodencov (2) 

jeden súrodenec  
(5%) 

9. 

zdravotné 
komplikácie 

SIG.<0.05 
 

uvedené zdravotné 
komplikácie 
(26%) 

uviedol zdravotné komplikácie (2) 
neuviedol zdravotné komplikácie (2) 

neuviedol zdravotné 
komplikácie  
(4%) 

10. prospech detí 
v škole 

dobrý prospech 
(21%) 

veľmi dobrý alebo dobrý prospech (2) 
dobrý prospech (2) 
zlý alebo veľmi zlý prospech (2) 

dobrý prospech 
(5%) 
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15.1.  ZÁKLADNÝ PREHĽAD - VYSTAVENIE DETÍ SITUÁCIÁM FYZICKÉHO NÁSILIA 

 

Pod fyzickým násilím sa rozumie také správanie zo strany rodičov, ktoré  voči dieťaťu používa 

bezprostrednú fyzickú silu, následkom ktorej je telesné ublíženie dieťaťu. Ide o  formu násilia, ktorej  

prejavy priamo ohrozujú fyzickú integritu dieťaťa, pričom môže prísť aj k telesným zraneniam. 

Prevalenciu fyzického násilia sme zisťovali pomocou 11 výrokov. Tieto reprezentovali jeho jednotlivé 

oblasti  a boli  zamerané iba na  správanie sa zo strany vlastných rodičov. Deti mali možnosť odpovedí na 

každú z nich od varianty „nestalo sa ani raz“ až po variantu „stáva sa stále“. Podobne ako u  psychického 

násilia, sme  nezisťovali jeho výskyt zo strany iných osôb – spolužiakov, rovesníkov, učiteľov, širšej 

rodiny. Oblasti fyzického násilia sa týkali ako jemnejších, tak aj ťažších foriem napádania, trestov  

a šikovania detí.  Cez  šticovanie za vlasy, kľačanie na kolenách na príkaz, kmásanie, lomcovanie, ťahanie, 

až  po  udretie  po hlave, kopnutie nohou, dusenie rukami, vankúšom alebo popálenie cigaretou respektíve 

iným predmetom. Zaujímala nás aj podoba správania sa rodičov voči sebe navzájom,  s cieľom zistiť 

možné prejavy domáceho násilia. V tomto kontexte  sme sa pýtali na situácie vyhrážania rodičov, že si 

navzájom ublížia, bránenie dieťaťa rodičom pred napadnutím iným rodičom, alebo ubližovanie 

súrodencovi. Pri vyhodnocovaní sme postupovali podobným spôsobom, ako pri  prejavoch  psychického 

násilia. Pre  podmienky rizika  a samotného vystavenia fyzickému násiliu sme pre túto formu zvolili 

nasledujúce kritéria: Ak deti odpovedali   na všetkých 11 výrokov  negatívne, variantom „nestalo sa ani 

raz“ ich odpovede  boli zaradené do prvej oblasti – dieťa nie je vystavené fyzickému násiliu. Rovnako boli  

do prvej oblasti zaradené aj  také  odpovede, v ktorých bolo  deťmi označených 10 negatívnych odpovedí 

a 1 odpoveď na ľubovoľný jeden výrok s variantom „stalo sa raz“. Ak ale už boli uvedené   odpovede na 

ľubovoľné  dva výroky  na škále „stalo sa raz“,  bolo dieťa zaradené do druhej oblasti – dieťa je v riziku 

vystavenia situáciám fyzického násilia.  Akékoľvek ďalšie odpovede  boli zaradené do tretej oblasti -  

vystavenia situáciám fyzického násilia. Použité výroky (oblasti fyzického násilia) sú uvedené 

v nasledujúcej tabuľke: 

 
OBLASTI   INDIKUJÚCE FYZICKÉ NÁSILIE  ZO STRANY RODIČOV 

 
1. šticovanie za vlasy 
2. kľačanie na kolenách na príkaz 
3. kmásanie, lomcovanie, ťahanie 
4. kopnutie nohou 
5. udretie po hlave 
6. dusenie rukami, vankúšom 
7. vyhrážanie sa rodičov, že si navzájom ublížia 
8. napádanie sa rodičov navzájom 
9. ubližovanie súrodencovi zo strany rodiča 

10. bránenie dieťaťa jedným z rodičov pred napadnutím iným rodičom 
11 popálenie cigaretou alebo inými predmetmi 

 

Detí sme sa opäť pýtali nielen to, či sú  konfrontované s niektorou so situácií indikujúcou fyzické násilie, 

ale aj ako často sa tak deje, či sa niektorá zo situácií stala v priebehu posledných 12 mesiacov, v akom veku 

sa tak stalo prvýkrát a akú rolu hral pri možnej konfrontácií alkohol. Zaujímala nás nielen frekvencia 

výskytu jednotlivých oblastí fyzického násilia, ale aj vek prvej skúsenosti a či sa tak deje aj v poslednom 

období.  Od veku prvej skúsenosti sa dalo odhadnúť, v akom veku sa deti s fyzickým násilím stretávajú 

najčastejšie. Následne sme vzhľadom na vek prvej skúsenosti porovnali dve skupiny detí: deti 

nachádzajúce sa v riziku a deti priamo vystavené fyzickému násiliu. Rovnaký postup sme použili aj 

vzhľadom na frekvenciu výskytu  alkoholu. Cieľom bolo zistiť, či existujú rozdiely vo výške veku a miere 

použitia alkoholu medzi skupinou detí v riziku a skupinou detí, ktoré zažívajú situácie fyzického násilia 

pravidelnejšie. 

Nasledujúca tabuľka udáva základný prehľad podľa nami stanovených kritérií. Výsledky ukázali, že 

skúsenosť so situáciami fyzického násilia malo vo vzorke 23% detí. Odhad na celú populáciu detí 8. a 9. 
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ročníkov je medzi 21% a 25%.  V oblasti rizika sa nachádzalo  približne 5% až 7% detí. Dole uvedený graf 

je prepočítaním podielov  jeho jednotlivých oblastí na celý základných súbor. Možno z neho vyčítať, že 

najčastejšie reflektovali deti oblasť č.5 dotýkajúcu sa udretia po hlave. Naopak najmenej často deti 

uvádzali, že zažili oblasť č. 6 - dusenia rukami alebo vankúšom. Stále ho ale uviedlo takmer 1% z detí 8. 

a 9. ročníkov. Tabuľka pod grafom následne udáva odhady s 95% intervalom správnosti v akej sa podiely 

jednotlivých oblasti násilia vyskytujú v celom základnom súbore. 

 
VYSTAVENOSŤ DIEŤAŤA 

SITUÁCIÁM  FYZICKÉHO NÁSILIA 
ODHADY NA CELÚ POPULÁCIU DETÍ 8. A 9. 

ROČNÍKOV 
N=1560 

frekvencia percento 
95% interval 

spoľahlivosti – 
dolná hranica 

95% interval 
spoľahlivosti – 
horná hranica 

 
dieťa nie je vystavené situáciám fyzického násilia 

 
1106 70,9% 68,6% 73,2% 

dieťa je v riziku vystavenia situáciám fyzického 
násilia 89 5,7% 4,5% 6,9% 

dieťa je vystavené situáciám fyzického násilia 365 23,2% 21,1% 25,3% 

SPOLU 1560 100% - - 

 

 

 
OBLASTI FYZICKĚHO NÁSILIA - 

ODHAD NA ZÁKLADNÝ SÚBOR 8. 
A 9. ROČNÍKOV 

5 1 8 2 10 3 9 7 4 11 6 

95% interval spoľahlivosti – horná hranica 18,8% 10,2% 8,1% 7,7% 7,7% 6,8% 6,4% 5,8% 5,5% 1,5% 1,3% 
 

95% interval spoľahlivosti – dolná hranica 
 

15,0% 7,4% 5,5% 5,3% 5,3% 4,4% 4,2% 3,6% 3,5% 0,5% 0,3% 

 
 

15.2.  ŠTRUKTÚRA OBLASTÍ FYZICKÉHO NÁSILIA 

 

Štruktúru oblastí fyzického násilia, ktorými bolo násilie definované, sme zisťovali pomocou výšky 

podielov odpovedí, ktorými deti odpovedali na jednotlivé výroky. Najčastejšie sa deti stretávali s udretím 

po hlave (výrok č.5) a zo šticovaním za vlasy (výrok č.1).  Na výrok č.5 odpovedalo kladne vyše 73% detí, 

ktoré sa vo svojom živote stretli so situáciami indikujúcimi fyzické násilie. Na výrok č.1 to bolo 38% detí 

z tejto skupiny.  Išlo o dve najčastejšie oblasti s ktorými sa deti pri fyzickom násilí museli konfrontovať. 

Tretí najčastejšie reflektovaný výrok spadal do oblasti domáceho násilia, prebiehajúceho medzi rodičmi.  

16,9% 8,8% 6,8% 6,5% 6,5% 5,6% 5,3% 4,7% 4,5% 1,0% 0,8%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

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

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

N=1560

vystavenie 95% dolná hranica 95% horná hranica
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Výrok.č.8 - Napádanie sa rodičov navzájom uviedlo 30% z detí spadajúcej do tejto skupiny.  Naopak, 

najmenej uvádzanou oblasťou bolo dusenie rukami alebo vankúšom – uviedli ho približne 3% z detí  

v skupine vystavenej fyzickému násiliu (výrok. č.6).   

 
ŠTRUKTÚRA OBLASTI FYZICKÉHO NÁSILIA 

(skupina detí vystavená fyzickému násiliu) 
N=365 

frekvencia percento 
dôvodov 

percento 
odpovedí 

5. udretie po hlave 264 25,1% 73,3% 
1. šticovanie za vlasy 137 13,0% 38,4% 
8. napádanie sa rodičov navzájom 106 10,1% 29,8% 
2. kľačanie na kolenách na príkaz 101 9,6% 28,7% 

10. bránenie jedného rodiča pred napadnutím druhého rodiča 102 9,7% 28,8% 
3. kmásanie, lomcovanie, ťahanie 87 8,2% 24,8% 
9. ubližovanie súrodencovi zo strany rodiča 82 7,9% 23,2% 
7. vyhrážanie sa rodičov, že si navzájom ublížia 73 6,9% 20,4% 
4. kopnutie nohou 70 6,7% 19,8% 

11. popálenie cigaretou alebo inými predmetmi 16 1,6% 4,5% 
6. dusenie rukami, vankúšom 12 1,2% 3,4% 

SPOLU 1050 100% 295,1% 

 

Nasledujúce dva grafy sumarizujú  odpovede  vzhľadom na opakovanie výskytu fyzického násilia.  Chceli 

sme zistiť, ktorým oblastiam z hľadiska jeho štruktúry, sú deti vystavené opakovane, a ktoré z nich sa 

naopak dejú zriedkavejšie.  Oblasti, ktoré sa najmenej krát v živote detí stali iba raz, bolo udretie po hlave, 

kľačanie na kolenách na príkaz alebo kmásanie, lomcovanie ťahanie.  Ak takéto fyzické násilie zo svojho 

života deti poznajú, toto  má tendenciu sa najčastejšie vracať. Naopak - oblasť, ktorú deti najčastejšie 

zažívajú bez opakovanej skúsenosti  bolo  popálenie cigaretou,  iným predmetom alebo dusenie 

vankúšom. Grafy ukazujú, že každá zo skúmaných oblastí sa  má tendenciu aj opakovať.  

 

 

41,6%

30,7%

35,6%

44,3%

16,3%

36,5%

47,5%

42,5%

35,7%

51,5%

5,8%

8,9%

12,6%

7,1%

14,8%

11,7%

10,9%

8,0%

7,1%

11,7%

4,4%

2,0%

1,1%

5,7%

5,7%

0% 50% 100%

šticovanie za vlasy, N=137

kľačanie na kolenách na príkaz, N=101

kmásanie, lomcovanie, ťahanie, N=87

kopnutie nohou, N=70

udretie po hlave, N=264

Ako často sú deti vystavené situáciám, indikujúcich fyzické násilie 1/2
(skupina detí vystavená situáciám fyzického násilia)

stalo sa raz stalo sa 2-5 krát stalo sa 6-10krát stalo sa viac ako 10krát stáva sa stále
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15.3. OBLASTI FYZICKÉHO NÁSILIA A POHLAVIE 

Štruktúra vystavenia oblastiam násilia z hľadiska pohlavia umožňuje vidieť, ktorým oblastiam násilia sú 

častejšie vystavené dievčatá a s ktorými sa naopak častejšie konfrontujú chlapci.  Z 11 skúmaných oblastí 

bol väčší podiel vystavenia u chlapcov iba u dvoch oblastí fyzického násilia – kľačaní na kolenách na príkaz 

a v oblasti dusenia rukami alebo vankúšom. Vo všetkých ostatných oblastiach prevažovali v odpovediach 

dievčatá. 

 

 

 

50,0%

39,7%

43,4%

40,2%

45,1%

62,5%

33,3%

37,0%

33,0%

30,5%

28,4%

25,0%

9,6%

10,4%

13,4%

7,8%

16,7%

8,2%

8,8%

13,4%

9,8%

12,5%

5,5%

4,7%

2,4%

8,8%

0% 50% 100%

dusenie rukami, vankúšom, N=12

vyhrážanie sa rodičov, že si navzájom ublížia, N=73

napádanie sa rodičov navzájom, N=106

ubližovanie súrodencovi zo strany rodiča. N=82

bránenie jedného rodiča pred napadnutím druhého 
rodiča, N=102

popálenie cigaretou alebo inými predmetmi, N=16

Ako často sú deti vystavené situáciám, indikujúcich  fyzické násilie? 2/2
(skupina detí vystavená fyzickému násiliu)

stalo sa raz stalo sa 2-5 krát stalo sa 6-10krát stalo sa viac ako 10krát stáva sa stále

40,1%

55,4%

34,9%

45,7%

48,7%

59,9%

44,6%

65,1%

54,3%

51,3%

0% 50% 100%

šticovanie za vlasy, N=137

kľačanie na kolenách na príkaz, N=101

kmásanie, lomcovanie, ťahanie, N=87

kopnutie nohou, N=70

udretie po hlave, N=264

oblasti fyzického násilia a pohlavie 1/2

(skupina detí vystavená fyzickému násiliu)

chlapec dievča
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15.4. ROZSAH VYSTAVENIA  FYZICKÉMU  NÁSILIU 

 

Okrem základného  výskytu situácií fyzického násilia a poznatkov o tom, ako často sa v životoch detí 

opakujú, sme zisťovali aj podiel detí, uvádzajúcich jeho časť alebo celé spektrum.    Umožnilo nám to 

poznať,  aký podiel detí zažíva vo svojom živote rozsiahlejšie prejavy násilia a aký podiel z nich  naopak 

zažíva  menšiu časť z tohto  spektra.  Nasledujúce dve tabuľky ukazujú, že najčastejšie uvádzali deti, ktoré 

sú násiliu vystavené jednu oblasť (28%).  Mediánová hodnota bola ale vyššia – stredná hodnota 

dosahovala vo vzorke číslo dva. Celkovo vyše 70% z detí vystavených situáciám fyzického násilia malo 

skúsenosť s dvoma a viac oblasťami.  Práve tieto deti  môžu byť ohrozené, čo do dôsledkov, spájaných 

s fyzickým násilím najviac. 

 
ROZSAH VYSTAVENIA SITUÁCIÁM FYZICKÉHO NÁSILIA 2/2 

(skupina detí vystavená fyzickému násiliu) 
 

N mean medián modus 
štandardná 

odchýlka 
min max 

365 2,84 2,00 1 1,744 1 7 

 

ROZSAH VYSTAVENIA SITUÁCIÁM FYZICKÉHO NÁSILIA 1/2 
(skupina detí vystavená situáciám fyzického  násilia) 

N=365 
N percento detí 

1. jedna oblasť 103 28,2% 
2. dve oblasti  81 22,2% 
3. tri oblasti  70 19,2% 
4. štyri oblasti 51 14,0% 
5. päť oblastí 23 6,3% 
6. šesť oblastí 16 4,4% 
7. sedem oblastí 21 5,8% 

           SPOLU 365 100% 
 

 

 

75,0%

34,7%

28,6%

35,4%

33,7%

37,5%

25,0%

65,3%

71,4%

64,6%

66,3%

62,5%

0% 50% 100%

dusenie rukami, vankúšom, N=12

vyhrážanie sa rodičov, že si navzájom ublížia, N=73

napádanie sa rodičov navzájom, N=106

ubližovanie súrodencovi zo strany rodiča. N=82

bránenie jedného rodiča pred napadnutím druhého 
rodiča, N=102

popálenie cigaretou alebo inými predmetmi, N=16

oblasti fyzického násilia a pohlavie
(skupina detí vystavená fyzickému násiliu)

chlapec dievča
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15.5.VYSTAVENIE FYZICKÉMU NÁSILIU, SOCIODEMOGRAFICKÉ A INÉ CHARAKTERISTIKY 

 

Detailnejšia analýza  sociodemografických a iných  charakteristík detí a  ich rodín poukazuje na výsledky 

základných triedení podľa vybraných ukazovateľov.   Postupne je vyhodnotená prevalencia podľa krajov,  

pohlavia detí,  finančnej situácie domácnosti v ktorých deti vyrastajú, rodinného stavu,   zamestnaneckého 

statusu rodičov, typu domácnosti v ktorých bývajú, počtu súrodencov, uvedenej národnosti detí, 

zdravotných problémov a  prospechu v škole. Išlo o desať základných ukazovateľov, na ktoré sme sa 

v súvislosti s fyzickým násilím na deťoch zamerali.  Vo všetkých spomenutých charakteristikách 

a ukazovateľoch sme porovnávali podiely kategórií, priemerné a mediánové hodnoty rozsahu oblastí 

fyzického násilia v jednotlivých krajoch. Výsledky sme testovali na štatistickú významnosť,  zisťovali  

asociácie a potenciálny vplyv skúmaných ukazovateľov - či už na  samotný výskyt,  riziko, alebo priemerný  

rozsah oblastí vystavenia. Pri detailnejšej analýze v jednotlivých krajoch musíme  brať do úvahy ale veľmi 

často malý počet zastúpených prípadov.  Znamená to,  že máme iba hrubú informáciu o prevalencií u  detí, 

ktoré sú zastúpené v rámci niektorých kategórií sociodemografických a iných charakteristík. Zelenou 

farbou sú označené tie kategórie ukazovateľov, ktoré mali  buď najväčšie podiely alebo  hodnoty mediánu 

vystavenia  jednotlivých krajoch. Pod podielmi vystavenia sa skrýva rôzna štruktúra detí (viď kritéria 

vystavenia detí násiliu).  Zahŕňajú deti, ktoré zažili násilie jeho v rôznych oblastiach a v rôznej intenzite, 

ako aj tie, u ktorých sa takéto situácie vyskytli ojedinelejšie – či už z hľadiska rozsahu, alebo samotného 

opakovania. Vyššie percentá  v určitých krajoch preto nemusia automaticky znamenať, že sa v danom kraji 

v porovnaní s inými, kde sú menšie podiely vystavenia nachádza aj viac detí čo do rozsahu a intenzity 

opakovania sa násilných situácií (viď mediánové hodnoty oblastí vystavenia a mapy v prílohe). 

 

15.6. PODĽA KRAJOV V KTORÝCH DETI BÝVAJÚ 

 

Vystavenie  fyzickému násiliu bolo  z hľadiska krajov  najviac  rozšírené v trenčianskom kraji  - tu ho  

uviedol  najväčší podiel detí spomedzi všetkých krajov(30%). Za ním nasledoval bratislavský kraj (24%).  

Podiel detí v oblasti rizika bol najviac zastúpený v žilinskom kraji (8%).  Najmenej detí sa s fyzickým 

násilím konfrontovali v  banskobystrickom kraji (21%). Najväčšie rozdiely medzi krajmi dosahovali 9%. 

Nepotvrdilo sa, že by kraje mali na riziko a výskyt fyzického násilia štatisticky významný vplyv.  Znamená 

to, že to v akom kraji dieťa vyrastá, nemá súvislosť s rizikom alebo výskytom  tejto formy násilia (kraj je 

od tejto formy násilia nezávislý). Predpokladáme preto, že v základnom súbore detí 8. a 9. ročníkov 

neexistujú medzi krajmi také rozdiely v podieloch detí  vystavených fyzickému násiliu, ktoré by sme mohli 

pripísať ich vplyvu.  
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Medián počtu uvedených oblastí fyzického násilia v skupine detí vystavenej fyzickému násiliu  dosahoval 

najvyššiu hodnotu v bratislavskom kraji(4). Nasledoval trenčiansky a žilinský kraj (3).  Išlo o tri kraje 

s najväčšími mediánmi  uvedených oblastí  fyzického násilia. Vzhľadom na priemerný  rozsah  v skupine 

detí, ktorá je fyzickému násiliu  vystavená, sa  rozdiely medzi niektorými krajmi  ukázali štatisticky 

významné (bratislavský-trnavský, bratislavský-nitriansky,  bratislavský-košický kraj).  V týchto krajoch 

môžeme povedať, že  rozdiely v priemerných hodnotách rozsahu vystavenia nevznikli chybou výberu, ale 

ich môžeme nájsť aj v základnom súbore detí 8. a 9. ročníkov. Vecne ale ide o veľmi malý rozdiel. 

KRAJ 
skupina detí vystavená 

situáciám fyzického násilia 
BA TR TN ŽL BB NT KŠ PR SPOLU 

N N=32 N=36 N=51 N=48 N=38 N=45 N=56 N=51 N=357 

MEDIÁN 4,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

ST.D. 1,805 1,698 1,798 1,509 1,544 1,439 1,997 1,847 1,753 

 
15.7. PODĽA POHLAVIA 

 

Pohlavie sa ukázal ako ukazovateľ, ktorý nehrá pri vystavení fyzickému násiliu zásadnejšiu rolu.  

Spomedzi  dievčat  malo skúsenosť s rôznymi situáciami fyzického násilia 24%. V skupine chlapcov to bolo  

23% z detí.  Dievčatá boli aj častejšie vystavené samotnému riziku. Nepreukázalo sa,  že by medzi 

pohlavím, rizikom a výskytom fyzického násilia existovala štatisticky významná súvislosť. Pohlavie tak 

nemá na vystavenie fyzickému násiliu vplyv a je od neho nezávislé. Nevieme preto preukázať, že dievčatá 

sú častejšie tejto forme násilia vystavené aj v celom základnom súbore detí 8. a 9. ročníkov. 

Predpokladáme preto, že v populácií detí 8. a 9. ročníkov neexistujú vo vystavení fyzickému násiliu čo sa 

týka  pohlavia žiadne rozdiely.  
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V jednotlivých krajoch Slovenska bola mapa fyzického násilia vo vzorke,  v skupine dievčat a chlapcov 

rozložená rôzne. Zo skupiny chlapcov mu   najväčší podiel musel čeliť  v trenčianskom kraji. Zo skupiny 

dievčat to bol bratislavský kraj. Naopak najmenšie podiely vystavenia sa u chlapcov nachádzali 

v žilinskom kraji a u dievčat v trnavskom kraji.  

 POHLAVIE 
skupina detí vystavená 

situáciám fyzického 
násilia 

BA TR NT TN ŽL BB NT KŠ PR SPOLU 

CHLAPEC 
N N=13 N=17 N=21 N=27 N=20 N=13 N=21 N=31 N=26 N=168 

% 19,7% 20,5% 22,1% 31,8% 18,0% 14,4% 22,1% 27,7% 24,3% 22,8% 

DIEVČA 
N N=19 N=19 N=24 N=24 N=27 N=25 N=24 N=25 N=25 N=188 

% 28,4% 24,1% 24,7% 28,2% 24,5% 28,1% 24,7% 19,4% 22,7% 24,2% 

 
Celková mediánová hodnota vystavenia oblastiam fyzického násilia bola v skupine  dievčat v porovnaní 

s chlapcami vyššia. Dievčatá tak uvádzali vyšší  mediánový rozsah oblastí(3), ktorými sme fyzické násilie 

zisťovali ako chlapci(2). Rozdiely medzi priemernými hodnotami rozsahu sa v závislosti od pohlavia 

ukázali  ako štatisticky významné. Znamená to, že to či ide o chlapca alebo dievča nie je z hľadiska 

priemerného rozsahu uvedených oblastí fyzického násilia jedno. Očakávame preto, že dievčatá aj 

v populácií 8. a 9. ročníkov čelia väčšiemu priemernému rozsahu jeho vystavenia.  Síce sme nepreukázali, 

že dievčatá čelia fyzickému násiliu aj v populácií týchto detí  častejšie,  tie z nich ktoré ho ale zažívajú  sa 

preukázateľne konfrontujú v porovnaní s chlapcami s väčším priemerným počtom jeho oblastí. Pri 

triedení na kraje sa najvyššie mediánové hodnoty konfrontácie ukázali  u chlapcov v bratislavskom kraji. 

Rovnako to platilo aj pre dievčatá.  Na rozdiel od chlapcov, je tak bratislavský kraj pre dievčatá aj 

regiónom, v ktorom sa v porovnaní s ostatnými krajmi nielen najčastejšie s fyzickým násilím konfrontujú, 

ale v tomto kraji  mu čelia aj najväčšiemu mediánovému rozsahu. 

 
POHLAVIE 

skupina detí vystavená 
situáciám fyzického 

násilia 

BA TR NT TR ŽL BB KŠ PR SPOLU 

CHLAPEC 

N N=13 N=17 N=21 N=27 N=20 N=13 N=31 N=26 N=168 

MEDIÁN 4,0 1,0 2,0 2,0 3,0 1,0 1,0 1,5 2,0 

ST.D. 1,561 1,510 1,502 1,450 1,552 1,144 2,031 1,883 1,677 

DIEVČA 

N N=19 N=19 N=24 N=24 N=27 N=25 N=25 N=25 N=188 

MEDIÁN 4,0 2,0 2,0 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

ST.D. 1,939 1,700 1,404 2,078 1,460 1,563 1,968 1,655 1,744 
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15.8. PODĽA FINANČNEJ SITUÁCIE DOMÁCNOSTI  

 

So znižovaním rodinného rozpočtu  a zhoršujúcou sa finančnou situáciou rodín, rastú podiely detí, ktoré 

zo svojho života situácie fyzického násilia poznajú. V rodinách, v ktorých deti uviedli, že sú  na tom ich 

rodičia finančne najhoršie, poznalo takéto situácie až 56% z nich.   Ide o jeden z najväčších podielov,  

konfrontácie s násilím vôbec. Najmenšiu skúsenosť s fyzickým násilím  mali naopak deti v rodinách, kde 

bola finančná situácia rodiny vyhodnotená ako dobrá alebo veľmi dobrá (20%). Preukázali sa  štatisticky 

významné rozdiely medzi kategóriami rodinného príjmu a vystavením tejto forme násilia.  Znamená to, že  

príjem rodiny súvisí so  skutočnosťou, či je dieťa vystavené alebo sa nachádza v riziku fyzického násilia a  

rozdiely môžeme očakávať aj v populácií detí 8. a 9. ročníkov.  Táto súvislosť sa ukázala ako nízka až 

stredná. 

 

Pri detailnejšom pohľade na výskyt fyzického násilia  v jednotlivých krajoch cez  finančnú situáciu rodičov 

sa  najhoršia situácia rodín v kategórií  najnižších príjmov ukázala  vo vzorke v  trnavskom kraji. V tomto 

regióne všetky deti, ktoré pochádzali z domácnosti s veľmi zlou alebo zlou finančnou situáciou poznali vo 

svojom živote situácie fyzického násilia. Rovnako to platilo aj o banskobystrickom kraji.  Deti, ktoré 

pochádzali z rodín, v ktorých boli príjmy vyhodnotené ako „ani dobré, ani zlé“ sa najväčší podiel 

vystavenia ukázal v nitrianskom kraji. Detí pochádzajúce z domácnosti, ktorých finančná situácia bola 

38,9%

57,5%

75,2%

5,6%

7,8%

5,2%

55,6%

34,8%

19,5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

zlá alebo veľmi zlá N=36

ani dobrá ani zlá N=322

veľmi dobrá alebo dobrá N=1187

vystavenie detí situáciám fyzického násilia podľa finančnej situácie domácnosti v 
ktorých deti vyrastajú

dieťa nie je vystavené situáciám fyzického násilia
dieťa je v riziku vystavenia situáciám fyzického násilia 
dieťa je vystavené situáciám fyzického násilia



90 
 

vyhodnotená ako veľmi dobrá alebo dobrá a zároveň poznali situácie fyzického násilia  pochádzali najmä 

z trenčianskeho kraja. 

 
FINANČNÁ SITUÁCIA DOMÁCNOSTI 

skupina detí vystavená situáciám 
fyzického násilia 

 

BA TR NT TN ŽL BB KŠ PR SPOLU 

VEĽMI DOBRÁ  
ALEBO DOBRÁ 

N N=19 N=25 N=25 N=35 N=36 N=23 N=36 N=26 N=225 

% 16,9% 19,8% 16,6% 26,9% 20,3% 16,2% 19,9% 16,9% 19,4% 

ANI DOBRÁ 
 ANI ZLÁ 

N N=12 N=7 N=17 N=13 N=10 N=14 N=16 N=22 N=111 

% 35,3% 21,9% 47,2% 41,9% 26,3% 38,9% 31,4% 37,2% 35,0% 

VEĽMI ZLÁ  
ALEBO ZLÁ 

N N=1 N=4 N=3 N=3 N=1 N=1 N=4 N=3 N=20 

% 33,3% 100% 60,0% 42,9% 50,0% 100,0% 44,4% 60,0% 55,6% 

 
Rodiny, ktoré sa svojimi príjmom nachádzajú vo veľmi zlej alebo zlej situácií zároveň čelia aj najväčšiemu 

mediánovému rozsahu. Mediánová hodnota oblastí fyzického násilia klesá so zlepšujúcou sa finančnou 

situáciou rodín, z ktorých dieťa pochádza. Rozdiely v priemerných hodnotách vystavenia sa ukázali ako 

štatisticky významné u všetkých troch kategórií. Znamená to, že rozdiely v  priemeroch nevznikli 

v dôsledky chyby výberu ale možno ich očakávať aj v celkom základnom súbore detí 8. a 9 ročníkov. 

Finančná situácia rodiny z ktorej dieťa pochádza tak má vplyv nielen na podiely vystavenia ale aj na 

priemerný rozsah oblastí. Triedením na kraje Slovenska, sa  najväčší medián v rodinách, kde deti 

vyhodnotili rodinný rozpočet ako zlý alebo veľmi zlý ukázal vo vzorke ukázal bratislavskom kraji. Išlo 

o jedno dieťa, ktoré uviedlo, že čelilo až siedmym uvedeným oblastiam fyzického násilia. V bratislavskom 

kraji sa najvyššie mediánové hodnoty  vyskytli aj u ostatných  príjmových kategórií.  V rodinách s „ani 

dobrým ani zlým príjmom“ tu bola hodnota štyri a v subjektívne najlepšie zarábajúcich rodinách  

dosahovala mediánová hodnota v tomto regióne,  spolu so žilinským  krajom číslo tri. Bratislavský región 

tak  dosahuje najvyššie stredné hodnoty vystavenia spomedzi všetkých krajov Slovenska, vo všetkých 

príjmových kategóriách finančnej situácie rodiny. 

FINANČNÁ SITUÁCIA RODINY 
skupina detí vystavená situáciám 

fyzického násilia 
BA TR NT TN ŽL BB KŠ PR SPOLU 

VEĽMI DOBRÁ ALEBO 
DOBRÁ 

N N=19 N=25 N=25 N=35 N=36 N=23 N=36 N=26 N=225 

MEDIÁN 3,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

ST.D. 1,803 1,491 1,069 1,771 1,545 1,287 1,828 1,627 1,627 

ANI DOBRÁ ANI ZLÁ 

N N=12 N=7 N=17 N=13 N=10 N=14 N=16 N=22 N=111 

MEDIÁN 4,00 2,00 2,00 3,00 3,50 3,50 1,50 3, 00 3,00 

ST.D. 1,730 1,215 1,912 1,498 1,434 1,653 2,295 1,893 1,803 

ZLÁ ALEBO VEĽMI ZLÁ 

N N=1 N=4 N=3 N=3 N=1 N=1 N=4 N=3 N=20 

MEDIÁN 7,00 5,00 3,00 6,00 2,00 1,00 4,00 2,00 4,00 

ST.D. - 2,217 1,000 2,646 - - 1,732 3,215 2,212 
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15.9. PODĽA RODINNÉHO STAVU RODIČOV 

 

Rodinný stav  je podobne ako finančná situácia rodiny jedným zo zásadnejších ukazovateľov. Vyššie 

podiely vystavenia detí situáciám fyzického násilia sa ukázali  v tých rodinách, kde sú rodičia rozvedení. 

29% z detí, ktoré pochádzali z rozvedených rodín mali skúsenosti s niektorou z oblastí fyzického násilia. 

V porovnaní s deťmi, ktoré pochádzajú z úplných rodín ide o 7% rozdiel.  Deti z rozvedených rodín, ak 

neboli priamo vystavené tejto forme násilia, sa nachádzali častejšie aj v samotnom riziku. Medzi dvoma 

kategóriami rodinného stavu rodičov sa potvrdili štatisticky významné rozdiely.  Znamená to,  že  to či 

dieťa pochádza z rozvedenej alebo úplnej rodiny nie je z hľadiska rizika a vystavenia fyzickému násiliu 

jedno. To, či dieťa vyrastá v úplnej alebo rozvedenej rodine, vplýva na riziko alebo priame vystavenie 

situáciám indikujúcim fyzické násilie. Dané rozdiely tak môžeme očakávať aj  v populácií detí 8. a 9 

ročníkov.  Koeficienty miery asociácie poukázali na nízku až strednú súvislosť. 

 

Pri triedení na kraje sa v rozvedených rodinách ukázala najhoršia situácia v prešovskom kraji. Najmä 

z tohto kraja pochádzali deti, ktoré zažívali násilie v skupine rozvedených rodín. Z úplných rodín to boli 

deti z banskobystrického regiónu, ktorý v porovnaní s ostatnými krajmi vykazoval najväčší podiel detí, 

ktoré vyrastali v rodinách kde neprebehol v minulosti rozvod. Naopak – najlepšiu situáciu v rozvedených 

rodinách vykazoval trnavský kraj a v skupine úplných rodín to bol trenčiansky kraj. Ide o dva kraje, 

v ktorých boli v rozvedených a úplných rodinách najmenšie podiely konfrontácie s násilím tohto typu. 
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RODINNÝ STAV 
skupina detí vystavená situáciám 

fyzického násilia 
BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

ROZVEDENÍ 
N N=10 N=7 N=12 N=14 N=9 N=14 N=13 N=9 N=88 

% 31,2% 20,0% 32,4% 35,0% 30,0% 32,4% 22,0% 40,9% 29,0% 

NEROZVEDENÍ 
N N=20 N=28 N=32 N=36 N=39 N=24 N=43 N=42 N=264 

% 20,0% 22,6% 21,3% 28,1% 20,5% 38,4% 23,8% 21,6% 22,0% 

 
 
Rozdiely  v podieloch detí vystavených fyzickému násiliu v rozvedených a úplných rodinách boli aj 

výsledkom rodinného stavu ich rodičov. U priemerného vystavenia   sa už štatisticky významné rozdiely 

preukázať nepodarilo. Predpokladáme preto, že bez ohľadu na to, z akej rodiny dieťa pochádza, čelia deti 

z hľadiska v detskej populácií 8. a 9. ročníkov rovnakej konfrontácií. To či dieťa vystavené fyzickému 

násiliu pochádza z úplnej alebo rozvedenej rodiny je tak od priemerného rozsahu násilia nezávislé. Pri 

triedení na jednotlivé kraje, sa najväčšia mediánová hodnota ako  v rozvedených tak aj  v úplných  

rodinách ukázala v bratislavskom kraji. 

RODINNÝ STAV 
skupina detí vystavená situáciám 

fyzického násilia 
BA TR TN ŽL BB NT KŠ PR SPOLU 

ROZVEDENÍ 

N N=10 N=7 N=14 N=9 N=14 N=12 N=13 N=9 N=88 

MEDIÁN 3,50 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 1,00 3,00 2,00 

ST.D. 1,776 2,289 1,865 1,581 1,383 1,621 2,402 2,048 1,835 

NEROZVEDENÍ 

N N=20 N=28 N=36 N=39 N=24 N=32 N=43 N=42 N=264 

MEDIÁN 4,0 2,0 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 

ST.D. 1,852 1,492 1,805 1,513 1,659 1,388 1,888 1,814 1,732 
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15.10. PODĽA ZAMESTNANECKÉHO STATUSU RODIČOV 

 

Zamestnanecký status rodičov na rozdiel od predchádzajúcich dvoch charakteristík nehral pri fyzickom 

násilí zásadnejšiu rolu. Vystavenie detí fyzickému násiliu sa ukázalo najfrekventovanejšie v rodinách, kde 

jeden rodič nepracuje  (27%). Situácia detí v rodinách, kde sú obidvaja rodičia nezamestnaní, nie je preto 

z hľadiska vystavenia tejto formy  násilia pre deti najhorším prostredím,  aj keď aj tu bol podiel detí 

relatívne vysoký (21%). Najväčší  rozdiel vo výskyte  sa ukázal medzi rodinami, kde obidvaja rodičia 

nepracujú a tými, kde nepracuje iba jeden z rodičov – buď mama alebo otec (5,8% rozdiel). Štatisticky 

významné rozdiely sa ale medzi kategóriami nepreukázali.  Znamená to, že medzi zamestnaneckým 

statusom, rizikom a  výskytom situácií fyzického násilia nie je závislosť. Predpokladáme preto, že  to či sú 

rodičia zamestnaní alebo nie tak  nesúvisí s tým, či  bude dieťa fyzicky napádané alebo v riziku častejšieho 

vystavenia aj v populácií detí 8. a 9. ročníkov. 
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ZAMESTNANECKÝ STATUS 
RODIČOV 

skupina detí vystavená 
situáciám fyzického násilia 

BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

OBIDVAJA RODIČIA 
PRACUJÚ 

N N=22 N=25 N=36 N=31 N=36 N=18 N=38 N=40 N=246 

% 23,7% 20,8% 28,1% 23,1% 20,9% 14,4% 22,9% 25,3% 22,5% 

JEDEN RODIČ 
NEPRACUJE 

N N=8 N=10 N=14 N=14 N=10 N=18 N=16 N=8 N=98 

% 25,8% 26,3% 35,9% 25,5% 22,7% 38,3% 28,1% 15,7% 27,1% 

ODIDVAJA RODIČIA 
NEPRACUJÚ 

N N=2 N=1 N=1 N=0 N=2 N=2 N=2 N=3 N=13 

% 20,0% 25,0% 33,3% 0,0% 33,3% 28,6% 11,8% 30,0% 21,3% 

 
 
Mediánová hodnota rozsahu fyzického  násilia mala v skupine detí  s  jedným nepracujúcim  rodičom (buď 

mamou alebo otcom rovnaká) ako aj  obidvoma nepracujúcimi rodičmi hodnotu  dva. O trochu väčšiu 

hodnotu dosahovala v rodinách, kde obidvaja rodičia nepracujú(3). Rovnako sa nepotvrdilo,  že by 

kategórie  zamestnaneckého statusu štatisticky významne diferencovali priemerný rozsah oblastí 

fyzického násilia, ktorým musí dieťa vo svojom živote čeliť.  Predpokladáme preto, že bez ohľadu na 

zamestnanecký status rodičov, čelia deti vystavené fyzickému násiliu v populácií detí 8. a 9. ročníkov 

rovnakej konfrontácií.  Pri triedení na kraje sa opäť ako najvyššia ukázala  stredná hodnota fyzického 

násilia v  bratislavskom kraji. V porovnaní s ostatnými krajmi, tu  dosahovala najväčšie hodnoty vo 

všetkých kategóriách zamestnaneckého statusu rodičov. 

ZAMESTNANECKÝ STATUS 
RODIČOV 

skupina detí vystavená situáciám 
fyzického násilia 

BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

OBIDVAJA RODIČIA 
PRACUJÚ 

N N=22 N=25 N=36 N=31 N=36 N=18 N=38 N=40 N=246 

MEDIÁN 4,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

ST.D. 2,035 1,599 1,903 1,492 1,282 1,654 1,887 1,877 1,763 

JEDEN RODIČ 
NEPRACUJE 

N N=8 N=10 N=14 N=14 N=10 N=18 N=16 N=8 N=98 

MEDIÁN 4,00 3,00 2,00 2,00 1,50 2,00 1,50 3,00 2,00 

ST.D. 1,126 1,767 1,557 1,326 1,776 1,461 2,363 1,414 1,684 

ODIDVAJA RODIČIA 
NEPRACUJÚ 

N N=2 N=1 N=1 N=0 N=2 N=2 N=2 N=3 N=13 

MEDIÁN 4,50 1,00 3,00 - 4,50 4,00 1,50 3,00 3,00 

ST.D. 2,121 - - - 3,536 0,000 0,707 2,309 2,025 
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15.11. PODĽA TYPU DOMÁCNOSTI V KTOREJ BÝVA DIEŤA 

 

Z hľadiska typu domácnosti boli fyzickému násiliu vystavené  najmä tie deti, ktoré   pochádzali  zo 

skupiny, ktorá bývala s jedným rodičom – hlavne otcom (35%). V tejto skupine bol súčasne aj najväčší 

podiel detí v oblasti rizika (12,3%). Najmenšie podiely priameho vystavenia boli naopak v úplných 

rodinách, kde rodičia žijú spolu (22%). Potvrdil sa síce štatisticky významný vplyv typu  domácnosti na  

riziko a vystavenie situáciám fyzického násilia, miery asociácie ale ukázali na triviálnu súvislosť.  Znamená 

to, že skutočnosť, či dieťa žije iba s otcom, mamou alebo obidvoma rodičmi, nemá vplyv na to, či je v riziku 

alebo priamo vystavené tejto forme násilia.  Predpokladáme preto, že fyzické násilie je od typu domácnosti 

v ktorej dieťa žije nezávislé. 

 

 

Pri triedení na kraje sa v kategóriách typu domácnosti ukázali vo vzorke rôzne podiely vystavenia. 

V rodinách, v ktorých žijú deti iba s otcom bol najväčší podiel vystavenia v trenčianskom kraji. 

V jednorodičovských domácnostiach kde figurovala iba matka dieťaťa bol najväčší v nitrianskom kraji. 

Deti z úplných rodín pochádzali opäť najmä z trenčianskeho kraja.  Naopak, najlepšia situácia sa 
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v jednorodičovských otcovských domácnostiach ukázala v žilinskom kraji, v domácnostiach kde deti žijú 

iba s mamou v trnavskom a v úplných rodinách v banskobystrickom kraji. 

TYP DOMÁCNOSTI 
skupina detí vystavená situáciám 

fyzického násilia 
BA TR NT TR ŽL BB KŠ PR CELKOVO 

LEN OTEC 
N N=1 N=3 N=1 N=3 N=0 N=3 N=1 N=1 N=13 

% 25,0% 50,0% 25,0% 75,0% 0,0% 37,5% 20,0% 25,0% 35,0% 

LEN MAMA 
N N=7 N=6 N=13 N=12 N=7 N=9 N=12 N=6 N=72 

% 25,0% 19,4% 33,3% 30,8% 25,9% 25,0% 22,6% 28,6% 26,4% 

OBIDVAJA RODIČIA 
N N=21 N=25 N=30 N=36 N=40 N=24 N=41 N=43 N=260 

% 22,1% 20,8% 20,8% 28,6% 21,2% 18,6% 23,0% 22,9% 22,2% 

 
Zhodne najvyššie stredné hodnoty vystavenia(3) pochádzali buď z jednorodičovských domácnosti. Alebo 

z domácnosti s obidvoma rodičmi. V domácnostiach, kde deti žijú iba s mamou mal medián o niečo  nižšiu 

hodnotu(2).  Nepodarilo sa preukázať, že by sa medzi kategóriami typov domácnosti, v ktorých deti 

vyrastajú  nachádzali štatisticky významné rozdiely. Nevieme preto preukázať, či takto získané stredné 

hodnoty sa nachádzajú aj v celom základnom súbore detí 8. a 9. ročníkov. Predpokladáme neexistenciu 

rozdielov. Pri triedení na kraje sa najvyšší medián v jednorodičovských otcovských domácnostiach ukázal 

v banskobystrickom kraji(4).  V úplných rodinách a v rodinách kde deti žijú iba s mamou to bola jeho 

najvyššia hodnota v bratislavskom kraji(4). 

TYP DOMÁCNOSTI 
skupina detí vystavená situáciám 

fyzického násilia 
BA TR NT TR ŽL BB KŠ PR SPOLU 

LEN OTEC 

N N=1 N=3 N=1 N=3 N=0 N=3 N=1 N=1 N=13 

MEDIÁN 2,00 2,00 1,00 3,00 - 4,00 1,00 3,00 3,00 

ST.D. - 2,309 - 1,00 - 1,528 - - 1,633 

LEN MAMA 
 

N N=7 N=6 N=13 N=12 N=7 N=9 N=12 N=6 N=72 

MEDIÁN 4,00 2,50 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

ST.D. 1,574 2,137 1,502 1,765 1,899 1,509 2,417 1,862 1,833 

OBIDVAJA RODIČIA 

N N=21 N=25 N=30 N=36 N=40 N=24 N=41 N=43 N=260 

MEDIÁN 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 

ST.D. 1,868 1,207 1,83 1,839 1,464 1,532 1,909 1,793 1,713 
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15.12. PODĽA POČTU SÚRODENCOV 

 

Počet súrodencov nebol ukazovateľom, ktorý by zohrával pri riziku alebo výskyte fyzického násilia 

zásadnejší vplyv. Najväčší podiel detí vystavených situáciám fyzického násilia bol v rodinách  s dvoma 

súrodencami (28%), najmenší u rodín  bez súrodenca (18%).  V riziku sa najčastejšie nachádzali deti 

s najväčším počtom súrodencov (9,2%).  Nepotvrdilo sa, že by medzi počtom súrodencov, rizikom 

a výskytom násilia existovali štatisticky významné rozdiely. Znamená to, že to, koľko má dieťa súrodencov 

je od rizika a samotného vystavenia fyzickému násiliu nezávislé.  Predpokladáme, že  v populácií detí 8. 

a 9. ročníkov vzhľadom na riziko a výskyt situácií  fyzického násilia neexistujú rozdiely. 

  

Pri triedení na kraje sa v jednotlivých kategóriách uvedeného počtu súrodencov ukázali rôzne podiely 

vystavenia.  Najväčšie podiely detí bez súrodenca čelili fyzickému násiliu v bratislavskom kraji. S jedným  

súrodencom to boli deti najmä z trenčianskeho a s dvomi súrodencami z nitrianskeho kraja. Deti z väčších 

súrodeneckých skupín pochádzali opäť najmä z trenčianskeho kraja. 
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POČET SÚRODENCOV 
skupina detí vystavená situáciám 

fyzického násilia 
BA TR NT TR ŽL BB KŠ PR SPOLU 

NEMÁ SÚRODENCA 
N N=3 N=3 N=6 N=3 N=3 N=4 N=4 N=2 N=28 

% 30,3% 13,6% 27,3% 15,8% 18,8% 19,0% 16,0% 11,8% 18,1% 

JEDEN SÚRODENEC 
N N=17 N=16 N=23 N=27 N=17 N=17 N=30 N=23 N=170 

% 26,2% 18,2% 21,5% 30,7% 17,0% 17,2% 27,3% 29,9% 23,2% 

DVAJA SÚRODENCI 
N N=4 N=13 N=15 N=15 N=15 N=9 N=18 N=16 N=105 

% 13,3% 36,1% 37,5% 33,3% 27,3% 26,5% 30,5% 22,2% 28,3% 

TRAJA SÚRODENCI 
N N=4 N=1 N=1 N=4 N=5 N=4 N=3 N=6 N=28 

% 33,3% 16,7% 7,7% 40,2% 21,7% 36,4% 12,5% 18,2% 20,9% 

ŠTYRI A VIAC 
SÚRODENCOV 

N N=3 N=3 N=0 N=2 N=8 N=4 N=1 N=4 N=25 

% 23,1% 33,3% 0,0% 40,0% 30,8% 28,6% 5,6% 21,1% 21,7% 

 
Celkový medián uvedených oblasti fyzického násilia sa u detí, ktoré sú mu vystavené s počtom súrodencov 

mierne zvyšoval. Ak u detí s jedným a dvomi súrodencami mal hodnotu dva, v rodinách s troma deťmi 

a viac mal  hodnotu tri.  Nepodarilo sa ale preukázať, že priemerné hodnoty rozsahu vystavenia s počtom 

súrodencov štatisticky významne súvisia.  Nevieme preto preukázať, či takto priemerný rozsah vystavenia 

v jednotlivých súrodeneckých kategóriách sa nachádza aj v základnom súbore detí 8. a 9. ročníkov. Pri 

triedení na kraje sa situácia vzhľadom na strednú hodnotu vystavenia ukázala najvyššia 

v banskobystrickom(3) a košickom kraji(3). S jedným a dvoma súrodencami to boli deti z bratislavského 

kraja (4) (7). Väčšie súrodenecké skupiny boli najvyššiemu mediánovému rozsahu vystavené 

v košickom(6) a prešovskom kraji(4,5). 

POČET SÚRODENCOV 
skupina detí vystavená situáciám 

fyzického násilia 
BA TR NT TR ŽL BB KŠ PR SPOLU 

NEMÁ SÚRODENCA 

N N=3 N=3 N=6 N=3 N=3 N=4 N=4 N=2 N=28 

MEDIÁN 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 

ST.D. 1,155 0,577 1,169 2,887 1,000 1,500 1,915 1,414 1,427 

JEDEN SÚRODENEC 

N N=17 N=16 N=23 N=27 N=17 N=17 N=30 N=23 N=170 

MEDIÁN 4,00 1,50 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

ST.D. 1,590 1,147 1,308 1,252 1,510 1,131 1,814 1,748 1,543 

DVAJA SÚRODENCI 

N N=4 N=13 N=15 N=15 N=15 N=9 N=18 N=16 N=105 

MEDIÁN 7,00 2,00 2,00 4,00 3,00 4,00 1,00 2,00 3,00 

ST.D. 1,000 2,082 1,668 2,236 1,424 2,068 2,229 1,965 2,062 

TRAJA SÚRODENCI 

N N=4 N=1 N=1 N=4 N=5 N=4 N=3 N=6 N=28 

MEDIÁN 4,50 1,00 5,00 1,50 3,00 3,00 6,00 3,00 3,50 

ST.D. 1,708 - - 1,414 2,074 1,826 1,155 1,789 1,853 

ŠTYRIA A VIAC  
SÚRODENCOV 

N N=3 N=3 N=0 N=2 N=8 N=4 N=1 N=4 N=25 

MEDIÁN 2,00 4,00 - 3,00 2,00 2,50 3,00 4,50 3,00 

ST.D. 2,082 2,517 - 1,414 1,408 1,291 - 2,082 1,708 



99 
 

 
15.13. PODĽA UVEDENEJ NÁRODNOSTI 

 

Podobne zásadnú rolu nehrala pri fyzickom násilí ani národnosť, ktorú si deti subjektívne uviedli. 

Najväčšie podiely detí vystavených fyzickému násiliu sa vyskytli v skupine s maďarskou národnosťou - 

25%.  O trochu menší výskyt  bol medzi deťmi slovenskej (23%) a rómskej národnosti – (23%).  

Nepodarilo sa preukázať, že by medzi kategóriami národnosti bol štatisticky významný rozdiel. Znamená 

to, že neexistuje asociácia medzi zvolenou národnosťou, rizikom a priamym vystavením situáciám 

fyzického násilia. To akej je dieťa národnosti je od rizika alebo výskytu fyzického násilia nezávislé.  

Predpokladáme preto, že národnosť nemá  v populácií detí 8 a 9 ročníkov vplyv na riziko alebo priame 

vystavenie.  

 

Pri triedení na kraje sa vo vzorke, v  kategóriách národnostných skupín vyskytli rôzne veľké podiely detí, 

ktoré uviedli, že fyzickému násiliu vo svojom živote čelia. Najväčšie podiely  pochádzali zo skupiny 

slovenskej národnosti z trenčianskeho kraja. V celom  košickom kraji sa prihlásilo k maďarskej národnosti 

jedno dieťa, ktoré zároveň poznalo skúsenosť s fyzickým násilím.  V kategórií rómskej národnosti to bol 

najmä žilinský kraj. 
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UVEDENÁ NÁRODNOSŤ DIEŤAŤA 
skupina detí vystavená situáciám 

fyzického násilia 
BA TR NT TR ŽL BB KŠ PR SPOLU 

SLOVENSKÁ 
N N=30 N=29 N=43 N=51 N=47 N=35 N=49 N=48 N=332 

% 23,6% 21,8% 23,2% 30,0% 21,4% 20,7% 21,7% 23,1% 23,1% 

MAĎARSKÁ 
N N=1 N=6 N=1 N=0 N=0 N=0 N=1 N=0 N=9 

% 50,0% 22,2% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 25,0% 

RÓMSKA 
N N=0 N=0 N=0 N=0 N=1 N=1 N=3 N=2 N=7 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 16,7% 27,3% 28,6% 23,3% 

 
Ako v maďarskej, tak aj v rómskej národnosti mal medián počtu uvedených oblasti fyzického násilia 

hodnotu dva.  V skupine detí slovenskej národnosti skupina detí konfrontovaná s fyzickým násilím  čelila 

o niečo vyššej strednej hodnote – tri.  Nepodarilo sa preukázať, že  by vzhľadom na národnostné kategórie  

existovali rozdiely v priemernom vystavení počtu oblastiam tohto typu násilia.  Znamená to, že nevieme 

preukázať, či takto zistené priemerné rozdiely medzi národnostnými kategóriami sa nachádzajú aj 

v celom súbore deti 8. a 9. Ročníkov a predpokladáme neexistenciu rozdielov. Pri triedení na kraje bola 

v kategórií slovenskej a maďarskej národnosti najvyššia stredná hodnota počtu uvedených oblastí  

vystavenia v bratislavskom a košickom kraji (maďarská národnosť). U detí hlásiacich sa k rómskej 

národnosti to bol  prešovský kraj. 

UVEDENÁ NÁRODNOSŤ DIEŤAŤA 
skupina detí vystavená situáciám 

fyzického násilia 
BA TR NT TR ŽL BB KŠ PR SPOLU 

SLOVENSKÁ 

N N=30 N=29 N=43 N=51 N=47 N=35 N=49 N=48 N=332 

MEDIÁN 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,50 3,00 

ST.D. 1,818 1,703 1,450 1,798 1,517 1,573 1,913 1,781 1,738 

MAĎARSKÁ 

N N=1 N=6 N=1 N=0 N=0 N=0 N=1 N=0 N=9 

MEDIÁN 3,00 1,50 1,00 - - - 3,00 - 2,00 

ST.D. - 0,816 - - - - - - 0,928 

RÓMSKA 

N N=0 N=0 N=0 N=0 N=1 N=1 N=3 N=2 N=7 

MEDIÁN - - - - 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 

ST.D. - - - - - - 3,215 4,243 2,637 
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15.14. PODĽA ZDRAVOTNÝCH KOMPLIKÁCIÍ 

 

Zdravotné komplikácie diferencovali vystavenie fyzickému násiliu pomerne výrazne. Takmer 30% z detí, 

ktoré uviedli zdravotné problémy, malo  so situáciou fyzického násilia skúsenosť. Bol to najvyšší podiel 

uvedených zdravotných komplikácií spomedzi vystavenia všetkým formám násilia. V porovnaní so 

skupinou, ktorá zdravotné problémy neuviedla ide o 11% rozdiel.  Deti so zdravotnými problémami sa 

zároveň častejšie nachádzali aj v oblasti rizika. Potvrdil sa štatisticky významný vplyv výskytu 

zdravotných komplikácií na   riziko  alebo  vystavenie tejto forme násilia.  Znamená to, že uvedené 

zdravotné problémy s rizikom alebo  priamym vystavením fyzickému násiliu  súvisia a zistené výsledky  

môžeme očakávať aj v celej populácií detí 8. a 9. ročníkov.  To či dieťa má zdravotné komplikácie má 

s rizikom  a výskytom fyzického násilia strednú až nízku súvislosť.  
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Vo všetkých krajoch (s výnimkou trnavského) pochádzali deti vystavené fyzickému násiliu  častejšie zo 

skupiny, ktorá zdravotné komplikácie rôzneho druhu uviedla. Najvyššie podiely detí, ktoré sa s týmto 

typom násilia konfrontujú a zároveň uviedli rôzne závažné zdravotné komplikácie pochádzali najmä 

z trenčianskeho kraja. Zo skupiny bez uvedených zdravotných čelil fyzickému násiliu najväčší podiel detí 

z trnavského kraja.  

ZDRAVOTNÉ KOMPLIKÁCIE 
skupina detí vystavená situáciám 

fyzického násilia 
BA TR NT TR ŽL BB KŠ PR SPOLU 

UVIEDOL 
N N=19 N=15 N=21 N=33 N=22 N=24 N=27 N=28 N=189 

% 32,8% 21,4% 27,3% 40,2% 25,6% 32,4% 28,7% 32,2% 30,1% 

NEUVIEDOL 
N N=13 N=21 N=24 N=18 N=26 N=14 N=29 N=23 N=168 

% 17,1% 22,8% 20,7% 20,5% 19,1% 13,3% 19,7% 17,4% 18,8% 

 
 
Skupina detí s uvedenými zdravotnými komplikáciami dosahovala aj vyššie stredné hodnoty samotnej 

konfrontácie. Medián v tejto kategórií dosahoval hodnotu tri. V skupine detí bez uvedených zdravotných 

problémov bola táto hodnota nižšia(2). Rozdiely v priemerných hodnotách vystavenia sa medzi dvoma 

skupinami ukázali ako štatisticky významné. Zistené rozdiely tak možno očakávať aj v celej populácií detí 

8. a 9  ročníkov. Zdravotné komplikácie tak súvisia nielen s rizikom a výskytom fyzického násilia ale aj 

s priemerným rozsahom oblastí, ktorému deti čelia. Vecne išlo ale o veľmi  malý rozdiel. 

ZDRAVOTNÉ KOMPLIKÁCIE 
skupina detí vystavená situáciám 

fyzického násilia 
BA TR NT TN ŽL BB KŠ PR SPOLU 

UVIEDOL  

N N=19 N=15 N=21 N=33 N=22 N=24 N=27 N=28 N=189 

MEDIÁN 4,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,50 3,00 2,50 3,00 

ST.D. 1,835 1,907 1,578 1,704 1,412 1,706 2,130 1,786 1,803 

NEUVIEDOL 

N N=13 N=21 N=24 N=18 N=26 N=14 N=29 N=23 N=168 

MEDIÁN 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 1,00 2,00 2,00 

ST.D. 1,601 1,546 1,313 1,997 1,592 0,997 1,706 1,959 1,651 
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15.15. PODĽA PROSPECHU  DETÍ  

 

Prospech v škole nie je ukazovateľom, ktorý by s fyzickým násilím s ktorým sa deti konfrontujú súvisel.  

Najväčší podiel situácií, indikujúcich násilie, bol zastúpený v skupine,  ktorá uviedla dobrý prospech(26%) 

Najmenší sa nachádzal  v skupine detí  s výborným alebo dobrým prospechom – 22%. V oblasti rizika sa 

najčastejšie nachádzali deti so  zlým alebo veľmi zlým prospechom – takmer 7%,  Nepotvrdili sa 

štatisticky významné rozdiely  medzi rizikom či výskytom fyzického násilia a uvedeným školským 

prospechom. Znamená to, že neexistuje asociácia medzi   podielmi rizika, výskytom  fyzického násilia 

a prospechom, ktorý dieťa dosahuje v škole. Považujeme preto prospech vo vzťahu k tejto forme násilia  

za nezávislý a v populácií detí 8. a 9. ročníkov nepredpokladáme existenciu rozdielov. 

 

Situácia v jednotlivých krajoch, sa čo do výskytu fyzického násilia vzhľadom na výšku podielov 

v kategóriách školského prospechu detí líšila. Deti vystavené fyzickému násiliu z kategórie s výborným 

alebo veľmi dobrým prospechom pochádzali najmä z bratislavského kraja. S dobrým prospechom to boli 

deti z trenčianskeho a v skupine s  dostatočným alebo nedostatočným prospechom sa ukázal najväčší 

podiel vystavenia v  banskobystrickom kraji. 
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PROSPECH V ŠKOLE 
skupina detí vystavená situáciám 

fyzického násilia 
BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

VÝBORNE ALEBO VEĽMI 
DOBRE 

N N=21 N=22 N=30 N=31 N=29 N=21 N=28 N=31 N=213 

% 27,6% 21,4% 27,0% 24,0% 19,9% 19,3% 21,1% 21,4% 22,4% 

DOBRE 
N N=9 N=11 N=20 N=12 N=17 N=14 N=24 N=16 N=123 

% 17,6% 24,4% 38,5% 22,6% 25,8% 23,0% 26,4% 27,1% 25,7% 

DOSTATOČNE ALEBO 
NEDOSTATOČNE 

N N=1 N=3 N=1 N=2 N=2 N=3 N=4 N=4 N=20 

% 16,7% 21,4% 16,7% 20,0% 22,2% 33,3% 23,5% 28,6% 23,5% 

 
Stredné hodnoty vystavenia fyzickému násiliu dosahovali rovnako vysoké hodnoty dvoch  kategóriách 

školského prospechu – vo  výbornom alebo veľmi dobrom prospechu(3) a v dostatočnom alebo 

nedostatočnom prospechu(3). Deti ktoré považujú svoj prospech za dobrý, dosahovali o niečo nižšiu 

mediánovú hodnotu(2). Nepodarilo sa preukázať, že by  v priemernom vystavení  v kategóriách detí 

s rôznym prospechom existovali štatisticky významné rozdiely. Predpokladáme preto, že prospech detí 

nemá s priemerným rozsahom násilia, ktorému skupina detí vystavená fyzickému násiliu čelí súvislosť. 

Situácia v jednotlivých krajoch čo do rozsahu bola najvyššia u detí s uvedeným najlepším  a dobrým 

prospechom v bratislavskom kraji. Deti, ktoré uviedli  svoj prospech ako dostatočný alebo nedostatočný 

čelili najväčšej strednej hodnote oblastí fyzického násilia v trnavskom a prešovskom kraji. 

 

PROSPECH V ŠKOLE 
skupina detí vystavená situáciám fyzického 

násilia 
BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

VÝBORNE ALEBO VEĽMI 
DOBRE 

N N=21 N=22 N=30 N=31 N=29 N=21 N=28 N=31 N=213 

MEDIÁN 5,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 

ST.D. 1,921 1,207 1,948 1,385 1,520 1558 1,687 1,711 1,701 

DOBRE 

N N=9 N=11 N=20 N=12 N=17 N=14 N=24 N=16 N=123 

MEDIÁN 4,00 2,00 2,50 3,00 3,00 2,50 2,50 1,50 2,00 

ST.D. 1,590 1,809 1,586 1,651 1,510 1,555 2,185 1,340 1,713 

DOSTATOČNE ALEBO 
NEDOSTATOČNE 

N N=1 N=3 N=1 N=2 N=2 N=3 N=4 N=4 N=20 

MEDIÁN 4,00 6,00 1,00 2,00 3,50 1,00 3,00 6,00 3,00 

ST.D. - 3,215 - 0,000 2,121 1,732 3,000 2,828 2,439 
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15.16. VYBRANÉ UKAZOVATELE  A ROZSAH OBLASTÍ  FYZICKÉHO NÁSILIA 

 

Na rolu, ktorú zohrávajú niektoré zo spomínaných ukazovateľov, sme sa pozreli aj pomocou  korelačných 

koeficientov. Zisťovali sme, ako sa mení rozsah oblastí fyzického násilia v súvislosti s vybranými 

charakteristikami. Tu nás nezaujímala štatistická významnosť rozdielov medzi jednotlivými skupinami 

a miera asociácie, ale existencia lineárnych súvislostí. Konkrétne – ako sa so zmenou vybranej 

charakteristiky bude meniť rozsah (počet uvedených oblastí) vystavenia fyzickému násiliu v skupine detí, 

ktorá je  násiliu tohto typu priamo vystavená. V prípade, že tento rozsah so zmenou narastá, je hodnota 

koeficientov pozitívna. Čím vyšší  koeficient, tým vyššia súvislosť. Ak je koeficient záporný, znamená to, že 

s rastúcou charakteristikou rozsah oblastí fyzického násilia klesá.  Ak je koeficient štatisticky významný, 

znamená to, že  vplyv sociodemografickej charakteristiky existuje aj v populácií 8. a 9. ročníkov. 

15.17. FINANČNA SITUÁCIA V RODINE 

 

Finančná situácia  v rodine je jednou zo zásadných sociodemografických charakteristík, ktorá má vplyv 

ako na samotný výskyt, tak aj na rozsah fyzického násilia.  Preukázalo sa to aj v skupine detí, ktorá je 

priamo násiliu vystavená.  So zhoršujúcou sa finančnou  situáciou v týchto rodinách rastie rozsah počtu 

uvedených oblastí s ktorými sú deti vo svojom živote konfrontované. Táto súvislosť sa preukázala ako 

nízka až stredná, ale štatisticky významná. 

KORELAČNE KOEFICIENTY   
(skupina detí vystavených fyzickému násiliu) 

FINANČNÁ SITUÁCIA V 
RODINE 

POČET UVEDENÝCH 
OBLASTÍ FYZICKÉHO 

NÁSILIA SÚČASNE 
 

FINANČNÁ SITUÁCIA V RODINE 
Spearman Correlation 1,000 ,187

**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 364 364 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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15.18. PROSPECH V ŠKOLE 

 

Prospech, aký  dosahuje dieťa  v škole,  nemá žiadnu súvislosť s tým, či dieťa doma  zažíva fyzické násilie 

alebo nie. Hodnota korelačného koeficientu je blízka nule. Znamená to, že medzi rastúcim počtom oblastí 

fyzického násilia a dosahovaným prospechom dieťaťa v škole nie je lineárna  súvislosť. Preto neplatí, že 

dieťa ktoré zažíva doma fyzické násilie sa v škole sa  aj horšie učí. Rovnako, deti so  skúsenosťou fyzického 

násilia môžu mať aj dobrý alebo veľmi dobrý prospech.  

KORELAČNE KOEFICIENTY   
(skupina detí vystavených fyzickému násiliu) 

POČET UVEDENÝCH OBLASTÍ 
FYZICKÉHO NÁSILIA SÚČASNE 

 
PROSPECH V ŠKOLE 

Spearman Correlation ,007 

Sig. (2-tailed) ,893 

N 364 

15.19. POČET SÚRODENCOV 

 

Naopak, počet súrodencov v rodine môže mať vplyv na výskyt fyzického násilia v rodinách, kde je jeho 

existencia potvrdená. Táto súvislosť sa ukázala ako nízka až stredná, ale štatisticky významná. Znamená 

to, že deti, ktoré pochádzajú z rodín s prítomnosťou fyzického násilia sú s rastúcim počtom súrodencov 

konfrontované aj s väčším rozsahom fyzického násilia. Veľkosť rodiny tak má vplyv na rozsah fyzického 

násilia v tých rodinách, kde je toto násilie prítomné. Ide o nízku až strednú súvislosť. 

KORELAČNE KOEFICIENTY 
(skupina detí vystavených fyzickému násiliu) 

POČET UVEDENÝCH OBLASTÍ 
FYZICKÉHO NÁSILIA SÚČASNE 

 
POČET SÚRODENCOV V RODINE 

Pearson Correlation ,134
*
 

Sig. (2-tailed) ,011 

N 364 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

15.20. ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY 

 

Podobne sa podarilo preukázať pozitívnu súvislosť medzi  počtom uvedených zdravotných problémov 

a rozsahom  fyzického násilia, ktorému deti čelia.  Rovnako ide o nízku a strednú, ale štatisticky významnú 

súvislosť. So zvyšujúcim sa počtom uvedených zdravotných problémov,  rastie aj rozsah fyzického násilia 

s ktorým sa deti konfrontujú.  Čim väčší počet uvedených zdravotných problémov najrôznejšieho druhu, 

tým je počet uvedených oblastí fyzického násilia väčší. 

KORELAČNE KOEFICIENTY 
(skupina detí vystavených fyzickému násiliu) 

POČET UVEDENÝCH OBLASTÍ 
FYZICKÉHO NÁSILIA SÚČASNE 

 
POČET UVEDENÝCH ZDRAVOTNÝCH PROBLÉMOV 

Pearson Correlation ,194
**

 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 365 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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15.21. VEK PRVEJ SKÚSENOSTI 

 

Súvislosť medzi vekom prvej skúsenosti a rozsahom fyzického násilia sa preukázať nepodarilo. Aj keď 

existuje náznak, že s rastúcim vekom prvej konfrontácie klesá rozsah oblastí fyzického násilia, ktoré deti 

uvádzali (záporná hodnota), táto súvislosť  nie je  štatisticky významná a hodnota korelačného koeficientu 

spadá do oblasti žiadnej respektíve triviálnej súvislosti. 

KORELAČNE KOEFICIENTY 
(skupina detí vystavených fyzickému násiliu) 

POČET UVEDENÝCH OBLASTÍ 
FYZICKÉHO NÁSILIA SÚČASNE 

 
VEK KEĎ SA UVEDENÁ SITUÁCIA STALA PRVÝ 

KRÁT 

Pearson Correlation -,073 

Sig. (2-tailed) ,216 

N 288 

 

15.22. ALKOHOL 

 
 

Najväčšiu pozitívnu  súvislosť zo všetkých sledovaných sociodemografických charakteristík, sa podarilo 

preukázať pri roli, ktorú zohráva alkohol. Ide stále  o nízku až strednú, ale štatisticky významnú súvislosť. 

Znamená to, že so zvyšujúcou sa úlohou, akú zohráva pri fyzickom násilí alkohol, rastie aj rozsah situácií 

fyzického násilia s ktorým sa deti konfrontujú. Rola alkoholu dosahovala najvyššie hodnoty korelačných 

koeficientov, pred počtom zdravotných komplikácií. 

 
KORELAČNE KOEFICIENTY   

(skupina detí vystavených fyzickému násiliu) 
POČET UVEDENÝCH OBLASTÍ 
FYZICKÉHO NÁSILA SÚČASNE 

 
AKO ČASTO SA TAK DIALO POD VPLYVOM 

ALKOHOLU? 

Spearman Correlation ,222
**

 

Sig. (2-tailed)                        ,000 

N 347 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

15.23. VYSTAVENIE FYZICKÉMU NÁSILIU  V POSLEDNOM OBDOBÍ 

 

Deti, ktoré uviedli, že sa niekedy vo svojom živote stretli s fyzickým násilím, neprežívali tieto situácie iba 

v dávnej minulosti, ale aj v poslednom období.  Ak v skupine detí, ktorá bola zaradená do oblasti rizika, sa 

takého správanie za posledných 12 mesiacov vyskytlo u 30% detí, v skupine priamo vystavenej fyzickému 

násiliu dosahoval tento podiel výšku 52%.  Každé druhé dieťa, ktoré vo svojej minulosti zažilo situácie 

fyzického násilia a ktoré bolo podľa našich  kritérií  zaradené do oblasti priameho vystavenia,  má 

skúsenosť s takouto situáciou aj v priebehu posledných 12 mesiacov. Deti priamo vystavené fyzickému 

násiliu sú, v porovnaní s deťmi v riziku, aj častejšie vystavené situáciám fyzického násilia v poslednom 

období.  
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15.24. VEK  DIEŤAŤA V ČASE PRVEJ KONFRONTÁCIE A  ROLA ALKOHOLU 

 

Ukazovatele veku prvej konfrontácie sú v obidvoch skupinách detí rôzne. V prvej skupine detí 

nachádzajúcich sa v riziku stredná hodnota prvého vystavenia dosahovala hodnotu 11 rokov. V druhej 

skupine detí vystavenej situáciám násilia bol medián o niečo nižší -  10 rokov.  V obidvoch skupinách bol 

najčastejšie uvádzanou hodnotou prvej konfrontácie vek 10 rokov. Dole uvedené grafy ale ukazujú, že 

takéto situácie poznajú veľmi často aj deti mladšie, pričom spodná hranica  prvého vystavenia sa 

u niektorých detí pohybovala vo veľmi nízkych vekových hraniciach. 

VEK PRVEJ KONFRONTÁCIE 
dieťa je v riziku vystavenia 
situáciám fyzického  násilia 

N=70 

dieťa je vystavené situáciám 
fyzického násilia 

N=288 
priemer 10,33 9,43 
medián 11,00 10,00 
modus 10 10 

štandardná odchýlka 2,982 3,268 
najmenšia uvedená veková hranica prvej skúsenosti 1 2 
najväčšia uvedená veková hranica prvej skúsenosti 15 16 

 
Pri porovnaní skupín detí, nachádzajúcich sa v oblasti rizika a samotného vystavenia, môžeme vidieť, že 

v prípade detí nachádzajúcich sa v riziku približne  20% z uviedlo, že sa tak deje pod vplyvom alkoholu – 

a to minimálne raz. Približne každé piate dieťa, ktoré zažilo vo svojom živote rôzne situácie fyzického 

násilia ju spája s alkoholom.  V skupine, ktorá je priamo násiliu vystavená sa pod vplyvom alkoholu deje 

raz alebo opakovane u 26% detí, čo je skoro každé štvrté dieťa, ktoré pozná spojenie fyzického násilia 

s použitím alkoholu.  

 

ROLA ALKOHOLU 
 

dieťa je v riziku vystavenia 
situáciám fyzického  násilia 

N=89 

dieťa je vystavené situáciám 
fyzického  násilia 

N=357 
frekvencia % frekvencia % 

bez alkoholu 74 83,1% 263 73,7% 
s alkoholom raz 8 9,0% 29 8,1% 

s alkoholom 2/5 krát 7 7,9% 31 8,7% 
s alkoholom 6/10 krát - - 11 3,1% 

s alkoholom viac ako 10 krát - - 8 2,2% 
s alkoholom sa stáva stále  - - 15 4,2% 

SPOLU 89 100% 357 100% 
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Ak majú deti s fyzickým násilím deti skúsenosť, hrá pri ňom veľkú rolu alkohol.  Alkohol je tak v rôznej 

miere súčasťou všetkých jeho oblastí, pričom s niektorými  z nich je spojený viac a s niektorými menej. Zo 

všetkých skúmaní prejavov  sa najčastejšie pod vplyvom alkoholu odohrávajú situácie súvisiace  

s popálením cigaretou alebo iným predmetom,  s vyhrážaním sa rodičov, že si navzájom ublížia alebo 

s napádaním sa rodičov navzájom. Opakovanosť situácií pod jeho vplyvom sú  tak spojené najmä s 

domácim násilím, týkajúceho  sa rodičov, pričom  deti  zasahuje nepriamo. Najmenej často sa naopak 

situácie v rôznej miere pod jeho vplyvom opakujú pri  trestoch  kľačania na kolenách, udretí po hlave 

alebo kopnutí nohou. 
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rodiča N=100

popálenie cigaretou alebo inými predmetmi N=16

Ako často sa tak dialo pod vplyvom alkoholu? 2/2 

(skupina detí vystavených fyzickému násiliu)

bez alkoholu s alkoholom raz

s alkoholom 2-5krát s alkoholom 6-10krát

s alkoholom viac ako 10krat s alkoholom - stáva sa stále
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15.25. AKO  REFLEKTUJÚ DETI VYSTAVENIE FYZICKÉMU NÁSILIU? 

 

V porovnaní s odpoveďami detí vystavených psychickému násiliu,  sa  odpovede na  prvých dvoch 

miestach pri vystavení fyzickému násiliu nelíšili.  U obidvoch skupín  boli na prvom mieste  odpovede 

týkajúce sa správania dieťaťa, neposlúchania alebo nerešpektovania rodiča. Tu sa ale podiel  odpovedí 

správania sa detí  zvýšil na  nadpolovičnú väčšinu zo všetkých detí so skúsenosťou fyzického násilia - zo 

45%  na  51,3%. Na druhom mieste sa opäť ukázala celková zlá situácia v rodine. Tu sa ale podiel mierne 

znížil z 15% na 13%. Na treťom mieste bol uvádzaný ako dôvod  alkohol.  V porovnaní s emočným násilím 

sa rola alkoholu zvýšila zo 4% na 9%. Alkohol je pri vystavovaní detí fyzickému násiliu reflektovaní 

častejšie,  ako  pri emočnom násilí.  

AKO DETI  VNÍMAJÚ  SPRÁVANIE ZO STRANY SVOJICH RODIČOV? 
(skupina detí s rizikom alebo vystavená fyzickému násiliu) 

N=238 

 
frekvencia 

 
percento 

správanie, neposlúchanie, nerešpektovanie rodiča 122 51,3% 
zlá situácia v rodine (finančná, medziľudská) 33 13,9% 

alkohol 22 9,2% 
nechcú odpovedať 15 6,3% 

hádky v rodine 13 5,5% 
situácia ohľadom prospechu a správania sa v škole 11 4,6% 

iné  odpovede 22 9,2% 
SPOLU 238 100% 

 

Správanie, neposlúchanie, nerešpektovanie rodiča -  opäť sa jednalo o niektoré typické odpovede, ktoré  

deti uvádzali opakovane a ktorými popisovali hlavné dôvody prečo sa tak stalo. Niektoré z nich sú 

uvedené v nasledujúcej tabuľke. Správanie, neposlúchanie a nerešpektovanie rodiča: 

„Nenechali si vysvetliť čo sa stalo. Bol som neposlušný.“ 

„Bola som drzá alebo som neposlúchala.“ 

„Mal som nedisciplinované správanie.“ 

„„Vždy keď niečo spravím, rodičia ma bijú alebo mi dajú zaracha na počítač a na vonku. Raz ma otec zbil, že 

mi praskol bubienok v uchu:-( 

Zaujímavým zistením bolo, že niektoré deti  reflektovali reakcie zo strany svojich rodičov ako oprávnené.  

Ich odpovede  vyjadrovali, že si to zaslúžili, že konanie zo strany rodičov bolo  primeraným výchovným 

prostriedkom, ktorí je účinný a ktorý im pomohol k usmerneniu.  

„Bola som  hnusné dieťa a vôbec sa im nečudujem, že ma bili. Práveže im za to ďakujem. Bohvie čo by zo mňa 

vyrástlo, keby ma nebili.“ 

„Niekedy to bolo zaslúžené, lebo som bola neposlušná, aj keď si myslím, že to bolo občas prehnané, hlavný 

dôvod niekedy ani neexistuje, otec  si po dlhšom pokoji v domácnosti niečo nájde, aj keď je to iba viac pohárov 

na stole.“ 

„Väčšinou to bola moja chyba. Neposlúchol som ich, papuľoval som im.“ 

„Bol som zlé dieťa! Bolo to zásluhou.“ 

V rámci  zlých pomerov  v rodine opäť išlo  o problematické vzťahy medzi samotnými rodičmi: hádky 

medzi rodičmi  navzájom alebo hádky medzi rodičmi a deťmi. Fyzické násilie bolo spojené aj s hrozbou 

alebo s prebiehajúcim rozvodom, pri hádkach často  hral úlohu aj samotný alkohol. Výber z odpovedí: 



111 
 

„Otec mňa a mamku nemal rád, a preto nás niekedy bil. Bránil som mamku lebo ju mám rád. Ale už sa to 

nestáva lebo od nás odišiel“. 

„Lebo moji rodičia sa navzájom provokujú a niekedy to dopadá aj na mňa. Chcem iba jedno aby bolo doma 

všetko v poriadku ako má byť a aby otec nebil mamu.“ 

 „Mama si našla priateľa, ktorý ma furt bije.  Raz ma zbil tak, že som mala veľký  monokel na pravom oku.“ 

„Keď sa mamin priateľ opije, je agresívny  a kričí na mamu aj na mňa a stalo sa neraz. že som musela v noci 

odisť ku starkej“. 

Tretia  najčastejšia  forma  odpovedí sa týkala problematiky  alkoholu.   Pri fyzickom násilí hral 

zásadnejšiu úlohu ako pri emočnom násilí.   Vplyv alkoholu pri fyzických trestoch nebol len na strane 

rodičov. Aj keď išlo o ojedinelé odpovede, niektoré fyzické tresty prišli  aj ako následok toho, že samotné 

deti  uvádzali, že boli  pod vplyvom alkoholu. 

„Skoro  pri všetkom je alkohol hlavným problémom.“ 

„Kvôli alkoholu. Nemal dobrý vplyv na otca.“ 

„Hlavným dôvodom boli hádky rodičov a alkohol.“ 

„Môj ocko zbil už sestru ale to bolo kvôli tomu, lebo moja sestra prišla domov pod vplyvom alkoholu.“ 

Deti sa veľmi často vyjadrovali, že nechcú alebo  nie sú ochotné  o tom hovoriť. Prípadne si nepamätajú 

dôvody,  prečo sa tak deje alebo stalo.  Na rozdiel od vystavenia psychickému násiliu,  pri fyzickom násilí 

sme nenašli ani jednu odpoveď v ktorej by sa deti zamýšľali nad tým, prečo sa tak deje. Výber z odpovedí 

ilustruje nasledujúca tabuľka: 

„Nechcem o tom písať.“ 

„Na toto vážne nemienim odpovedať.“ 

„Nechcem sa vyjadrovať.“ 

„Nepamätám si.“ 

Ďalším typom odpovedí uvedených v hlavnej tabuľke na začiatku boli  hádky.  Opäť ako medzi rodičmi, tak 

aj medzi rodičmi a deťmi. Tieto súvisia s celkovou situáciou  v rodine. Deti ich uvádzali príliš často, preto 

sme ich zaradili do samostatného typu odpovedí. 

„Rodičia sa veľmi hádali. Otec mamu bil.“ 

„Hádka rodičov, u otca niekedy alkohol.“ 

„Časté hádky v domácnosti.“ 

„Často sa hádame.“ 

Posledný zaznamenaný typ  odpovedí bol popis situácie ohľadom prospechu a správania sa detí v škole.  

Išlo o približne rovnaký podiel detí s týmto typom odpovede ako u detí vystavených  psychickému násiliu. 

Opäť sa fyzické tresty  zo strany rodičov týkali najmä zlého prospechu, zlých známok a zatajovania 

známok. 

 



112 
 

„Pretože mám zlé známky, nepomáham rodičom, som drzá a skúšala som fajčenie, alkohol a drogy.“ 

„Keď dostanem zlú známku, tak mi dá po hlave alebo keď som dlho na počítači tak ma ťahajú preč.“ 

„Kvôli mojim zlým známkam.“ 

15.26. NA KOHO SA OBRACAJÚ DETÍ VYSTAVENÉ FYZICKÉMU NÁSILIU 

 

Bez ohľadu na to, akej forme násilia sú deti vystavené, štruktúra odpovedí u koho hľadajú pomoc sa príliš 

nemení.  Opäť sa deti najčastejšie zdôverili kamarátovi alebo kamarátke, vlastnej  mame alebo otcovi. Ide 

stabilne o tri referenčné osoby, na ktoré sa deti najčastejšie obracajú.  Kamarát/kamarátka, vlastná  mama  

a spolužiak/spolužiačka sú tými, ktorí ich aj najčastejšie spochybňujú.  Zároveň sú ale aj tými ktorými im 

najčastejšie skutočne pomôžu. Platí to najmä pre matky týchto detí. 

 

 
SKUPINA DETÍ -  

FYZICKÉ NÁSILIE 

KOMU SA ZDÔVERILO 
N=253 

KTO SPOCHYBŇOVAL 
N=127 

KTO REÁLNE POMOHOL 
N=228 

N 
percento 
dôvodov 

percento 
odpovedí 

N 
percento 
dôvodov 

percento 
odpovedí 

N 
percento 
dôvodov 

percento 
odpovedí 

1. kamarát, kamarátka 161 23,7% 63,6% 46 23,2% 36,2% 114 19,7% 50,0% 

2. mama 152 22,4% 60,1% 24 12,1% 18,9% 153 26,4% 67,1% 

3. otec 86 12,7% 34,0% 17 8,6% 13,4% 87 15,0% 38,2% 

4. spolužiak/spolužiačka 75 11,1% 29,6% 36 18,2% 28,3% 51 8,8% 22,4% 

5. 
starí rodičia (babka, 

dedko) 
63 9,3% 24,9% 13 6,6% 10,2% 61 10,5% 26,8% 

6. sestra 44 6,5% 17,4% 11 5,6% 8,7% 38 6,6% 16,7% 

7. širšia rodina(ujo, teta) 34 5,0% 13,4% 11 5,6% 8,7% 22 3,8% 9,6% 

8. brat 31 4,6% 12,3% 15 7,6% 11,8% 23 4,0% 10,1% 

9. učiteľ/učiteľka 11 1,6% 4,3% 12 6,1% 9,4% 12 2,1% 5,3% 

10. sused 8 1,2% 3,2% 5 2,5% 3,9% 4 0,7% 1,8% 

11. školský psychológ 2 0,3% 0,8% 2 1,0% 1,6% 2 0,3% 0,9% 
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12. výchovný poradca 2 0,3% 0,8% - - - 2 0,3% 0,9% 

13. policajt, policajtka 4 0,6% 1,6% 3 1,5% 2,4% 6 1,0% 2,6% 

14. sociálny pracovník 2 0,3% 0,8% 3 1,5% 2,4% 3 0,5% 1,3% 

15. linka dôvery 3 0,4% 1,2% - - - 2 0,3% 0,9% 

SPOLU 678 100% 268,0% 198 100,0% 155,9% 580 100,0% 254,4% 
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15.27. ZÁVERY PRE   FYZICKÉ NÁSILIE 

 

Podľa nami zvolených kritérií, sa vo vzorke detí 8. a 9. ročníkov  s fyzickým násilím konfrontovalo 23% 

detí. Odhad na celú populáciu tejto cieľovej skupiny je v intervale 21% až 25% detí. V riziku sa nachádzalo 

ďalších približne 6% detí. Celkovo sa v situáciách fyzického násilia alebo v oblasti rizika môže nachádzať 

27% až 31% detí. Tieto podiely zahŕňajú iba deti, ktoré reflektovali násilné správanie zo strany svojich 

rodičov.   

Z hľadiska štruktúry fyzického násilia, reflektovali deti najčastejšie udretie po hlave, šticovanie za vlasy, 

alebo napádanie sa rodičov navzájom. Najmenej často reflektovanou  oblasťou bolo kopnutie nohou. 

Udretie po hlave uvádzalo až tri štvrtiny detí,  vystavených fyzickému násiliu.  Ide o typickú oblasť, ktorú 

deti vnímajú najčastejšie. 

Udieranie po hlave, ktoré deti v štruktúre násilia najčastejšie uvádzali, sa zároveň aj najčastejšie opakuje. 

Vyše 80% z detí, ktoré ju niekedy vo svojom živote zažilo  ju v rôznej zažíva opakovane. Veľmi často sa 

opakujú  aj tresty kľačania na kolenách na príkaz alebo kmásanie, lomcovanie a ťahanie. Najmenej 

opakujúcou sa negatívnou skúsenosťou  je   popálenie cigaretou alebo iným predmetom. Ak k tejto situácii 

dochádza, odohráva sa najčastejšie pod vplyvom alkoholu, spolu so situáciami  domáceho  násilia medzi 

rodičmi – konkrétne - napádania sa rodičom navzájom alebo vyhrážania  sa rodičov, že si navzájom 

ublížia. U  fyzických trestov, najmenšiu rolu zohráva alkohol  v rámci  kľačania na kolenách na príkaz. 

Rozsahom bolo fyzické násilie zastúpené najčastejšie takými odpoveďami, ktoré uvádzali jeho jednu 

oblasť – uviedla ho   približne 28% z detí  spadajúcej do  skupiny vystavenej násiliu.  Dve oblasti súčasne 

uviedlo 22% a tri oblasti ďalších približne 20%.  Zvyšných približne 30% uviedlo štyri a viac oblastí - tu už 

ide o deti, ktoré poznajú rozmanitejšie oblasti fyzického násilia. 

Ďalšie zistenia sa týkajú diferencií sledovaných sociodemografických charakteristík vzhľadom na riziko 

alebo samotný výskyt fyzického násilia.  Najväčšie percentuálne rozdiely sa ukázali medzi kategóriami 

finančnej situácie domácností, pri type domácností  a zdravotných problémoch. Najmenšie rozdiely sme 

zaznamenali u kategórií  prospechu  v škole a pri  národnosti. Riziko alebo priame vystavenie fyzickému 

násiliu štatisticky významne diferencovala finančná situácia domácností, rodinný stav rodičov, typ 

domácnosti v ktorých deti vyrastajú, alebo uvedené zdravotné komplikácie. Ide o štyri sociodemografické 

charakteristiky, ktoré s fyzickým násilím súvisia najviac.  Najhoršie boli na tom deti z rodín  so zlou alebo 

veľmi zlou finančnou situáciou, v jednorodičovských otcovských domácnostiach, v rozvedených rodinách, 

u detí s uvedenými zdravotnými problémami. U finančnej situácie domácností a zdravotných komplikácií 

to platí aj pre rozsah násilia s ktorým sa deti musia konfrontovať. V domácnostiach s veľmi zlou finančnou 

situáciou, ako aj v skupine detí so zdravotnými problémami, sa medzi kategóriámi ukázali štatisticky 

významné rozdiely rozsahu fyzického násilia  s ktorým sa konfrontujú.  v porovnaní s rodinami kde je 

finančná situácia lepšia,  alebo kde deti neuviedli zdravotné problémy. Aj keď nešlo  o veľké rozdiely (viď 

mediánové hodnoty), tieto údaje naznačujú istý trend. Štatisticky významné výsledky sú označené 

oranžovou farbou. Pri porovnaní rozsahov fyzického násilia sa najväčšie hodnoty mediánu ukázali 

v bratislavskom kraji, v rodinách s veľmi zlou alebo zlou finančnou situáciou  - medián mal hodnotu 4. Vo 

všetkých ostatných kategóriách mali hodnoty mediánov číslo tri a menej.  

Z iného pohľadu sme sa pozreli na súvislosti fyzického násilia cez korelačné koeficienty. Zisťovali sme, ako 

súvisí rozsah fyzického násilia s vybranými sociodemografickými charakteristikami. Konkrétne sme 

sledovali  finančnú  situáciu v rodine, prospech v škole, počet súrodencov, počet uvedených zdravotných 

problémov, vek prvej skúsenosti a rolu alkoholu. Najväčšie  súvislosti sa ukázali pri role alkoholu, kde 

korelačné koeficienty dosahovali  najvyššie hodnoty. Čím častejšie deti z rodín, kde sa vyskytuje násilie, 

uvádzali, že sa tak dialo pod vplyvom  alkoholu, s tým väčším rozsahom fyzického násilia mali skúsenosť. 

Celkovo išlo o nízky až stredný vzťah.  Druhá najsilnejšia súvislosť sa ukázala pri počte uvedených 

zdravotných problémov. Čim viac ich dieťa uvádzalo,   tým väčší rozsah násilia zažívalo. Rovnako išlo 
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o strednú a nízku súvislosť. V porovnaní  s ostatnými formami násilia boli podiely detí so zdravotnými 

problémami najvyššie u fyzickej konfrontácie. Rovnako nízka až stredná súvislosť bola u počtu uvedených 

súrodencov. Všetky korelácie boli štatisticky významné. Naopak -    nepodarilo sa preukázať, že fyzické 

násilie v rodine má vplyv na školské výsledky dieťaťa. Rovnako sa nepreukázal vzťah medzi prvou 

konfrontáciou, čo do výšky veku a znižujúcim sa alebo zvyšujúcim sa počtom uvedených oblastí fyzického 

násilia. Počet uvedených oblastí fyzického násilia je tak od veku prvej konfrontácie nezávislé. 

Približne polovica detí, ktoré sú počas svojho života konfrontované s fyzickým násilím, uviedli, že sa tak 

stalo aj v poslednom období. U detí, ktoré sa nachádzali v riziku to bola takmer tretina z nich. Znamená to, 

že fyzické násilie je  v životoch týchto detí veľmi často aktuálne a nie je záležitosťou dávnej minulosti. 

Najčastejší vek prvej konfrontácie uvádzali deti v 10 rokoch – bez ohľadu na to, či išlo o deti v riziku alebo 

nie.  Deti priamo vystavené násiliu ho v porovnaní s tými, ktoré boli v riziku ho  zažívali  v skoršom veku.  

Hlavnú príčinu neprimeraných reakcií a fyzických trestov zo strany rodičov vidia deti na svojej strane. Ako 

dôsledok ich zlého správania, nerešpektovania rodiča, neposlúchania.  Veľkú rolu zohráva zlá situácia 

v rodine -  finančná, medziľudská - a špecificky pri fyzickom násilí aj alkohol. 

Aj tu sa deti najčastejšie zdôverili kamarátovi/kamarátke, vlastnej mame alebo otcovi.  Najčastejšie ich 

spochybní kamarát/kamarátka, spolužiak spolužiačka alebo vlastná mama. Reálne im pomôže najmä 

mama, kamarát/ka, alebo otec. 
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ZHRNUTIE  PRE TRETIU FORMU NÁSILIA -  FYZICKÉ NÁSILIE 

 

SOCIODEMOGRAFICKÁ A INÁ 
CHARAKTEIRISTIKA  

SKUPINA DETÍ 
VYSTAVENÝCH 

FYZICKÉMU NÁSILIU 
ROZSAH FYZICKÉHO NÁSILIA  

SKUPINA DETÍ 
V OBLASTI RIZIKA 

FYZICKÉHO NÁSILIA 
percento z 
kategórie 

s najväčším podielom 
vystavenia  

 mediánové hodnoty  rozsahu fyzického 
násilia   

percento  
z kategórie 

s najväčším podielom 
vystavenia 

1. 

KRAJ 
(kategória 

s najväčším 
podielom) 
SIG.<0.05 

 

trenčiansky 
(30%) 

 

bratislavský (4) 
 trenčiansky (3) 

žilinský (3) 
ostatné kraje (2) 

žilinský (8%) 
trenčiansky (6%) 
prešovský (6%) 
trnavský (6%) 

2. 

 
POHLAVIE 
(kategória 

s najväčším 
podielom) 
SIG.<0.05 

 

dievča (24%) 
dievčatá (3) 
chlapci(2) 

dievča (8%) 

3. 

FINANČNÁ SITUÁCIA 
DOMÁCNOSTI 

(kategória 
s najväčším 
podielom) 
SIG.<0.05 

 

zlá alebo veľmi zlá 
(56%) 

 

zlá alebo veľmi zlá (4) 
ani dobrá ani zlá(3) 

veľmi dobrá alebo dobá (2) 

ani dobrá ani zlá 
(8%) 

4. 

RODINNÝ STAV 
RODIČOV 

(kategória 
s najväčším 
podielom) 
SIG.<0.05 

 

rozvedení 
(29%) 

rozvedení (2) 
nerozvedení (3) 

rodičia sú rozvedení 
(10%) 

5. 

ZAMESTNANECKÝ 
STATUS RODIČOV 

(kategória 
s najväčším 
podielom) 

jeden rodič nepracuje 
(27%) 

jeden rodič nepracuje (2) 
obidvaja rodičia pracujú (2) 

obidvaja rodičia  nepracujú (3) 

obidvaja rodičia  
nepracujú (10%) 

6. 

TYP DOMÁCNOSTI 
(kategória 

s najväčším 
podielom) 
SIG.<0.05 

 

jednorodičovské 
otcovské domácnosti 

(35%) 

bývam s jedným rodičom – otec (2,5) 
bývam s obidvoma rodičmi – (3) 

bývam s jedným  rodičom – mama (2) 
 

bývam s jedným  
rodičom  - otec 

(13%) 

7. 

POČET SÚRODENCOV 
(kategória 

s najväčším 
podielom) 

 

dvaja  súrodenci 
(28%) 

dvaja súrodenci (3) 
nemá súrodenca (2) 
jeden súrodenec (2) 
traja súrodenci (3) 

štyria a viac súrodencov (3) 

štyria a viac 
súrodencov (9%) 

8. 

NÁRODNOSŤ 
(kategória 

s najväčším 
podielom) 

 

deti hlásiace sa 
k maďarskej 
národnosti 

(26%) 

slovenská (3) 
maďarská (2) 

rómska (2) 

slovenská 
(6%) 

9. 

ZDRAVOTNĚ 
KOMPLIKÁCIE 

(kategória 
s najväčším 
podielom) 
SIG.<0.05 

 

uvedené zdravotné 
komplikácie 

(30%) 

uviedol zdravotné komplikácie (3) 
neuviedol zdravotné komplikácie (2) 

neuviedol zdravotné 
komplikácie 

(8%) 

10. 

PROSPECH V ŠKOLE 
(kategória 

s najväčším 
podielom) 

 

dobrý prospech 
(26%) 

veľmi dobrý alebo dobrý prospech (3) 
dobrý prospech (2) 

zlý alebo veľmi zlý prospech (3) 

zlý alebo veľmi zlý 
prospech (7%) 
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16.1. ZÁKLADNÝ PREHĽAD - VYSTAVENIE DETÍ SITUÁCIÁM SEXUÁLNEHO NÁSILIA 

 

Pod sexuálnym násilím máme na mysli neprimerané vystavenie dieťaťa takému správaniu alebo 

činnostiam, ktoré sprevádza nejaký typ sexuálneho kontaktu. Zamerali sme sa v ňom na dotykové i 

bezdotykové formy. Kritéria, použité pri zaradení dieťaťa do oblasti vystavenia,  opäť záviseli od odpovedí  

na výroky, položené v dotazníku. Ak dieťa odpovedalo na všetky výroky negatívne, nebolo do oblasti 

vystavenia  sexuálnemu násiliu započítané. Rovnako to bolo aj v prípade, ak dieťa  negatívne odpovedalo 

na všetky výroky okrem výroku č.1 „urážanie sexuálnymi poznámkami, týkajúcimi sa vzhľadu“, kde  

zvolilo variantu „stalo sa raz“. Do oblasti rizika boli započítané deti, ktoré odpovedali na všetky výroky 

negatívne - opäť okrem prvého výroku, kde uviedli  variant „stalo sa 2-5 krát.  Všetky ostatné odpovede 

boli automaticky započítané do vystavenia situáciám sexuálneho násilia. Bezdotykové formy násilia sme 

skúmali pomocou troch výrokov  - č.1, č.2 a č.3. Dotykové formy reprezentujú výroky č.4, č.5, č.6 a č.7.  

Všetky skúmané oblasti  sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

 
OBLASTI   INDIKUJÚCE SEXUÁLNE NÁSILIE 

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

 

Zo základných výsledkov vyplýva, že podľa nami zvolených kritérií bolo sexuálnemu násiliu vo vzorke 

vystavených 7% detí. Ide o deti, ktoré uviedli, že mali skúsenosť buď s jednou alebo viacerými oblasťami 

sexuálneho násilia – v jeho rôznej štruktúre, rozsahu alebo frekvencií.  V tejto skupine tak možno  nájsť 

deti, ktoré mali skúsenosť s jednou i viacerými oblasťami dotykového alebo bezdotykového sexuálneho 

násilia, a to či už raz alebo opakovane. Ide o rôznu štruktúru detí z hľadiska ich sociodemografických 

a iných charakteristík,  s rôznou intenzitou a skúsenosťou konfrontácie s touto formou násilia. Odhad na 

celú populáciu detí 8. a 9 ročníkov sa pohybuje v rozsahu 5,8% až 8,4%. V riziku sa nachádzalo ďalších, 

približne 4% detí (tie z nich, ktoré kladne odpovedali iba na výrok urážania sexuálnymi poznámkami vo 

variante „stalo sa 2-5krát“).  Celkovo možno zhrnúť, že v riziku alebo priamo vystavených sexuálnemu 

násiliu  je v populácii detí   8. a 9. ročníkoch na základných školách 9% až 12%  z detí. 

 
VYSTAVENOSŤ DIEŤAŤA  
SEXUÁLNEMU NÁSILIU 

ODHADY NA  POPULÁCIU DETÍ 8. A 9. ROČNÍKOV 
N=1560 

frekvencia Percento 
95% interval 

spoľahlivosti –  
dolná hranica 

95% interval 
spoľahlivosti –  
horná hranica 

dieťa nie je vystavené situáciám sexuálneho násilia 1392 89,2% 87,6% 90,8% 
dieťa je v riziku vystavenia situáciám sexuálneho  násilia 57 3,7% 2,7% 4,7% 

dieťa je vystavené situáciám sexuálneho násilia 111 7,1% 5,8% 8,4% 
SPOLU 1560 100% - - 

16.2. ŠTRUKTÚRA OBLASTÍ SEXUÁLNEHO NÁSILIA 

 

Nasledujúci graf ukazuje základnú štruktúru oblastí sexuálneho násilia. Vyjadruje podiely detí z celej 

vzorky  populácie 8. a 9. ročníkov, ktoré reflektovali niektoré zo  siedmych skúmaných oblastí uvedených  

v prvej tabuľke. Tabuľka pod grafom obsahuje odhady na základný súbor pre každú oblasť sexuálneho 

násilia. Najčastejšie mali deti skúsenosť s urážaním sexuálnymi poznámkami týkajúcimi sa postavy alebo 

vzhľadu - 5% zo všetkých detí týchto dvoch ročníkov pozná situáciu, kedy sa muselo konfrontovať 

s takýmto typom situácie. Približne 2,5% z detí uviedlo, že boli niekedy nútené zo strany dospelého, aby sa 
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mohol dotýkať ich intímnych miest. Ďalšie 2% uviedli, že boli dokonca nútené k pohlavnému styku pri 

zaangažovaní sa nejakej dospelej osoby. Ide o tri najčastejšie oblasti sexuálneho násilia, ktoré boli 

samotnými deťmi v dotazníkoch reflektované. Najmenej odpovedí sa týkalo situácií fotenia v erotických 

polohách(1,0%).  V tabuľke sú následne uvedené odhady podielov na celú populáciu detí 8. a 9. ročníkov 

pre každú skúmanú oblasť. 

 

OBLASTI SEXUÁLNEHO NÁSILIA - ODHAD NA 
ZÁKLADNÝ SÚBOR 8. A 9. ROČNÍKOV 1 6 7 4 5 2 3 

95% interval spoľahlivosti – horná hranica 6,9% 3,2% 2,6% 2,4% 2,1% 
 

1,9% 
 

1,5% 

 
95% interval spoľahlivosti – dolná hranica 

 
3,1% 1,6% 1,2% 1,0% 0,9% 0,7% 0,5% 

 

Skúsenosť s  prvou oblasťou – urážaním, sexuálnymi poznámkami, týkajúcimi sa postavy alebo vzhľadu, 

má vyše 87% detí zo skupiny vystavenej sexuálnemu násiliu. 33% detí z tejto skupiny uviedlo, že zažili 

nútenie dotýkať sa  zo strany dospelého ich intímnych miest  a  skoro 30% má skúsenosť s  nútením 

k pohlavnému styku za zaangažovania sa dospelej osoby (podiely dosahujú hodnoty nad 100% - možnosť 

označiť viac oblastí). Na poslednom mieste bol reflektovaný výrok č.3 – nútenie k foteniu v erotických 

polohách, ktoré uviedlo 13% z detí v tejto skupine. Môžeme tak vidieť, že deti, ktoré poznajú sexuálne 

násilie a niekedy mu boli alebo stále sú vo svojom živote vystavené, majú veľmi často skúsenosť 

s jeho rozličnými oblasťami, pričom veľký podiel z nich pozná viac a ako jednu oblasť (viď. ďalej). 

 
ŠTRUKTÚRA OBLASTI SEXUÁLNEHO NÁSILIA 

(skupina detí vystavená situáciám sexuálneho násilia) 
N=111 

 

frekvencia percento 
dôvodov 

percento 
 respondentov 

1. urážanie sexuálnymi poznámkami, týkajúcimi sa Tvojej postavy alebo vzhľadu 78 33,9% 87,4% 
6. nútenie  zo strany dospelého, aby sa mohol/la dotýkať Tvojich intímnych miest 37 16,1% 33,3% 
7. nútenie zo strany dospelého k pohlavnému styku 30 13,0% 27,3% 
4. nútenie zo strany dospelého, aby si sa naňho pozeral keď, bol nahý/nahá 26 11,3% 23,4% 
5. nútenie zo strany dospelého, aby si sa dotýkal/la jeho/jej intímnych miest 24 10,5% 21,6% 
2. nútenie, aby si s dospelým pozeral film so sexuálnou tematikou 20 8,7% 18,0% 
3. nútenie, aby Ťa dospelý mohol fotiť v erotických polohách 15 6,5% 13,6% 

SPOLU 230 100% 224,6% 
 

 

5,0% 2,4% 1,9% 1,7% 1,5% 1,3% 1,0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 N=78 6 N=37 7 N=30 4 N=26 5 N=24 2 N=20 3 N=15

Oblasti  sexuálneho násilia u detí zaradených do skupiny vystavenej situáciám 
sexuálneho násilia

-odhad na základný súbor 8. a 9.ročníkov -
N=1560

vystavenie 95% dolná hranica 95% horná hranica
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16.3. ROZSAH VYSTAVENIA SEXUÁLNEMU NÁSILIU 

 

Okrem základnej prevalencie a štruktúre oblastí sexuálneho násilia nás zaujímal aj rozsah, v akom sú mu 

deti vystavené. Tie z nich, ktoré mali takúto skúsenosť, sa najčastejšie konfrontovali s jeho jednou 

oblasťou (modus) – išlo približne o 48% zo všetkých detí, zaradených do skupiny vystavenia sexuálnej 

konfrontácii. Stále ale existuje veľký podiel detí (ďalších 52%), majúcich skúsenosť  s väčším počtom 

oblastí sexuálneho násilia, ktorým vo svojom živote museli čeliť.  26%  z detí uviedlo dve a ďalších 9% 

poznalo jeho tri oblasti. Všetkých sedem oblastí uviedlo 1,8% z detí v skupine vystavenej tejto forme 

násilia. Je samozrejmé, že podiely deti s rastúcimi počtom uvedených oblastí,  s ktorými sa konfrontovali, 

súčasne klesajú. Platí ale, že s ich stúpajúcim počtom rastie naliehavosť dostupnej a efektívnej pomoci ako 

aj závažnosť dopadov, ktoré z toho môžu plynúť pre dieťa. 

  
ROZSAH  VYSTAVENIA SEXUÁLNEMU NÁSILIU 1/2 

 (skupina detí vystavená sexuálnemu násiliu) 
 

N mean medián modus 
štandardná 

odchýlka 
min max 

111 2,15 2,00 1 1,562 1 7 

 

 
ROZSAH  VYSTAVENIA SEXUÁLNEMU NÁSILIU 2/2 

(skupina detí vystavená sexuálnemu  násiliu) 
N=111 

frekvencia percento 

1. jedna oblasť  53 47,7% 
2. dve oblasti 29 26,1% 
3. tri oblasti 10 9,0% 
4. štyri oblasti  6 5,4% 
5. päť oblastí 6 5,4% 
6. šesť oblastí 5 4,5% 
7. sedem oblastí 2 1,8% 

SPOLU 111 100% 
 

Deti uvádzali aj rôznu frekvenciu konfrontácie. Urážanie sexuálnymi poznámkami, týkajúcimi sa postavy 

alebo vzhľadu, nie je len najčastejšie reflektovanou oblasťou sexuálneho násilia, ale táto sa v živote detí aj 

najviac opakuje. Spomedzi všetkých skúmaných oblastí s ňou deti majú aj najčastejšiu opakovanú 

skúsenosť. V menšej ale nie nezanedbateľnej  miere to platí aj o ostatných oblastiach. Približne tretina 

z detí, ktoré majú skúsenosť s niektorou zo siedmich skúmaných oblastí sexuálneho násilia, sa s ňou musí  

konfrontovať opakovane -  viac ako jeden krát. Znamená to, že ak sa situácie sexuálneho násilia v životoch 

deti vyskytujú, nie je to ojedinele ale tieto sa  majú tendenciu  v rôznej frekvencii neskôr vracať 

a opakovať. Tie z nich, ktoré takéto situácie poznajú, ich veľmi často zažívajú aj v budúcnosti. 

 

65,4%

63,3%

64,9%

24,1%

15,4%

20,0%

18,9%

9,2%

3,8%

5,4%

16,1%

7,7%

6,7%

5,4%

18,4%

7,7%

10,0%

5,4%

32,2%

0% 50% 100%

nútenie zo strany dospelého, aby si sa naňho 
pozeral keď, bol nahý/nahá N=26

nútenie zo strany dospelého k pohlavnému 
styku N=30

nútenie  zo strany dospelého, aby sa mohol/la 
dotýkať Tvojich intímnych miest N=37

urážanie sexuálnymi poznámkami týkajúcimi 
sa Tvojej postavy alebo vzhľadu N=87

Ako často sú deti vystavené situáciám sexuálneho násilia? 1/2

stalo sa raz stalo sa 2-5 krát stalo sa 6-10krát stalo sa viac ako 10krát stáva sa stále
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16.4. OBLASTI  SEXUÁLNEHO  NÁSILIA A POHLAVIE 
 

Nasledujúci graf ukazuje, aký podiel chlapcov a dievčat zažíva sexuálne násilie zo skupiny detí 

vystavených sexuálnemu násiliu. Môžeme vidieť, že všetky jeho formy častejšie reflektovali dievčatá. Bez 

ohľadu na situáciu sexuálneho násilia sa sexuálne násilie týka prevažne dievčat. Ide najmä o tie jeho 

oblasti, kde sa deti vyjadrovali k núteniu fotenia v erotických polohách (tu neuviedol kladnú odpoveď ani 

jeden chlapec) alebo dotykových foriem sexuálneho násilia (nútenie k pohlavnému styku alebo dotýkania 

intímnych miest dieťaťa). Najmenší aj keď stále veľmi veľký pomer dievčat voči chlapcom uvádzal 

nútenie, aby s dospelým pozerali film so sexuálnou tematikou alebo urážania sexuálnymi poznámkami 

týkajúcimi sa postavy alebo vzhľadu.  

 

16.5. VYSTAVENIE SEXUÁLNEMU NÁSILIU, SOCIODEMOGRAFICKÉ A INÉ CHARAKTERISTIKY 
 

Detailnejšia analýza sociodemografických a iných charakteristík detí a ich rodín poukazuje na výsledky 

základných triedení podľa vybraných ukazovateľov. Postupne je vyhodnotená prevalencia podľa krajov,  

pohlavia detí,  finančnej situácie domácností, v ktorých deti vyrastajú, rodinného stavu,  zamestnaneckého 

statusu rodičov, typu domácností, v ktorých bývajú, počtu súrodencov, uvedenej národnosti, zdravotných 

66,7%

60,0%

58,3%

20,0%

15,0%

20,8%

6,7%

5,0%

8,3%

15,0%

8,3%

6,7%

5,0%

4,2%

0% 50% 100%
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nútenie, aby si s dospelým pozeral film 
so sexuálnou tematikou N=20

nútenie zo strany dospelého, aby si sa 
dotýkal/la jeho/jej intímnych miest 

N=24

Ako často sú deti vystavené situáciám sexuálneho násilia? 2/2

stalo sa raz stalo sa 2-5 krát stalo sa 6-10krát stalo sa viac ako 10krát stáva sa stále

3,4%

4,3%

5,6%

7,7%

12,9%

27,8%
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96,6%

95,7%

94,4%

92,3%

87,1%

72,2%
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nútenie, aby Ťa dospelý mohol fotiť v erotických polohách 
N=15

nútenie zo strany dospelého k pohlavnému styku N=30

nútenie zo strany dospelého, aby si sa dotýkal/la jeho/jej 
intímnych miest N=24

nútenie  zo strany dospelého, aby sa mohol/la dotýkať 
Tvojich intímnych miest N=37

nútenie zo strany dospelého, aby si sa naňho pozeral keď, bol 
nahý/nahá N=26

urážanie sexuálnymi poznámkami týkajúcich sa postavy 
alebo vzhľadu N=87

nútenie, aby si s dospelým pozeral film so sexuálnou 
tematikou N=20

OBLASTI SEXUÁLNEHO  NÁSILIA A POHLAVIE 

chlapec dievča
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problémov a  prospechu detí v škole. Išlo o desať základných ukazovateľov, na ktoré sme sa v súvislosti so 

sexuálnym násilím na deťoch zamerali. Vo všetkých spomenutých charakteristikách a ukazovateľoch sme 

porovnávali podiely, priemerné a mediánové hodnoty rozsahu oblastí sexuálneho násilia v jednotlivých 

krajoch. Výsledky sme testovali na štatistickú významnosť a zisťovali sme asociácie a potenciálny vplyv 

skúmaných ukazovateľov - či už na  samotný výskyt, riziko alebo priemerný rozsah oblastí sexuálneho 

násilia.  Takto získané výsledky možno porovnať s ostatnými formami násilia a identifikovať rozdiely 

v jeho prevalencii a vplyvu  zisťovaných ukazovateľov. Pri porovnaniach treba ale  brať do úvahy často  

malý počet zastúpených prípadov.  Znamená to,  že máme iba hrubú informáciu o prevalencii u detí, ktoré 

sú zastúpené v rámci niektorých kategórií sociodemografických a iných charakteristík. Zelenou farbou sú 

označené kategórie s najväčšími podielmi a hodnotami mediánov sexuálneho násilia v rámci jednotlivých 

krajov.  

 

16.6. PODĽA KRAJOV, V KTORÝCH DETI BÝVAJÚ 

 

Najčastejšie sa so sexuálnym násilím konfrontovali deti zo Žilinského kraja. Túto formu násilia tu 

reflektovalo 10% detí 8. a 9. ročníkov. Naopak najmenší podiel  sa ukázal v Banskobystrickom kraji 

(5,6%). Oblasť rizika bola najväčšia v Trenčianskom kraji (5,9%). Miery asociácie nepreukázali štatisticky 

významné rozdiely medzi krajmi vzhľadom na riziko alebo samotný výskyt jeho jednotlivých foriem.  

Nepodarilo sa nám preto preukázať, že skutočnosť, či je dieťa v riziku alebo je vystavené sexuálnemu 

násiliu, je závislé aj od kraja, v ktorom dieťa vyrastá a žije.  Predpokladáme, že kraj, v ktorom deti 

vyrastajú,  na riziko a vystavenie sexuálnemu násilie preto vplyv nemá a v populácii detí týchto dvoch 

ročníkov nepredpokladáme medzi krajmi existenciu rozdielov. 

 

V jednotlivých krajoch boli deti vystavené rôznemu rozsahu oblastí sexuálneho násilia. Museli sa tak 

konfrontovať s jeho rôznou šírkou. Najväčšie (rovnako vysoké) hodnoty mediánu týchto oblastí boli  

v Bratislavskom, Trenčianskom, Žilinskom a Prešovskom kraji. Najmenšie naopak v Trnavskom, 

Nitrianskom alebo Košickom kraji. Nepodarilo sa ale preukázať, že medzi krajmi sú v priemerných  

hodnotách  počtu oblastí sexuálneho násilia, s ktorými sa deti konfrontujú, štatisticky významné rozdiely. 

Opäť preto predpokladáme, že napriek rozdielnym priemerným a mediánovým  hodnotám v jednotlivých 

krajoch tieto nie sú dostatočné veľké na to, aby sme kraje vyhodnotili ako tie, ktoré majú vplyv  na 

rozdiely v priemerných hodnotách výskytu. Nielen riziko a vystavenie, ale aj samotný rozsah oblastí 

sexuálneho násilia preto  považujeme od krajov, v ktorých detí bývajú,  za nezávislý. 
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KRAJ 
skupina detí vystavená 

situáciám sexuálneho násilia 
BA TR NT TN ŽL BB KŠ PR SPOLU 

N N=9 N=12 N=13 N=11 N=22 N=10 N=14 N=17 N=108 

MEDIÁN 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,50 1,00 2,00 2,00 

ST.D. 1,054 1,215 1,625 1,737 1,709 1,524 1,664 1,572 1,531 

 

 
16.7. PODĽA POHLAVIA 

 
Pohlavie hralo v situáciách sexuálneho násilia jednu z rozhodujúcich rolí.  Vystavenie častejšie reflektovali 

dievčatá. Zo skupiny dievčat 11% uviedlo, že so sexuálnym násilím mali niekedy vo svojom živote 

skúsenosť.  Zo skupiny chlapcov to bolo približne 3%, čo je v porovnaní s dievčatami 8% rozdiel.  Dievčatá 

sa v porovnaní s chlapcami nachádzali aj častejšie v oblasti rizika. Miery asociácie potvrdili medzi 

pohlaviami štatisticky významné rozdiely. Znamená to, že z hľadiska rizika alebo vystavenia sexuálnemu 

násiliu nie je jedno, či je dieťa chlapec alebo dievča. Pohlavie tak hrá pri sexuálnom násilí svoju rolu 

a zistené rozdiely môžeme očakávať aj v súbore detí 8. a 9. ročníkov. Hodnoty koeficientov miery asociácie 

spadali do oblasti nízkej až stredne silnej súvislosti. 

 
 

Vo všetkých krajoch udávali dievčatá aj častejšie vystavenia rôznym oblastiam sexuálneho násilia. 

Najväčší podiel z dievčat, ktoré uviedli konfrontáciu s touto formou násilia, sa nachádzal v Žilinskom kraji. 

Zo skupiny chlapcov to boli najčastejšie deti z Trnavského kraja.   
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POHLAVIE 
skupina detí vystavená 
situáciám sexuálneho 

násilia 

BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

CHLAPEC 
N N=2 N=4 N=2 N=2 N=3 N=2 N=3 N=0 N=18 

% 3,0% 4,8% 2,4% 2,1% 2,7% 2,2% 2,7% 0,0% 2,5% 

DIEVČA 
N N=7 N=8 N=9 N=11 N=18 N=8 N=11 N=17 N=89 

% 10,4% 10,1% 10,6% 11,3% 16,4% 9,0% 8,5% 15,5% 11,3% 

 
 
Dievčatá sú zo strany okolia sexuálnemu násiliu vo všetkých krajoch nielen častejšie vystavené, ale 

v porovnaní s chlapcami čelia aj jeho väčšiemu rozsahu. Priemerný rozsah oblastí takejto skúsenosti je  

u dievčat oproti chlapcom štatistický významne vyšší. Znamená to,  že dievčenské pohlavie má vplyv 

nielen na riziko a výskyt sexuálneho násilia, ale aj na priemerný rozsah počtu uvedených oblastí. Dievčatá 

tak v porovnaní s chlapcami poznajú aj jeho rôznorodejšie oblasti. Z hľadiska krajov sú podľa 

mediánových hodnôt vystavené dievčatá najväčšiemu rozsahu najmä v Bratislavskom, Trenčianskom, 

Nitrianskom, Žilinskom a Prešovskom kraji (2). U chlapcov to bol najmä Bratislavský kraj (1,5). Čo sa týka 

priemerného počtu uvedených oblastí, medzi pohlaviami sú veľmi nízke rozdiely.  

 
POHLAVIE 

skupina detí vystavená 
situáciám sexuálneho 

násilia 

BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

CHLAPEC 

N N=2 N=4 N=2 N=2 N=2 N=3 N=3 N=0 N=18 

MEDIÁN 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 - 1,00 

ST.D. 0,707 0,500 0,000 0,000 0,000 0,707 0,000 - 0,383 

DIEVČA 

N N=7 N=8 N=8 N=11 N=9 N=18 N=11 N=17 N=89 

MEDIÁN 2,00 1,50 2,00 2,00 2,00 1,50 1,00 2,00 2,00 

ST.D. 1,113 1,414 1,732 1,732 1,782 1,690 1,794 1,572 1,612 
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16.8. PODĽA FINANČNEJ SITUÁCIE DOMÁCNOSTI 

 

Ďalším rozhodujúcim ukazovateľom zohrávajúcim svoju rolu je rodinný rozpočet. So zhoršujúcou sa 

finančnou situáciou rodín, v ktorých deti vyrastajú, rástli podiely konfrontácie. V rodinách, kde bola zlá 

alebo veľmi zlá finančná situácia, malo skúsenosť s touto formou násilia až 28% z detí. Najmenší podiel sa 

nachádzal v rodinách, kde deti vyhodnotili príjem ich rodičov ako veľmi dobrý alebo dobrý (5%).  Celkovo 

bol medzi týmito dvoma kategóriami 15% rozdiel. Najväčšia oblasť rizika sa nachádzala v rodinách s ani 

zlým alebo ani dobrým príjmom. Skutočnosť, či dieťa vyrastá v chudobnej alebo v bohatšej rodine, je 

z hľadiska rizika alebo vystavenia sexuálnemu násiliu dôležitá. Miery asociácie potvrdili štatisticky 

významné rozdiely medzi kategóriami finančnej situácie, rizikom a výskytom sexuálneho násilia (nízka až 

stredná súvislosť). To, ako dieťa hodnotí finančnú situáciu rodiny, v ktorej vyrastá, tak zohráva svoju rolu. 

Deti pochádzajúce z chudobnejších rodín, v ktorých je príjem nižší, sú preto tejto forme násilia vystavené 

častejšie a tieto rozdiely očakávame aj v celom základnom súbore detí 8. a 9. ročníkov.  

 
 

V jednotlivých krajoch sú deti zažívajúce sexuálne násilie podľa finančných pomerov rodín, v ktorých 

vyrastajú, zastúpené rôzne vysokými podielmi. Najväčšie podiely vystavenia v rodinách, kde je zlá alebo 

veľmi zlá finančná situácia sa ukázali najmä v Banskobystrickom kraji. Deti z rodín s ani dobrou ani zlou 

finančnou situáciou pochádzali  najmä zo Žilinského, kraja. Deti vyrastajúce v rodinách s veľmi dobrou 

alebo dobrou finančnou situáciou, ktoré sa s tou formou násilia konfrontujú, vyrastajú opäť najmä 
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v Žilinskom kraji. Môžeme tak vidieť, že z hľadiska finančnej situácie rodín, v jednotlivých regiónoch sú 

najväčšie podiely detí vystavené sexuálnemu násiliu v jeho rôznej miere alebo štruktúre  najmä 

v Žilinskom regióne. 

FINANČNÁ SITUÁCIA DOMÁCNOSTI 
detí vystavených situáciám 

sexuálneho násilia 
BA TR NT TN ŽL BB KŠ PR SPOLU 

VEĽMI DOBRÁ  
ALEBO DOBRÁ 

N N=5 N=7 N=8 N=8 N=14 N=6 N=7 N=7 N=62 

% 5,2% 5,6% 5,3% 6,2% 7,9% 4,2% 3,9% 4,5% 5,3% 

ANI DOBRÁ 
 ANI ZLÁ 

N N=3 N=3 N=4 N=3 N=6 N=3 N=4 N=9 N=35 

% 8,8% 9,4% 11,1% 9,7% 15,8% 8,3% 7,8% 15,3% 11,2% 

ZLÁ ALEBO VEĽMI ZLÁ 
N N=1 N=2 N=1 N=0 N=1 N=1 N=3 N=1 N=10 

% 33,3% 50,0% 20,0% 0,0% 50,0% 100,0% 33,3% 20,0% 27,8% 

 
 
Finančná situácia rodín, v ktorých deti vyrastajú, súvisela s rizikom alebo vystavením sexuálnemu násiliu. 

Táto ale už nie je vo vzťahu s priemerným rozsahom uvedených oblastí sexuálneho násilia. Štatisticky 

významné rozdiely medzi priemernými hodnotami  sa nepodarilo preukázať medzi žiadnou zo skúmaných 

kategórií. Znamená to, že finančná situácia rodiny nemá vplyv  na priemerný počet uvedených oblastí, 

ktoré u tejto forme násilia deti uviedli.  Merané prostredníctvom celkovej mediánovej hodnoty, vo vzorke 

bol najväčší rozsah  opäť v rodinách s nízkym príjmom(2) a najmenší v rodinách s ani dobrým ani zlým 

príjmom(1). Z hľadiska krajov sa najhoršia situácia v nízkopríjmových rodinách ukázala najmä 

v Prešovskom kraji(7) – tu uviedlo jedno dieťa jeho všetkých sedem oblastí. Spomedzi rodín s ani dobrou 

ani zlou finančnou situáciou dosahovali hodnoty mediánov rovnako najvyššie hodnoty v Bratislavskom, 

Trenčianskom, Žilinskom a Prešovskom kraji(2). Deti z rodín, ktoré boli na tom príjmovo najlepšie, čo sa 

týka strednej hodnoty rozsahu, pochádzali najmä z Bratislavského, Žilinského a Prešovského kraja. 

FINANČNÁ SITUÁCIA RODINY 
skupina detí vystavená 

situáciám sexuálneho násilia 
BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

VEĽMI DOBRÁ 
ALEBO DOBRÁ 

N N=5 N=7 N=8 N=8 N=14 N=6 N=7 N=7 N=62 

MEDIÁN 2,00 1,00 1,50 1,50 2,00 1,50 1,00 2,00 1,50 

ST.D. 0,837 1,528 2,000 2,031 2,007 0,548 2,215 1,000 1,683 

ANI DOBRÁ ANI 
ZLÁ 

N N=3 N=3 N=3 N=4 N=6 N=3 N=4 N=9 N=35 

MEDIÁN 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 

ST.D. 1,528 0,577 0,577 0,500 0,753 2,887 0,500 1,118 1,132 

ZLÁ ALEBO VEĽMI 
ZLÁ 

N N=1 N=2 N=0 N=1 N=1 N=1 N=3 N=1 N=10 

MEDIÁN 3,00 1,50 - 2,00 2,00 2,00 1,00 7,00 2,00 

ST.D. - 0,707 - - - - 1,155 - 1,713 

 N=3 N=3 N=3 N=4 N=6 N=3 N=4 N=9 N=35 
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16.9. PODĽA RODINNÉHO STAVU RODIČOV 

 

Sexuálne násilie sa vo vzorke vyskytovalo v rôznych podieloch aj vzhľadom na rodinný stav rodičov detí.  

Rodinný stav nebol ale ukazovateľom, ktorý by zohrával závažnejšiu rolu. V rodinách, kde boli rodičia 

rozvedení, malo skúsenosť so situáciami sexuálneho násilia vyše 10% z detí. V rozvedených rodinách bola 

v porovnaní s úplnými rodinami aj väčšia oblasť rizika.  V úplných rodinách to bolo 6% detí. Celkový 

rozdiel predstavoval  vyše 4%. Skutočnosť, či dieťa vyrastá v úplnej alebo rozvedenej rodine, by podobne 

ako pri finančnej situácii rodiny alebo  pohlaví mohlo  naznačovať zásadnejšiu súvislosť. Rodinný stav 

rodičov síce štatisticky významne diferencoval riziko a výskyt násilia, koeficienty miery asociácie spadali 

ale do oblasti triviálnej až žiadnej súvislosti.  Predpokladáme preto, že nemá na riziko a výskyt sexuálneho 

násilia detí zásadný vplyv a je od jeho rizika alebo výskytu nezávislé.  

 

V skupine detí vystavenej sexuálnemu násiliu pochádzajúcich z rozvedených rodín sa najväčšie podiely 

nachádzali v Prešovskom kraji. Ide tak o región s najčastejším zastúpením detí so skúsenosťou s touto 

formou násilia pochádzajúcich z neúplných rodín. Z úplných rodín boli takéto deti opäť najmä zo 

Žilinského kraja. 
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RODINNÝ STAV 
skupina detí vystavená 

situáciám sexuálneho násilia 
BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

ROZVEDENÍ 
N N=2 N=5 N=4 N=3 N=5 N=5 N=3 N=5 N=32 

% 6,2% 14,3% 10,0% 8,1% 16,7% 10,4% 5,1% 22,7% 10,3% 

NEROZVEDENÍ 
N N=5 N=7 N=7 N=10 N=17 N=5 N=11 N=12 N=75 

% 5,0% 5,6% 5,5% 6,7% 8,9% 3,8% 6,1% 6,2% 6,1% 

 
 
Štatisticky významné rozdiely sa nepotvrdili ani medzi rodinným stavom a  priemerným počtom 

uvedených oblastí  sexuálneho násilia.  Predpokladáme, že rozsah, v akom sa s ním deti  niekedy 

konfrontujú,  nie sú od rodinného stavu závislé. Merané prostredníctvom mediánovej hodnoty, ako 

v rozvedených tak aj v úplných rodinách, sa medián počtu uvedených oblastí sexuálneho násilia vo vzorke 

nelíšil - dosahoval hodnotu dva. V rámci jednotlivých krajov boli hodnoty vo vzorke rozdielne. Najvyšší 

medián vystavenia u detí, ktoré  pochádzali z rozvedených rodín, sa ukázal v Bratislavskom kraji. 

Najvyššia hodnota mediánu u detí z úplných rodín dosahovala najvyššie hodnoty v Trenčianskom, 

Žilinskom a Prešovskom kraji (2).  V rámci krajov ide ale o vecne  veľmi nízke rozdiely. 

 
RODINNÝ STAV 

skupina detí vystavená 
situáciám sexuálneho násilia 

BA TR NT TR ŽL BB KŠ PR SPOLU 

ROZVEDENÍ 

N N=2 N=5 N=3 N=4 N=5 N=5 N=3 N=5 N=32 

MEDIÁN 2,50 1,00 2,00 1,50 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 

ST.D. 0,707 0,548 0,577 2,380 0,894 2,074 0,000 2,387 1,545 

NEROZVEDENÍ 

N N=6 N=7 N=10 N=7 N=17 N=5 N=11 N=12 N=75 

MEDIÁN 1,50 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 

ST.D. 1,265 1,528 1,853 1,464 1,835 0,548 1,794 1,165 1,543 

 
 



128 
 

 
16.10. PODĽA ZAMESTNANECKÉHO STATUSU RODIČOV 

 

Zamestnanecký status rodičov, podobne ako rodinný stav, nie je z hľadiska konfrontácie so sexuálnym 

násilím rozhodujúcim ukazovateľom. Podiely vystavenia sexuálnemu násiliu boli podľa zamestnaneckého 

statusu rodičov najväčšie v skupine, kde jeden rodič nepracuje (buď mama alebo otec).  Skoro 9% z detí 

pochádzajúcich z takýchto rodín sa niekedy vo svojej minulosti so sexuálnym násilím stretli. Druhá 

najvyššia hodnota bola v rodinách, kde majú obidvaja rodičia zamestnanie a pracujú (takmer 7%).  

V rodinách kde obidvaja rodičia nepracujú bol podiel detí so skúsenosťou so sexuálnym násilím najmenší 

(3%). Nepodarilo sa preukázať, že by zamestnanecký status vplýval na riziko alebo výskyt sexuálneho 

násilia. Predpokladáme preto, že to, či je jeden alebo obidvaja z rodičov zamestnaný, je od rizika alebo 

samotného výskytu tejto formy násilia nezávislé. V základnom súbore detí 8. a 9. ročníkov neočakávame 

preto medzi kategóriami zamestnaneckého statusu medzi rizikom a výskytom sexuálneho násilia rozdiely.  

.  

Z rodín, kde obidvaja rodičia pracujú, boli najväčšie podiely detí uvádzajúcich vystavenie v Prešovskom 

kraji. Tam, kde nepracuje jeden rodič, pochádzali deti najmä z Trenčianskeho, kraja. Deti z plne 

nezamestnaných rodín boli opäť najmä z tohto regiónu.  Trenčiansky región bol tak vo vzorke z hľadiska 
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zamestnaneckého statusu v kategóriách nepracujúcich rodičov (buď jedného alebo obidvoch)  spomedzi 

všetkých krajov najproblémovejším regiónom. 

ZAMESTNANECKÝ STATUS RODIČOV 
skupina detí vystavená situáciám 

sexuálneho násilia 
BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

OBIDVAJA RODIČIA 
PRACUJÚ 

N N=7 N=7 N=4 N=10 N=15 N=6 N=9 N=15 N=73 

% 7,5% 5,8% 3,1% 7,5% 8,7% 4,8% 5,4% 9,5% 6,7% 

JEDEN RODIČ NEPRACUJE 
N N=2 N=5 N=6 N=3 N=6 N=4 N=5 N=1 N=32 

% 6,5% 13,2% 15,4% 5,5% 13,6% 8,5% 8,8% 2,0% 8,8% 

ODIDVAJA RODIČIA 
NEPRACUJÚ 

N N=0 N=0 N=1 N=0 N=1 N=0 N=0 N=1 N=3 

% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 16,7% 0,0% 0,0% 10,0% 5,0% 

 
 
Aj keď bol vo vzorke najmenší počet detí pochádzajúcich z rodín, kde obidvaja rodičia nepracujú, práve 

u nich sa ukázal najväčší mediánový rozsah uvedených oblastí sexuálneho násilia(6). Išlo o tri deti, ktoré 

pochádzali z Trenčianskeho, Žilinského a Prešovského kraja.  V rodinách, kde aspoň jeden rodič pracuje, 

boli najvyššie mediány opäť v Prešovskom(4), Banskobystrickom(2) a Bratislavskom kraji(2). Zo 

zamestnaných rodín  bola najvyššia a zhodne rovnaká mediánová hodnota  v troch krajoch – Bratislavský, 

Žilinský a Prešovský kraj(2). Ak zamestnanecký status bol od rizika a výskytu sexuálneho násilia 

nezávislý, tento už mal vplyv na priemerný počet uvedených oblastí súčasne.  Štatisticky významné 

rozdiely sa ukázali  medzi kategóriami obidvaja rodičia nepracujú - jeden rodič pracuje a medzi dvojicou 

obidvaja rodičia nepracujú a pracujúcimi rodičmi. Rozdiely v priemeroch vystavenia tak medzi týmito 

kategóriami možno očakávať aj  v celej populácii detí 8. a 9. ročníkov.  

ZAMESTNANECKÝ STATUS RODIČOV 
skupina detí vystavená situáciám 

sexuálneho násilia 
BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

OBIDVAJA RODIČIA 
PRACUJÚ 

N N=7 N=7 N=4 N=10 N=15 N=6 N=9 N=15 N=73 

MEDIÁN 2,00 1,00 1,50 1,50 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 

ST.D. 1,215 1,528 0,957 1,826 1,685 2,000 1,936 0,915 1,499 

JEDEN RODIČ 
NEPRACUJE 

N N=2 N=5 N=6 N=3 N=6 N=4 N=5 N=1 N=32 

MEDIÁN 2,00 1,00 1,50 1,00 1,00 2,00 1,00 4,00 1,00 

ST.D. 0,000 0,548 1,941 0,577 0,837 0,500 0,894 - 1,085 

ODIDVAJA RODIČIA 
NEPRACUJÚ 

N N=0 N=0 N=1 N=0 N=1 N=0 N=0 N=1 N=3 

MEDIÁN - - 5,00 - 6,00 - - 7,00 6,00 

ST.D. - - - - - - - - 1,000 
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16.11. PODĽA TYPU DOMÁCNOSTI V KTOREJ BÝVA DIEŤA 

 

Z hľadiska typu domácností, v ktorých deti žijú, boli   najviac so sexuálnym násilím konfrontované tie, 

ktoré bývajú s jedným rodičom – s mamou. Zo všetkých detí 8. a 9, ročníkov, ktoré uviedli vo vzorke. že 

bývajú iba s mamou to bolo  takmer 11%. Nasledovali domácnosti, v ktorých žije dieťa s úplnými rodinami 

(6%). V týchto domácnostiach bol zároveň aj najväčší podiel detí nachádzajúcich sa v riziku. Najmenší 

podiel sa nachádzal v skupin, jednorodičovských otcovských domácností (5%). Miery asociácie nepotvrdili 

štatistický významný vplyv typu domácnosti v ktorej dieťa vyrastá, na riziko alebo výskyt sexuálneho 

násilia.  Predpokladáme preto, že  riziko alebo samotný jeho výskyt je od toho, či dieťa býva v rodine, 

ktorá je úplná alebo jednorodičovská, nezávislé.  

 

 

 

V detailnejšom pohľade sme sa na kategórie typu domácnosti pozreli opäť optikou jednotlivých krajov. 

V domácnostiach, kde žijú deti s obidvomi rodičmi boli najčastejšie sexuálnemu násiliu vystavené deti 
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v Žilinskom kraji. V domácnostiach s deťmi žijúcimi iba s mamou to bol Prešovský kraj. 

V jednorodičovských otcovských domácnostiach sa takéto deti nachádzali najmä v Trenčianskom kraji. 

V ostatných krajoch neboli v kategórii jednorodičovských otcovských domácností zastúpené žiadne deti, 

ktoré by uviedli, že boli sexuálnemu násiliu vystavené. 

TYP DOMÁCNOSTI 
skupina detí vystavená situáciám 

sexuálneho násilia 
BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

OBIDVAJA RODIČIA 
N N=6 N=7 N=10 N=7 N=17 N=6 N=11 N=12 N=76 

% 6,3% 5,8% 6,9% 5,6% 9,0% 4,7% 6,2% 6,4% 6,5% 

LEN MAMA 
N N=3 N=4 N=3 N=3 N=5 N=4 N=3 N=4 N=29 

% 10,7% 12,9% 7,7% 7,7% 18,5% 11,1% 5,7% 19,0% 10,6% 

LEN OTEC 
N N=0 N=1 N=0 N=1 N=0 N=0 N=0 N=0 N=2 

% 0,0% 16,7% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3% 

 
Celkovo boli jednotlivé mediánové hodnoty u všetkých troch kategórií  domácností síce rozdielne 

(najväčšia mediánová hodnota vystavenia bola v rodinách obidvoch rodičov), tieto ale nezohrávali 

zásadnú rolu pri priemernom rozsahu konfrontácie. Znamená to, že typ domácnosti nevplýva nielen na 

riziko a výskyt násilia, ale nehrá ani rolu pri priemernom rozsahu, v akom sú deti sexuálnemu násiliu 

vystavené.  Z hľadiska krajov pochádzali  najväčšie hodnoty vo vzorke z kategórie úplných rodičovských 

domácností z Nitrianskeho, Žilinského a Prešovského kraja(2). Trenčiansky a Prešovský kraj bol 

mediánovým rozsahom najčastejšie zastúpený aj v domácnostiach, kde žije dieťa iba s mamou(2). 

V jednorodičovských otcovských domácnostiach to boli deti najmä z Trnavského kraja(2). V tomto type 

domácnosti sa ale celkovo nachádzal veľmi malý počet detí. O jednorodičovských otcovských 

domácnostiach tak máme iba veľmi hrubú informáciu.   

TYP DOMÁCNOSTI 
skupina detí vystavená situáciám 

sexuálneho násilia 
BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

OBIDVAJA RODIČIA 

N N=6 N=7 N=10 N=7 N=17 N=6 N=11 N=12 N=76 

MEDIÁN 1,50 1,00 1,00 2,00 2,00 1,50 1,00 2,00 2,00 

ST.D. 1,265 1,528 1,853 1,464 1,786 1,941 1,794 1,165 1,591 

LEN MAMA 
 

N N=3 N=4 N=3 N=3 N=5 N=4 N=3 N=4 N=29 

MEDIÁN 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,50 1,00 2,00 1,00 

ST.D. 0,577 0,500 0,577 2,646 0,447 0,577 0,000 0,500 1,010 

LEN OTEC 

N N=0 N=1 N=0 N=1 N=0 N=0 N=0 N=0 N=2 

MEDIÁN - 2,00 - 1,00 - - - - 1,50 

ST.D. - - - - - - - - 0,707 
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16.12. PODĽA POČTU SÚRODENCOV 

 

Kategórie veľkosti rodiny, vzhľadom na počet súrodencov, vykazujú rozličnú mieru vystavenia ako aj 

rizika. Najväčšie podiely detí sa nachádzajú v rodinách s dvomi súrodencami – 10%. Najmenej je  takýchto 

detí v rodinách s jedným súrodencom. Oblasť rizika je najvyššia v rodinách bez súrodencov. Nepodarilo sa 

preukázať štatisticky významné rozdiely vzhľadom na vplyv počtu súrodencov na oblasť rizika alebo 

samotné vystavenie. Predpokladáme preto, že počet súrodencov s rizikom alebo priamou konfrontáciou 

so sexuálnym násilím nemá súvislosť.  

 

Optikou rozloženia prevalencie sexuálneho násilia v jednotlivých krajoch  v závislosti od počtu 

súrodencov, ktoré dieťa uviedlo, sa najvážnejšia situácia v rodinách bez súrodenca ukázala v Žilinskom 

kraji. Najmä v tomto regióne pochádzali deti, ktoré poznali takúto skúsenosť, pričom uviedli, že nemajú 

žiadneho súrodenca. V rodinách s jedným súrodencom to bol najmä Nitriansky kraj,  s dvoma 

súrodencami to bol opäť Žilinský kraj. V rodinách s veľkým počtom detí, najväčší podiel vystavenia 

uvádzali deti z Banskobystrického a Nitrianskeho kraja.  

POČET SÚRODENCOV 
skupina detí vystavená situáciám 

sexuálneho násilia 
BA TR NT TN ŽL BB KŠ PR SPOLU 

NEMÁ SÚRODENCA 
N N=1 N=2 N=0 N=3 N=3 N=2 N=3 N=0 N=14 

% 10,0% 9,1% 0,0% 15,8% 18,8% 9,5% 12,0% 0,0% 9,2% 

JEDEN SÚRODENEC 
N N=2 N=5 N=9 N=4 N=8 N=2 N=5 N=5 N=40 

% 3,1% 5,7% 8,4% 4,5% 8,0% 2,0% 4,5% 6,5% 5,4% 

DVAJA SÚRODENCI 
N N=3 N=4 N=4 N=2 N=8 N=3 N=6 N=7 N=37 

% 10,0% 11,1% 10,0% 4,4% 14,5% 8,8% 10,2% 9,7% 10,0% 

TRAJA SÚRODENCI 
N N=1 N=0 N=0 N=1 N=2 N=3 N=0 N=2 N=9 

% 8,3% 0,0% 0,0% 8,3% 8,7% 27,3% 0,0% 6,1% 6,7% 

ŠTYRI A VIAC 
SÚRODENCOV 

N N=2 N=1 N=1 N=0 N=1 N=0 N=0 N=3 N=8 

% 15,4% 11,1% 20,0% 0% 3,8% 0,0% 0,0% 15,8% 7,1% 
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Najvyššie mediánové hodnoty rozsahu násilia boli v rodinách s najvyšším počtom súrodencov. Podobne, 

ako pri riziku a vystavení, počet súrodencov nezohrával štatisticky významnú rolu ani pri priemernom 

rozsahu vystavenia. Znamená to, že napriek rozličným mediánovým hodnotám v kategóriách rozličného 

počtu súrodencov, nemajú tieto rozdiely takú povahu,  aby sme ich mohli pripísať ich vplyvu. V rodinách 

bez súrodenca uviedli deti najvyšší mediánový rozsah v Trenčianskom kraji (3). Z tohto kraja pochádzali 

najväčšie stredné hodnoty aj  z rodín s jedným a dvoma súrodencami (3). V kategórii jedného súrodenca 

bola najhoršia situácia zhodne v Bratislavskom, Trenčianskom a Banskobystrickom kraji (1,5). Deti 

z rodín s troma súrodencami boli na tom najhoršie v Žilinskom kraji (6). U detí s najvyšším počtom 

súrodencom bol mediánový rozsah vystavenia najvyšší v Prešovskom kraji (4). 

 
POČET SÚRODENCOV 

skupina detí vystavená situáciám 
sexuálneho násilia 

BA 
 

TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

NEMÁ SÚRODENCA 

N N=1  N=2 N=3 N=0 N=3 N=2 N=3 N=0 N=14 

MEDIÁN 1,00  1,50 3,00 - 1,00 2,00 1,00 - 1,50 

ST.D. -  0,707 2,517 - 1,155 0,000 2,309 - 1,610 

JEDEN SÚRODENEC 

N N=2  N=5 N=4 N=9 N=8 N=2 N=5 N=5 N=40 

MEDIÁN 1,50  1,00 1,50 1,00 1,00 1,50 1,00 1,00 1,00 

ST.D. 0,707  0,894 0,577 0,527 1,061 0,707 0,894 0,548 0,716 

DVAJA SÚRODENCI 

N N=3  N=4 N=2 N=4 N=8 N=3 N=6 N=7 N=37 

MEDIÁN 3,00  1,00 3,00 1,50 2,50 1,00 1,00 2,00 2,00 

ST.D. 0,577  2,000 2,828 2,872 1,488 0,000 2,041 0,816 1,631 

TRAJA SÚRODENCI 

N N=1  N=0 N=1 N=0 N=2 N=3 N=0 N=2 N=9 

MEDIÁN 1,00  - 2,00 - 6,00 2,00 - 1,50 2,00 

ST.D. -  - - - 0,000 2,646 - 0,707 2,291 

ŠTYRIA A VIAC  
SÚRODENCOV 

N N=2  N=1 N=1 N=0 N=1 N=0 N=0 N=3 N=8 

MEDIÁN 3,00  2,00 1,00 - 1,00 - - 4,00 3,00 

ST.D. 1,414  - - - - - - 1,732 2,031 
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16.13. PODĽA UVEDENEJ NÁRODNOSTI 

 
Národnosť nie je ukazovateľom, ktorá by pri sexuálnom násilí hrala rozhodujúcu úlohu. Z detí, ktoré uviedli 
slovenskú národnosť, bolo sexuálnemu násiliu vystavených 7% detí. Deti slovenskej národnosti sa nachádzali aj 
najčastejšie v riziku. Zo skupiny maďarských detí to boli necelé 3%. Najvyššie podiely vystavenia uvádzali deti 
s rómskou národnosťou(9%). Z hľadiska štatistickej významnosti sa ale ukázalo, ţe  národnosť s rizikom alebo 
priamym vystavením tejto forme násilia nesúvisí. Znamená to, ţe  napriek existencií rôznych podielov vystavenia 
v jednotlivých národnostných skupinách nevieme preukázať, či takto získané výsledky môţe me očakávať aj 
v základnom súbore detí 8. a 9. ročníkov. Predpokladáme preto, ţe  medzi národnosťou rizikom a výskytom 
sexuálneho násilia neexistujú rozdiely, ktoré by sme mohli pripísať jej vplyvu.  
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Situácia v jednotlivých krajoch sa vo vzorke, vzhľadom na vystaveniu detí sexuálnemu násiliu, sa líši. Deti, 

ktoré si uviedli slovenskú národnosť, sa museli so sexuálnym násilím konfrontovať najmä v Žilinskom 

kraji. Z detí maďarskej národnosti to bol najmä Trnavský kraj. U rómskych detí sa ukázali 

najproblémovejší Prešovský kraj.  O deťoch maďarskej a rómskej národnosti, ktoré boli sexuálnemu 

násiliu vystavené,  máme iba hrubú informáciu, keďže ich celkové počty, ktoré uviedli tento druh 

konfrontácie, boli vo vzorke veľmi nízke. 

UVEDENÁ NÁRODNOSŤ 
DIEŤAŤA 

skupina detí vystavená situáciám 
sexuálneho násilia 

BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

SLOVENSKÁ 
N N=9 N=10 N=11 N=11 N=22 N=8 N=13 N=16 N=100 

% 7,1% 7,5% 6,5% 5,9% 10,0% 4,7% 5,8% 7,7% 6,8% 

MAĎARSKÁ 
N N=0 N=1 N=0 N=0 N=0 N=0 N=0 N=0 N=1 

% 0,0% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 

RÓMSKA 
N N=0 N=0 N=0 N=0 N=0 N=2 N=1 N=1 N=4 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 9,1% 14,3% 13,3% 

 
Podobne ako nemala národnosť vplyv na riziko a výskyt sexuálneho násilia, platilo to aj pre priemerný 

rozsah sexuálneho násilia, ktorému boli deti vystavené. Aj keď mali deti rómskej národnosti najvyšší 

medián počtu uvedených oblastí (4), po deťoch maďarskej (2) a nakoniec slovenskej národnosti (1,5), sa 

nepreukázalo, že by národnosť štatisticky významne vplývala na priemerný rozsah vystavenia. 

Predpokladáme preto, že medzi kategóriami národnosti neexistujú čo sa týka priemerných hodnôt 

vystavenia v základnom súbore, rozdiely.  Z hľadiska triedenia krajov boli vo vzorke  deti slovenskej 

národnosti najväčšiemu mediánovému rozsahu vystavené zhodne v piatich krajoch (2). Jedno dieťa 

maďarskej národnosti sa nachádzalo v Trnavskom kraji (4). Vo všetkých ostatných krajoch nebolo vo 

vzorke ani jedno dieťa, ktoré by bolo tejto forme násilia vystavené a zároveň uviedlo maďarskú 

národnosť. U rómskych detí boli najproblémovejšie Prešovský kraj (7), kde sa nachádzalo jedno dieťa, 

ktoré udávalo, že sa muselo konfrontovať so  všetkými siedmymi oblasťami. V ostatných krajoch sa 

s výnimkou banskobystrického a košického kraja nenachádzalo ani jedno rómske dieťa, ktoré by uviedlo, 

že sa muselo konfrontovať s niektorou zo skúmaných oblastí sexuálneho násilia. 

UVEDENÁ NÁRODNOSŤ DIEŤAŤA 
skupina detí vystavená situáciám 

sexuálneho násilia 
BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

SLOVENSKÁ 

N N=9 N=10 N=11 N=11 N=22 N=8 N=13 N=16 N=100 

MEDIÁN 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,50 

ST.D. 1,054 1,337 1,737 1,732 1,709 0,518 1,732 1,033 1,452 

MAĎARSKÁ 

N N=0 N=1 N=0 N=0 N=0 N=0 N=0 N=0 N=1 

MEDIÁN - 2,0 - - - - - - 2,0 

ST.D. - - - - - - - - - 

RÓMSKA 

N N=0 N=0 N=0 N=0 N=0 N=2 N=1 N=1 N=4 

MEDIÁN - - - - - 4,0 2,0 7,0 4,0 

ST.D. - - - - - 2,828 - - 2,630 
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16.14. PODĽA ZDRAVOTNÝCH KOMPLIKÁCIÍ 

 

Uvedené zdravotné komplikácie sú jednou z charakteristík, ktoré diferencujú všetky formy násilia. Nie je 

tomu inak ani u vystavení  sexuálnemu násiliu. Zo skupiny detí, uvádzajúcich rôzne zdravotné 

komplikácie, bolo tejto forme násilia vystavených 11%. Zároveň sa v nej nachádzal aj väčší podiel detí 

v riziku. Rozdiel  v porovnaní so skupinou bez zdravotných komplikácií dosahoval 7%.  Medzi týmito 

dvoma skupinami existujú aj štatisticky významné rozdiely. Koeficienty miery asociácie spadli do oblasti 

nízkeho vplyvu. Znamená to, že z hľadiska rizika alebo vystavenia, zohrávajú zdravotné komplikácie 

zásadnejšiu rolu a rozdiely očakávame aj v základnom súbore detí 8. a 9. ročníkov. Tie deti, ktoré trpia 

rôznymi zdravotnými problémami tak zažívajú sexuálne násilie štatisticky významne častejšie 

v porovnaní s deťmi, ktoré takéto komplikácie neuviedli.  
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Z hľadiska triedenia na kraje sa ukázalo, že najväčšie podiely detí vo vzorke, ktoré nejaký typ zdravotných 

problémov uviedli, pochádzali najmä z Prešovského kraja. Ide o región, v ktorom v porovnaní s ostatnými 

krajmi Slovenska bolo podielovo najviac deti, ktoré udávali, že sa so sexuálnym násilím konfrontujú 

a súčasne trpia aj rôznymi druhmi  zdravotných komplikácií. Zo skupiny detí bez uvedených zdravotných 

problémov pochádzali takéto deti opäť najmä zo Žilinského kraja. Celkovo vo všetkých regiónoch 

Slovenska prevažovali deti, vystavené sexuálnemu násiliu, ktoré zároveň udávali nejaký typ zdravotných 

komplikácií. 
 

ZDRAVOTNÉ KOMPLIKÁCIE 
skupina detí vystavená situáciám 

sexuálneho násilia 
BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

UVIEDOL 
N N=5 N=7 N=9 N=6 N=12 N=7 N=11 N=13 N=70 

% 8,3% 10,0% 11,0% 7,8% 14,0% 9,5% 11,7% 14,9% 11,1% 

NEUVIEDOL 
N N=4 N=5 N=2 N=7 N=10 N=3 N=3 N=4 N=38 

% 5,3% 5,4% 2,3% 6,0% 7,4% 2,9% 2,0% 3,0% 4,3% 

 
U detí, ktoré uviedli nejaký typ zdravotných komplikácií, dosahoval celkový medián oblastí sexuálneho 

násilia aj vyššiu hodnotu (2).  U detí bez zdravotných komplikácií bola stredná hodnota menšia(1). Ak 

zdravotné komplikácie pri vystavení sexuálnemu násiliu zohrávali svoju rolu, pri priemernom rozsahu  sa 

štatisticky významné rozdiely už nepreukázali. Znamená to, že ak pri riziku alebo vystavení existuje 

súvislosť, pri priemernom rozsahu vystavenia už zdravotné problémy nespôsobujú také rozdiely, ktoré by 

sme mohli nájsť v celom základnom súbore detí 8. a 9. ročníkov. Z hľadiska krajov sa vo vzorke najväčší 

medián vystavenia u detí s uvedenými zdravotnými komplikáciami ukázal v Bratislavskom kraji(3). 

V druhej skupine to bol Trenčiansky kraj(2). Z Prešovského a Žilinského kraja tak síce pochádzajú 

najväčšie podiely detí, ktoré uviedli takúto konfrontáciu, najväčšie stredné hodnoty sme identifikovali ale 

v Bratislavskom a Trenčianskom kraji. 

ZDRAVOTNÉ KOMPLIKÁCIE 
skupina detí vystavená situáciám 

sexuálneho násilia 
BA TR NT TN ŽL BB KŠ PR SPOLU 

UVIEDOL  

N N=5 N=7 N=6 N=9 N=12 N=7 N=11 N=13 N=70 

MEDIÁN 3,00 1,00 1,50 2,00 2,50 2,00 1,00 2,00 2,00 

ST.D. 1,140 1,464 0,548 1,871 1,614 1,773 1,834 1,713 1,580 

NEUVIEDOL 

N N=4 N=5 N=7 N=2 N=10 N=3 N=3 N=4 N=38 

MEDIÁN 1,50 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,00 

ST.D. 0,577 0,894 2,193 1,414 1,853 0,577 0,577 0,577 1,398 
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16.15. PODĽA PROSPECHU  DETÍ  

 

Skutočnosť, či je dieťa vystavené niektorej z oblastí sexuálneho násilia s jeho prospechom  v škole nemá 

súvislosť. Dole uvedený graf ukazuje, že medzi kategóriami prospechu a vystavením sexuálnemu násiliu 

neexistuje lineárny trend. Najväčšie podiely detí, ktoré boli vystavené sexuálnemu násiliu, sa nachádzali 

v skupine s dobrým prospechom (8%). Tu boli najčastejšie deti vystavené aj samotnému riziku.  Naopak – 

menšie podiely  boli zhodné  v obidvoch  skupinách  - s horším ako aj  lepším prospechom - 7%.  Rozdiely 

medzi kategóriami nie sú štatisticky významné - to, aké dosahuje dieťa známky v škole, je tak  od rizika 

alebo vystavenia tejto formy násilia nezávislé. V základnom súbore preto predpokladáme neexistenciu 

rozdielov medzi skupinami detí s rôznym prospechom.  

 

 

Vzhľadom na uvedený prospech, ktorý si deti v škole uviedli,  sa v jednotlivých krajoch Slovenska ukázali 

vo vzorke rôzne výšky podielov vystavenia. Zo skupiny detí, ktorí si uviedli, že dosahujú najlepší alebo 

priemerný prospech, pochádzali najväčšie podiely konfrontácie zo Žilinského kraja. Spomedzi detí, ktoré 

považujú svoj prospech za zlý alebo veľmi zlý to bola najmä skupina detí z Banskobystrického kraja 

(22%). 
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PROSPECH V ŠKOLE 
skupina detí vystavená situáciám 

sexuálneho násilia 
BA TR TN ŽL BB NT KŠ PR SPOLU 

VÝBORNE ALEBO VEĽMI 
DOBRE 

N N=7 N=7 N=5 N=14 N=5 N=6 N=9 N=13 N=66 

% 9,2% 6,8% 4,5% 9,6% 4,6% 4,7% 6,8% 9,0% 6,8% 

DOBRE 
N N=2 N=3 N=6 N=8 N=3 N=6 N=5 N=3 N=36 

% 3,9% 6,7% 11,5% 12,1% 4,9% 11,3% 5,5% 5,1% 7,5% 

DOSTATOČNE ALEBO 
NEDOSTATOČNE 

N N=0 N=2 N=0 N=0 N=2 N=1 N=0 N=1 N=6 

% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 22,2% 10,0% 0,0% 7,1% 6,8% 

 
Celková stredná hodnota počtu uvedených oblastí sexuálneho násilia bola mierne vyššia u detí, ktoré 

uvádzali horší prospech. V dvoch kategóriách „dobre“ a „dostatočne alebo nedostatočne“ dosahovala 

hodnotu dva. U detí s „výborným alebo veľmi dobrým prospechom“ bola stredná hodnota o niečo nižšia 

(1). Nepreukázalo sa, že by sa medzi jednotlivými kategóriami prospechu a priemerným počtom 

uvedených oblastí nachádzali štatisticky významné rozdiely. Predpokladáme preto, že priemerný rozsah 

vystavenia nemá s uvedeným prospechom, ktorý si deti uviedli, súvislosť. Pri triedení na kraje,  najvyššia 

stredná hodnota vo vzorke v kategórii „výborný alebo veľmi dobrý prospech“ bola v štyroch krajoch a 

mala hodnotu dva. Deti, ktoré si uviedli horší prospech, čelili vyšším stredným hodnotám najmä 

v Prešovskom kraji. 

PROSPECH V ŠKOLE 
skupina detí vystavená situáciám 

sexuálneho násilia 
BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

VÝBORNE ALEBO VEĽMI 
DOBRE 

N N=7 N=7 N=5 N=6 N=14 N=5 N=9 N=13 N=66 

MEDIÁN 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 

ST.D. 1,155 1,464 0,894 0,408 1,742 0,548 0,707 0,751 1,184 

DOBRE 

N N=2 N=3 N=6 N=6 N=8 N=3 N=5 N=3 N=36 

MEDIÁN 2,50 1,00 2,00 2,00 1,50 2,00 3,00 4,00 2,00 

ST.D. 0,707 0,000 2,137 2,258 1,727 2,646 2,280 1,155 1,858 

DOSTATOČNE ALEBO 
NEDOSTATOČNE 

N N=0 N=2 N=0 N=1 N=0 N=2 N=0 N=1 N=6 

MEDIÁN - 1,50 - 2,00 - 1,50 - 7,00 2,00 

ST.D. - 0,707 - - - 0,707 - - 2,258 
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16.16. VYBRANÉ UKAZOVATELE - A ROZSAH SEXUÁLNEHO NÁSILIA  

 

Vplyv vybraných  ukazovateľov sme analyzovali aj pomocou  korelačných koeficientov, Tu nás 

nezaujímala štatistická významnosť rozdielov medzi jednotlivými skupinami vzhľadom na riziko alebo 

vystavenie, ale existencia lineárnych súvislostí. Konkrétne – ako sa so zmenou vybraného ukazovateľa 

bude meniť rozsah, v akom je dieťa sexuálnemu násiliu vystavené. V prípade, že tento rozsah so zmenou 

ukazovateľa narastá, je hodnota koeficientov pozitívna. Čím vyšší koeficient, tým väčšia súvislosť. Ak je 

koeficient záporný, znamená to, že s rastúcou hodnotou vybraného ukazovateľa rozsah oblastí sexuálneho 

násilia klesá. Ak je koeficient štatisticky významný, možno vplyv skúmanej charakteristiky očakávať aj 

v celom súbore - populácii 8. a 9. ročníkov. 

 

16.17. FINANČNÁ  SITUÁCIA V RODINE 

 

Zhoršujúca sa finančná situácia v rodine, kde sú deti tejto forme násilia vystavené, nie je v žiadnom vzťahu 

k rozsahu sexuálneho násilia, ktoré deti zažívajú. Korelačný koeficient spadal do oblasti triviálnej až 

žiadnej súvislosti. Zhoršujúca sa finančná situácia nemá s uvedeným počtom oblastí sexuálneho násilia 

žiadnu lineárnu súvislosť. 

KORELAČNE KOEFICIENTY 
(skupina detí vystavená sexuálnemu násiliu) 

 

POČET UVEDENÝCH OBLASTÍ 
SEXUÁLNEHO NÁSILIA SÚČASNE 

 
FINANČNA SITUÁCIA V RODINE 

Spearman Correlation 0,010 
Sig. (2-tailed) 0,919 

N 111 
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16.18. PROSPECH V ŠKOLE 

 

So zhoršujúcim sa prospechom rastie počet uvedených oblastí sexuálneho násilia s ktorým sa deti 

konfrontujú. Ide ale o štatisticky nevýznamnú súvislosť. Nevieme preto preukázať, či takýto výsledok 

môžeme očakávať aj v celej populácii detí 8. a 9. ročníkov. 

KORELAČNÉ KOEFICIENTY 
(skupina detí vystavená sexuálnemu násiliu) 

 
 

POČET UVEDENÝCH OBLASTÍ 
SEXUÁLNEHO NÁSILIA SÚČASNE 

 

 
PROSPECH V ŠKOLE 

Spearman Correlation 0,171 
Sig. (2-tailed) 0,075 

N 109 
 

16.19. POČET SÚRODENCOV 

 

Medzi počtom súrodencov a počtom uvedených oblastí sexuálneho násilia existuje lineárna súvislosť. So 

zvyšujúcim sa počtom súrodencov v rodinách, kde deti zažívajú sexuálne násilie,  rastie aj jeho počet 

uvedených oblastí. Súvislosť je nízka až stredná a štatisticky významná.  

 
KORELAČNÉ KOEFICIENTY 

(skupina detí vystavená sexuálnemu násiliu) 
 
 

POČET UVEDENÝCH OBLASTÍ 
SEXUÁLNEHO NÁSILIA SÚČASNE 

 
POČET SÚRODENCOV V RODINE 

Pearson Correlation ,248
**

 

Sig. (2-tailed) ,004 
N 56 

**. Correlation is significant at the 0.01  level (2-tailed). 
 

16.20. ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY 

 

Pozitívna súvislosť sa u detí zaţ ívajúcich sexuálne násilie preukázala aj v prípade počtu uvedených zdravotných 
problémov. Čím väčší počet  zdravotných komplikácií, tým viac oblastí sexuálneho násilia zaţilo  dieťa vo 
svojom ţ ivote. Súvis sa ukázal ako nízky aţ  stredný a štatisticky významný. Lineárny trend rastu počtu 
uvedených oblasti sexuálneho násilia s počtom súrodencov môţe me očakávať aj v celom základnom súbore detí 
8. a 9. ročníkov. 

 
KORELAČNÉ KOEFICIENTY 

(skupina detí vystavená sexuálnemu násiliu) 
 
 

POČET UVEDENÝCH OBLASTÍ 
SEXUÁLNEHO NÁSILIA SÚČASNE 

 
POČET UVEDENÝCH ZDRAVOTNÝCH PROBLÉMOV 

Pearson Correlation 0,290
**

 

Sig. (2-tailed) ,119 
N 58 

**. Correlation is significant at the 0.01  level (2-tailed). 
 

 



142 
 

16.21. VEK PRVEJ SKÚSENOSTI 
 

Vek prvej konfrontácie nemá s rozsahom vystavenia detí počtu oblastiam sexuálneho násilia žiadnu 

súvislosť. So zvyšujúcim sa vekom prvej skúsenosti nerastie ani neklesá počet uvedených oblastí 

sexuálneho násilia. Hodnota korelačného koeficientu spadala do oblasti triviálnej súvislosti a tieto dva 

ukazovatele sú od seba nezávislé. 

 
KORELAČNÉ KOEFICIENTY 

(skupina detí vystavená sexuálnemu násiliu) 
 

POČET UVEDENÝCH 
OBLASTÍ SEXUÁLNEHO 

NÁSILIA SÚČASNE 

 
POČET ROKOV, KEDY SA UVEDENÁ SITUÁCIA STALA PRVÝ 

KRÁT 

Pearson Correlation 0,055 

Sig. (2-tailed) 0,607 

N 111 

 

16.22. ALKOHOL 

 

Alkohol zohráva svoju rolu aj pri rozsahu oblastí sexuálneho násilia. Čím častejšie uvádzali deti situácie, 

v ktorých sa tak deje pod vplyvom alkoholu, tým väčší rozsah oblastí sexuálneho násilia uvádzali.  

Súvislosť je nízka až stredná a štatisticky významná. Znamená to, že takúto súvislosť môžeme očakávať aj 

v populácii detí 8. a 9. ročníkov. 

 
KORELAČNÉ KOEFICIENTY   

(skupina detí vystavená sexuálnemu násiliu) 
 
 

POČET UVEDENÝCH 
OBLASTÍ SEXUÁLNEHO 

NÁSILIA SÚČASNE 

 
AKO ČASTO SA TAK DIALO POD VPLYVOM ALKOHOLU? 

Spearman Correlation ,0,242* 

Sig. (2-tailed) 0,012 
N 108 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

16.23.  VYSTAVENIE  SEXUÁLNEMU NÁSILIU V POSLEDNOM OBDOBÍ 
 
Deti, ktoré niekedy vo svojom živote sexuálne násilie zažili, ho veľmi často zažívajú aj v priebehu 

posledných 12 mesiacov. Zo skupiny vystavenej tejto forme násilia zažilo niektorú z oblastí aj počas 

posledných 12 mesiacov 65% detí. Viac ako každé druhé dieťa tak pozná nejakú jeho formu aj v poslednej 

dobe. Podiel detí v riziku bol mierne vyšší – 71% z týchto detí zažilo urážanie sexuálnymi poznámkami vo 

variante stalo sa 2-5 krát aj v priebehu posledného roka.   
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situácia nenastala v priebehu posledných 12 mesiacov
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16.24. VEK DIEŤAŤA V ČASE PRVEJ KONFRONTÁCIE A ROLA ALKOHOLU 
 

U detí v riziku je vek prvej skúsenosti vyšší (jedná sa o skupinu detí, vystavenú opakovaným invektívam,  

týkajúcich sa ich vzhľadu vo variante stalo sa 2-5 krát). V obidvoch skupinách uvádzali deti  najčastejšie 

vek prvej konfrontácie 13 rokov. V obidvoch skupinách sa 50% všetkých odpovedí detí nachádza 

v približnom rozpätí 12 a 13 rokov (medzikvartilové rozpätie). No existujú tu aj deti, ktoré ho zažívali ako 

mladšie. Najnižší vek prvej konfrontácie bol päť rokov v obidvoch skupinách. 

KOĽKO SI MAL ROKOV KEĎ SA NIEKTORÁ ZO SITUÁCIÍ STALA 
PRVÝ KRÁT? 

dieťa je v riziku vystavenia 
situáciám sexuálneho 

násilia 
N=43 

dieťa je vystavené 
situáciám sexuálneho 

násilia 
N=90 

priemer 12,74 12,31 
medián 13,00 13.00 
modus 13,00 13,00 

štandardná odchýlka 1,866 2,081 
najmenšia uvedená veková hranica prvej skúsenosti 5 5 
najväčšia uvedená veková hranica prvej skúsenosti 15 15 

 
 

Ako bolo uvedené  vyššie, alkohol zohráva rolu aj v súvislosti s vystavením sexuálnemu násiliu. Zo skupiny 

detí, ktorá je týmto situáciám priamo vystavená, 34% uviedlo, že sa tak deje pod vplyvom alkoholu 

minimálne raz alebo viac krát.  V skupine detí nachádzajúcich sa v riziku to bolo 22% detí. Rola alkoholu je 

najčastejšie zastúpená pri oblasti „nútenie zo strany dospelého pozerať film so sexuálnou tematikou“, pri 

dotykových formách sexuálneho násilia  -  nútenie zo strany dospelého, aby sa mohol dotýkať intímnych 

miest dieťaťa a  nútenie zo strany dospelého k pohlavnému styku. Najmenej často dospelí pod vplyvom 

alkoholu konfrontovali tie deti, ktoré uviedli oblasť urážania  sexuálnymi poznámkami, týkajúcimi sa 

vzhľadu dieťaťa.  

 
AKO ČASTO SA TAK DIALO POD 

VPLYVOM ALKOHOLU? 
 

dieťa je v riziku vystavenia 
situáciám sexuálneho násilia 

N=55 

dieťa je vystavené situáciám 
sexuálneho násilia 

N=108 
frekvencia % frekvencia % 

bez alkoholu 43 78,2% 72 66,7% 
s alkoholom raz 4 7,3% 17 15,7% 

s alkoholom 2-5 krát 6 10,9% 9 8,3% 
s alkoholom 6-10 krát 1 1,8% 4 3,7% 

s alkoholom viac ako 10 krát  - 4 3,7% 
s alkoholom sa stáva stále  1 1,8% 2 1,9% 

SPOLU 55 100% 108 100% 
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16.25. KDE SA TAK NAJČASTEJŠIE DIALO? 
 
K situáciám sexuálneho násilia dochádza na rôznych miestach. Dotykové formy, uvedené v prvom grafe, 

mali – uvažujúc miesta výskytu - pomerne zhodný trend. Všetky tri sa najčastejšie dejú v blízkom okolí, 

domu alebo bytu, vonku – v meste, v bare, na diskotéke, alebo v byte danej osoby. Najmenej často to je 

priamo u dieťaťa doma, alebo sprostredkovane, verbálnou formou priamo  na internete. Bezdotykové 

formy boli čo do miest, kde sa tak deje viac diferencované. Urážanie sexuálnymi poznámkami je 

najčastejšie spojené so školským prostredím, nútenie pozerať film so sexuálnou tematikou sa najčastejšie 

deje v byte danej osoby, rovnako ako nútenie fotiť dieťa v erotických polohách alebo sa naň pozerať, keď 

je nahé.  
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Ako často sa tak dialo pod vplyvom alkoholu?  1/2
(skupina detí  vystavená situáciam sexuálneho násiila)
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s alkohol 2-5krát s alkoholom 6-10krát
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polohách N=15

Ako často sa tak dialo pod vplyvom alkoholu 2/2
(skupina detí  vystavená  situáciám sexuálneho násilia)

bez alkoholu s alkoholom raz
s alkohol 2-5krát s alkoholom 6-10krát
s alkoholom viac ako 10krát s alkoholom stáva sa stále
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16.26. Z KOHO STRANY SA TAK NAJČASTEJŠIE DEJE 
 

Deti uvádzali rôzny okruh ľudí, zo strany ktorých sa sexuálne násilie najčastejšie deje. Tieto situácie si 

spájajú najmä s ľuďmi mimo rodinného okruhu - s kamarátmi/spolužiakmi, kamarátkami/spolužiačkami,  

s neznámym mužom  alebo mužom z blízkeho okolia,  v ktorom sa dieťa pohybuje alebo s vedúcim 

športového krúžku. Z rodinného okruhu reflektovali najmä blízkych rodinných príbuzných – bratanca,  

rodinného príbuzného žijúceho mimo alebo priamo v domácnosti (ujo, strýko, dedko), vlastných 

súrodencov alebo priateľa mamy. Situácie sexuálneho násilia zo strany vlastných rodičov (otca, matky) 

neboli na popredných miestach. 
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KDE SA TAK NAJČASTEJŠIE DIALO? 1/2

nútenie zo strany dospelého, aby si sa dotýkal/la jeho/jej intímnych miest N=29

nútenie zo strany dospelého, aby sa mohol/la dotýkať Tvojich intímnych miest N=45

nútenie zo strany dospelého k pohlavnému styku N=34
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KDE SA TAK NAJČASTEJŠIE DIALO? 2/2

urážanie sexuálnymi poznámkami týkajúcimi sa Tvojej postavy alebo vzhľadu N=255

nútenie, aby si s dospelým pozeral film so sexuálnou tematikou N=21

nútenie, aby Ťa dospelý mohol fotiť v erotických polohách N=18

nútenie zo strany dospelého, aby si sa naňho pozeral keď, bol nahý/nahá N=25
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16.27. NA KOHO SA OBRACAJÚ DETI VYSTAVENÉ SEXUÁLNEMU NÁSILIU 

 

Poradie osôb, na ktoré sa deti obracajú, sa oproti predchádzajúcim formám násilia opäť zásadne nemení. 

Najčastejšie sa deti zdôveria kamarátovi, kamarátke, vlastnej mame alebo spolužiačke. Kamaráti 

a spolužiaci sú zároveň aj tými, ktorí ich najčastejšie spochybňujú. Reálne im nakoniec pomôže 

najčastejšie opäť vlastná mama alebo kamarát, kamarátka. Oproti ostatným formám násilia tu v dôvere 

klesla najmä rola otcov. 
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SKUPINA DETÍ  VYSTAVENÝCH SEXUÁLNEMU NÁSILIU 

komu sa zdôveril N=88 kto spochybňoval N=47 kto reálne pomohol N=80
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SKUPINA DETÍ -  

SEXUÁLNE NÁSILIE 

KOMU SA ZDÔVERILO 
N=88 

KTO SPOCHYBŇOVAL 
N=47 

KTO REÁLNE POMOHOL 
N=80 

N 
percento 
dôvodov 

percento 
odpovedí 

N 
percento 
dôvodov 

percento 
odpovedí 

N 
percento 
dôvodov 

percento 
odpovedí 

1. kamarát, kamarátka 61 25,3% 69,3% 19 25,7% 40,4% 46 21,0% 57,5% 

2. mama 47 19,5% 53,4% 7 9,5% 14,9% 47 21,5% 58,8% 

3. spolužiak/spolužiačka 35 14,5% 39,8% 14 18,9% 29,8% 25 11,4% 31,2% 

4. otec 23 9,5% 26,1% 7 9,5% 14,9% 25 11,4% 31,2% 

5. sestra 16 6,6% 18,2% 1 1,4% 2,1% 18 8,2% 22,5% 

6. 
starí rodičia (babka, 

dedko) 
16 6,6% 18,2% 3 4,1% 6,4% 18 8,2% 22,5% 

7. širšia rodina(ujo, teta) 11 4,6% 12,5% 5 6,8% 10,6% 12 5,5% 15,0% 

8. brat 10 4,1% 11,4% 3 4,1% 6,4% 9 4,1% 11,2% 

9. učiteľ/učiteľka 9 3,7% 10,2% 6 8,1% 12,8% 8 3,7% 10,0% 

10. linka dôvery 4 1,7% 4,5% 1 1,4% 2,1% 3 1,4% 3,8% 

11. školský psychológ 4 1,7% 4,5% 1 1,4% 2,1% 3 1,4% 3,8% 

12. výchovný poradca 1 0,4% 1,1% 1 1,4% 2,1% 1 0,5% 1,2% 

13. sused 2 0,8% 2,3% 2 2,7% 4,3% 1 0,5% 1,2% 

14. policajt, policajtka 2 0,8% 2,3% 2 2,7% 4,3% 2 0,9% 2,5% 

15. sociálny pracovník - - - 2 2,7% 4,3% 1 0,5% 1,2% 

SPOLU 241 100,0% 273,9% 74 100,0% 157,4% 219 100,0% 273,8% 
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16.28. ZÁVERY PRE SEXUÁLNE NÁSILIE 

 

S nejakou formou sexuálneho násilia sa vo vzorke detí 8. a 9. ročníkov stretlo 7% z detí. Odhad na celú 

populáciu detí 8. a 9. ročníkov  sa pohybuje medzi 6% až 8%. V riziku sa nachádzali ďalšie 4%.  

Z hľadiska štruktúry sexuálneho násilia, najčastejšie zastúpenou oblasťou bolo urážanie sexuálnymi 

poznámkami, týkajúcimi sa vzhľadu dieťaťa. Keďže išlo o oblasť, ktorá ak bola označená ako jediná, 

spadala do oblasti rizika, skupina detí, vystavených sexuálnemu násiliu, bola s týmto výrokom 

konfrontovaná najmä v kombinácii s ďalšími oblasťami – buď jednej alebo viacerých. Dve a viac oblastí 

uvádzalo vyše 52% z detí zaradenej do skupiny vystavenej sexuálnemu násiliu. Najčastejšie boli 

reflektované urážlivé poznámky dotýkajúce sa postavy alebo vzhľadu. Za ňou nasledovali dotykové formy 

sexuálneho násilia. Išlo hlavne o nútenie zo strany dospelého, aby sa mohol dotýkať intímnych miest 

dieťaťa a nútenie dieťaťa k pohlavnému styku. Najmenej zastúpený výrokom v štruktúre sexuálneho 

násilia bola oblasť  nútenia fotiť deti v erotických polohách.  

Popri tom, že urážlivá sexuálna poznámka, týkajúca sa vzhľadu, bola z hľadiska štruktúry sexuálneho 

násilia najviac reflektovanou oblasťou, súčasne sa v živote detí aj najviac opakovala a v porovnaní 

s ostatnými oblasťami bola aj najfrekventovanejšia.  Takmer 75% detí zo skupiny vystavenej sexuálnemu 

násiliu zažíva  situácie urážania sexuálnymi poznámkami opakovane – najmenej 2-5 krát a častejšie. Veľmi 

často sa opakujú aj situácie nútenia dotýkania intímnych miest dieťaťa a nútenia pozerať s dospelým film 

so sexuálnou tematikou – práve pri tejto posledne menovanej zohráva pri jej opakovaní najčastejšiu úlohu 

alkohol.  Rola alkoholu, čo do frekvencie opakovania, patrí medzi najvyššie aj pri dvoch dotykových 

formách sexuálneho násilia – dotýkania sa intímnych miest dieťaťa a nútenia k pohlavnému styku.  

Najmenej často bol alkohol  spájaní s  urážaním detí sexuálnymi poznámkami.  

Rozsahom bolo sexuálne násilie zastúpené najmä jeho jednou oblasťou. Medián bol už ale vyšší – 

dosahoval hodnotu dva. Jednu oblasť uviedla skoro polovica zo všetkých detí, ktoré mali vo svojom živote 

skúsenosť so sexuálnym násilím. Niektoré z dvoch skúmaných oblasti súčasne reflektovalo 25% z detí 

vystavených takýmto situáciám. Zvyšná štvrtina zo skupiny vystavenia  uviedla 3 a viac oblastí súčasne – 

práve tento podiel detí  je rozsahom sexuálneho násilia zasiahnutý najviac a dopady  môžu byť u neho 

najväčšie.  

Ďalšie zistenia sa týkajú diferencií sledovaných kategórií sociodemografických charakteristík, vzhľadom 

na oblasť rizika a samotného vystavenia. Najväčšie percentuálne rozdiely sa ukázali medzi finančnou 

situáciou domácnosti, pohlavím, zamestnaneckým statusom rodičov, zdravotnými komplikáciami 

a jednotlivými krajmi. Naopak, najmenšie celkové rozdiely boli medzi kategóriami uvádzajúcimi rôzny 

prospech detí v škole. Nižšie uvedená tabuľka sumarizuje hlavné výsledky. Oranžovou farbou sú označené  

sociodemografické charakteristiky, ktorých kategórie,  riziko a výskyt násilia štatisticky významne 

diferencovali. Keďže vystavenie sexuálnemu násiliu uviedlo - v porovnaní s ostatnými formami násilia – 

najmenej detí, bolo obťiažnejšie dosiahnuť štatistickú významnosť zistení. Ešte stále ju však bolo možno 

dosiahnuť pri pohlaví, finančnej situácii domácností. rodinnom stave rodičov a  zdravotných 

komplikáciách. Sexuálnemu násiliu sú vystavené najmä  dievčatá, deti v  rodinách so zlou alebo veľmi zlou 

finančnou situáciou, rodiny, kde sú rodičia rozvedení alebo tie kategórie detí, ktoré uviedli nejakú formu 

zdravotných komplikácií alebo problémov. Ide o kategórie, v ktorých sú zároveň deti vystavené aj 

celkovému väčšiemu rozsahu (medián) násilia aj keď nie u všetkých z nich môžeme urobiť 

zovšeobecnenia aj na celý základný súbor. Pri porovnaní mediánu rozsahov sexuálneho násilia najhoršie 

na tom boli tie deti, kde obidvaja rodičia nepracujú (6), deti so štyrmi a viac súrodencami (4) alebo deti, 

ktoré  uviedli rómsku národnosť(4). 

Na súvislosti sexuálneho násilia sme sa pozreli aj cez lineárne súvislosti korelačných koeficientov.  

Zisťovali sme, ako súvisí rozsah vystavenia s vybranými ukazovateľmi. Zamerali sme sa na finančnú 
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situáciu v rodine, prospech v škole, počet súrodencov, počet uvedených zdravotných problémov, vek prvej 

skúsenosti a úlohu alkoholu.  

Najvyššie hodnoty korelačných koeficientov boli pri uvedenom počte zdravotných problémoch, počtu 

súrodencov a vplyve alkoholu. Všetky spadali do oblasti nízka až stredná súvislosť a zároveň boli 

štatisticky významné. Všetky mali zároveň pozitívny vzťah. Bez štatisticky významného vzťahu (ale tiež 

nízko až stredne) súvisel s rozsahom sexuálneho násilia prospech v škole (so zhoršujúcim sa prospechom 

rástol počet uvedených oblastí). Bez vzťahu sa ukázal vek prvej konfrontácie.  To, v akom veku sa dieťa 

konfrontuje so sexuálnym násilím prvý krát, nie je v žiadnom vzťahu s počtom jeho uvedených oblastí. 

Ako najčastejší vek prvej konfrontácie uvádzali deti 13 rokov - údaj platí pre deti v riziku i pre oblasť 

vystavenia. Zo všetkých odpovedí bolo 50% z detí, ktoré takéto situácie poznajú,  v približnom intervale 

12 a 13 rokov. V skupine boli aj také deti, ktoré uvádzali nižšiu vekovú hranicu. Najnižšie uvedený vek, bez 

ohľadu na riziko alebo oblasť vystavenia, bol 5 rokov.            

Sexuálne násilie sa deje v rôznom prostredí, v ktorom sa dieťa pohybuje. Dotykové formy sa najčastejšie 

odohrávali v blízkom okolí domu alebo bytu domu, kde dieťa býva, v byte danej osoby, alebo vonku – 

v meste, bare, na diskotéke. Najmenej často sa tak dialo priamo doma, u dieťaťa, v blízkom okolí školy,  

alebo (sprostredkovane verbálnou formou) na internete. S nedotykovými formami mali deti najčastejšie 

skúsenosť v škole (urážanie sexuálnymi poznámkami týkajúcimi sa postavy alebo vzhľadu), v byte danej 

osoby (nútenie pozerať film s dospelou tematikou, nútenie fotiť dieťa v erotických polohách, nútenie zo 

strany dospelého, aby sa naňho pozeral, keď bol nahý/á). 

Deti sú so sexuálnym násilím konfrontované zo strany rôzneho okruhu osôb. Zo strany rovesníkov išlo 

najčastejšie  o kamarátov, spolužiakov. Zo strany dospelých osôb, to bol najmä neznámy muž,  muž, 

ktorého deti poznajú (sused, predavač, kňaz) alebo vedúci športového krúžku. Z rodinných príbuzných 

udávali najmä bratanca, príbuzných žijúcich mimo domácnosti (ujo, strýko, dedko), alebo vlastných 

súrodencov. 
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ZHRNUTIE  SEXUÁLNE NÁSILIE 

 

SOCIODEMOGRAFICKÁ A INÁ  
CHARAKTEIRISTIKA  

SKUPINA DETÍ 
VYSTAVENÝCH 
SEXUÁLNEMU 

NÁSILIU 

ROZSAH SEXUÁLNEHO NÁSILIA  
SKUPINA DETÍ 

V OBLASTI RIZIKA 
SEXUÁLNEHO NÁSILIA 

percento z 
kategórie 

s najväčším 
podielom 

vystavenia 

mediánové hodnoty  rozsahu sexuálneho 
násilia  

(skupina detí vystavená sexuálnemu násiliu) 

percento  
z kategórie s najväčším 

podielom vystavenia 

1. 
kraj 

 

Žilinský 
(10%) 

 

Žilinský(2) 
Trenčiansky (2) 

Prešovský(2) 
Bratislavský (2) 

Trenčiansky (6%) 
Bratislavský (5%) 

Trnavský (5%) 
(uvedené prvé tri) 

2. 
pohlavie 
SIG.<0.05 

dievča (11%) 
dievčatá (2) 
chlapci(1) 

dievčatá  
(5%) 

3. 
finančná situácia 

domácnosti 
SIG.<0.05 

zlá alebo veľmi zlá 
(28%) 

 

veľmi dobrá alebo dobrá (1,5) 
ani dobrá ani zlá(1) 

zlá alebo veľmi zlá (2) 
ani dobrá ani zlá (6%) 

4. 
rodinný stav 

rodičov 
SIG.<0.05 

rozvedení 
(10%) 

rozvedení (2) 
nerozvedení (2) 

rodičia sú rozvedení 
(5%) 

5. 
zamestnanecký 
status rodičov 

SIG.<0.05 

jeden rodič 
nepracuje 

(9%) 

obidvaja rodičia pracujú (2) 
jeden rodič nepracuje (1) 

obidvaja rodičia  nepracujú (6) 

obidvaja rodičia  
nepracujú 

(5%) 

6. typ domácnosti 

jednorodičovské 
otcovské 

domácnosti 
(11%) 

bývam s obidvoma rodičmi – (2) 
bývam s jedným  rodičom – mama (1) 
bývam s jedným rodičom – otec (1,5) 

bývam s obidvoma 
rodičmi (4%) 

7. 
počet súrodencov 

 
dvaja súrodenci 

(10%) 

nemá súrodenca (3) 
jeden súrodenec (2) 
dvaja súrodenci (3) 
traja súrodenci (4) 

štyria a viac súrodencov (4) 

nemá súrodenca (5%) 

8. 
národnosť 

 

deti hlásiace sa 
k rómskej 
národnosti 

(13%) 

slovenská (1,5) 
maďarská (2) 

rómska (4) 

slovenská 
(4%) 

9. 

zdravotné 
komplikácie 

SIG.<0.05 
 

uvedené zdravotné 
komplikácie 

(11%) 

uviedol zdravotné komplikácie (2) 
neuviedol zdravotné komplikácie (1) 

uviedol zdravotné 
komplikácie 

(5%) 

10. 
prospech detí 

v škole 
dobrý prospech 

(8%) 
veľmi dobrý alebo dobrý prospech (1) 

dobrý prospech (2) 
zlý alebo veľmi zlý prospech (2) 

dobrý prospech 
(5%) 
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17.1. AKO SÚVISÍ ROZSAH VYSTAVENIA JEDNOTLIVÝM FORMÁM NÁSILIA 

                                               

Rozsah vystavenia všetkých štyroch foriem násilia navzájom spolu úzko súvisí. S rastúcim počtom 

uvedených oblastí v jednej forme,  rastie počet  oblastí aj  v ostatných formách.  Najtesnejšie tento rozsah 

súvisí pri vzťahu psychického a fyzického násilia.  Znamená to, že čím väčšiemu rozsahu psychického 

násilia sú deti vystavené, tým väčší bude aj rozsah ich vystavenia fyzickému násiliu – tu sa ukázal  značný 

až silný vzťah. Druhá najintenzívnejšia súvislosť sa ukázala medzi rastúcim vystavením oblastiam 

zanedbávania, psychickému a fyzickému násiliu (stredná až značná súvislosť).  Naopak najmenej - aj keď 

ešte stále nízko až stredne, súvisí rastúci počet uvedených oblastí zanedbávania a sexuálneho násilia, 

alebo fyzického násilia a sexuálneho násilia. Všetky uvedené súvislosti môžeme očakávať aj v základnom 

súbore detí 8. a 9. ročníkov. Ak sa  preto deti s násilím konfrontujú, ide často o celý balík oblastí z rôznych 

foriem násilia.  

 
 

počet oblastí 
zanedbávania 

počet oblastí 
psychického násilia 

počet oblastí 
fyzického násilia 

počet oblastí 
sexuálneho násilia 

počet oblastí 
zanedbávania 

Pearson Correlation 1 ,424** ,424** ,272** 

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

N 1560 1560 1560 1560 

počet oblastí 
psychického 

násilia 

Pearson Correlation ,424** 1 ,572** ,329** 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

,000 ,000 

N 1560 1560 1560 1560 

počet oblastí 
fyzického 

násilia 

Pearson Correlation ,424** ,572** 1 ,312** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 
 

,000 

N 1560 1560 1560 1560 

počet oblastí 
sexuálneho 

násilia 

Pearson Correlation ,272** ,329** ,312** 1 

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

N 1560 1560 1560 1560 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

18.1. INDIVIDUÁLNE A RODINNÉ CHARAKTERISTIKY A POMER ŠANCÍ VYSTAVENIA NÁSILIU 

Problematiku násilia páchanom na deťoch sme skúmali aj pomocou alternatív modelov logistickej 

regresie. Na základe zozbieraných dát tak môžu výstupy  slúžiť  na podporu predchádzajúcich zistení. 

U jednotlivých foriem násilia sme sa zamerali na dve hlavné oblasti - individuálne charakteristiky detí 

a charakteristiky rodinného prostredia. U detí sme skúmali ukazovatele pohlavia, národnosti, počtu 

zdravotných komplikácií a prospechu v škole. Z charakteristík rodinného prostredia, z ktorého dieťa 

pochádza,  sme sa zamerali na  rodinný stav, zamestnanecký status, subjektívne vyhodnotenú finančnú  

situáciu rodičov dieťaťa a počet jeho súrodencov. Ako prvé sme zisťovali, ako skúmané ukazovatele 

v individuálnej a rodinnej oblasti  predikujú pomery šancí vystavenia u každej, zo skúmaných foriem 

násilia. Snažili sme sa zistiť, ktoré z nich v rámci dvoch stanovených hlavných oblastí (individuálna, 

rodinná)pomery šancí zvyšujú najviac a ktoré najmenej, ako aj to, či za zvýšeným alebo zníženým 

pomerom stoja - bez ohľadu na formu násilia, rovnaké ukazovatele.  Zaujímalo nás tiež, ktoré z uvedených 

charakteristík budú štatisticky významné a aký podiel variancie budú vysvetľovať. Výsledné hodnoty 

pomery šancí jednotlivých ukazovateľov sú zahrnutím skúmaných charakteristík  v modeli, za súčasnej 

kontroly konštantnosti ich vplyvu. 
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18.1.1. INDIVIDUÁLNE CHARAKTERISTIKY DIEŤAŤA  A POMER ŠANCÍ VYSTAVENIA FYZICKÉMU NÁSILIU 

V  konfrontácii s fyzickým násilím sa pri zahrnutí piatich individuálnych charakteristík spájaných s deťmi  

ukázali ako najdôležitejšie tri z nich – národnosť, vek prvej skúsenosti s fyzickým násilím a počet 

zdravotných komplikácií. Ide o charakteristiky, ktoré, ak sa hodnoty ostatných ukazovateľov nezmenia, sú 

pri vystavení fyzickému násiliu najkľúčovejšie (štatisticky významné).  Svojím  vplyvom tak hrajú 

zásadnejšiu úlohu na rozdiel od pohlavia alebo prospechu v škole, u ktorých sa štatisticky významný vplyv 

nepreukázal. So zmenou národnosti od slovenskej k menšinovej (maďarskej, rómskej), šance konfrontácie 

s fyzickým násilím klesali. Deti hlásiace sa buď k maďarskej alebo rómskej  národnosti mali  v porovnaní 

s deťmi slovenskej národnosti 4,2 krát menšiu šancu (1/0235), že budú fyzickému násiliu vystavené 

v porovnaní s deťmi hlásiacich sa k slovenskej národnosti. Nižšie šance vystavenia sa ukázali aj v prípade 

rastúceho veku prvej skúsenosti. Ak vek prvej skúsenosti narastie o jeden rok znižuje sa šanca prvej 

konfrontácie s fyzickým násilím 1,3 krát (1/0879). Znamená to, že čím bol vek prvej skúsenosti  s fyzickým 

násilím vyšší, tým existuje menší pomer šancí, že budú deti s týmto druhom násilia konfrontované aj 

v budúcnosti. Touto formou násilia sú tak ohrozenejšie skôr deti s nižším vekom. Pomer šancí zvyšuje aj 

počet uvedených zdravotných problémov. S pribudnutím každého jedného zdravotného  problému sa  

zvýšila šanca vystavenia fyzickému násiliu 1,27 krát. Pribúdajúci počet zdravotných  komplikácií 

a konfrontácia s fyzickým  násilím tak úzko súvisia. Celkovo  model vysvetľuje ale veľmi nízky podiel 

variancie vplývajúcej na fyzické násilie – 6% až 8,3% (Cox & Snell,  Nagelkere). Ďalšie kľúčové 

individuálne charakteristiky detí, ktoré by posilnili silu získaných záverov, tak ostávajú neodhalené. Tieto 

pochádzajú buď z úplne iných oblastí (sociálnych, rodinných, spoločenských), alebo by predikciu modelu 

mohli zvýšiť iné individuálne charakteristiky dieťaťa, ktoré do modelu zahrnuté neboli. 

 
INDIVIDUÁLNE CHARAKTERISTIKY DIEŤAŤA VYSTAVENIE  FYZICKÉMU NÁSILIU  

B             (SE) 95% interval spoľahlivosti 
MIN. EXP (B) MAX. 

1. POHLAVIE -ref. chlapec   0,005        (0.228) 0.643    1.005 1.573 
2. UVEDENÁ NÁRODNOSŤ  – ref. slovenská -1,446       (0,710) 0,059          0,235* 0,947 
3. VEK PRVEJ SKÚSENOSTI  -0,129       (0,037) 0,818          0,879** 0,945 
4. POČET ZDRAVOTNÝCH KOMPLIKÁCIÍ  0,239       (0,015) 1,013          1,270* 1,591 
5. PROSPECH V ŠKOLE ref. výborný -0,024       (0,123) 0,767    0,977 1,244 
0,386< (Hosmer & Lemeshow) 0,06= (Cox & Snell) 0,083 = (Nagelkerke),  Model χ2(1) =  24,4 p<0.01 **p<0.01 *p<0.05 

18.1.2. INDIVIDUÁLNE CHARAKTERISTIKY DIEŤAŤA  A POMER ŠANCÍ VYSTAVENIA PSYCHICKÉMU  

NÁSILIU 

V konfrontácií s ďalšou formou násilia - psychickým násilím - sa pri  zahrnutí piatich  individuálnych 
charakteristík ako zásadná ukázala iba jedna z nich  - počet zdravotných komplikácií. Aj keď u pohlavia môţe me 
na pomer šancí vidieť potenciálny rastúci vplyv,  pre  kategóriu dievčat a podobne ako v predchádzajúcej forme 
násilia,  klesajúci vplyv vzhľadom na rastúci vek a zhoršujúci sa prospech v škole, tieto charakteristiky sa ako 
zásadné  nepreukázali.  Zdravotné problémy tak ostávajú jediným kľúčovým ukazovateľom, ktorý predikuje 
vystavenie psychickému násiliu. S kaţ dou jednou  pribúdajúcou zdravotnou komplikáciou sa konfrontácia 
s psychickým násilím zvyšuje 1,23 krát. Model vysvetľoval veľmi malý podiel celkovej variancie – do 4,0%  - 
čo je veľmi nízka hodnota. Ďalšie charakteristiky zodpovedné za psychické násilie tak majú opäť buď inú  
individuálnu povahu alebo opäť  pochádzajú  z iných oblastí  (rodinných, sociálnych, spoločenských). 

 
INDIVIDUÁLNE CHARAKTERISTIKY DIEŤAŤA 

 

VYSTAVENIE PSYCHICKÉMU NÁSILIU 

B          (SE) 95% interval spoľahlivosti 
MIN. EXP (B) MAX. 

1. POHLAVIE – ref. chlapec  0,250      (0,199) 0,869 1,284 1,897 
2. UVEDENÁ NÁRODNOSŤ – ref. slovenská -0,832      (0,685) 0,114 0,435 1,666 
3. VEK PRVEJ SKÚSENOSTI  -0,043      (0,037) 0,891 0,958 1,030 
4. POČET  ZDRAVOTNÝCH KOMPLIKÁCIÍ  0,207      (0,095) 1,044 1,230* 1,514 
5. PROSPECH V ŠKOLE ref. výborný -0,145       (0,109) 0,699 0,865 1,070 

0,416< (Hosmer & Lemeshow) 0,029 = (Cox & Snell)  0,040 = (Nagelkerke),  Model χ2(1) =13,828p<0.01 *p<0.05 
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18.1.3. INDIVIDUÁLNE CHARAKTERISTIKY DIEŤAŤA  A POMER ŠANCÍ VYSTAVENIA SEXUÁLNEMU  

NÁSILIU 

Podobne ako u predošlej formy násilia  aj pri sexuálnom násilí  sme v rámci piatich individuálnych 

charakteristík dieťaťa  identifikovali ako zásadnú iba jednu. Nebol to počet zdravotných problémov ako u 

predošlých dvoch foriem násilia ale pohlavie. Dievčatá sú sexuálnym násilím, pri kontrole konštantnosti 

vplyvu ostatných individuálnych charakteristík, ohrozené touto formou násilia 3,8 krát častejšie ako 

chlapci. Vystavenie sexuálnemu násiliu sa tak týka najmä dievčat. Maximálny odhad konfrontácie so 

sexuálnym  násilím s 95% odhadom správnosti v celej populácií detí 8. a 9. ročníkov dosahoval u dievčat 

najvyššiu hodnôt vôbec (8,057). Celkovo model vysvetľoval 8,8% až 11,2% celkovej variancie, čo je 

vzhľadom na jednu štatisticky významnú charakteristiku (pri porovnaní so zdravotnými problémami 

u psychického násilia) pomerne väčší podiel. 

 
INDIVIDUÁLNE CHARAKTERISTIKY DIEŤAŤA 

 

VYSTAVENIE SEXUÁLNEMU NÁSILIU  

B           (SE) 95% interval spoľahlivosti 
MIN. EXP (B) MAX. 

1. POHLAVIE  - ref. chlapec    1,331      (0,385) 1,779     3,786** 8,057 
2. UVEDENÁ NÁRODNOSŤ – ref, slovenská -0,718      (0,916) 0,123 0,114 1,940 
3. VEK PRVEJ SKÚSENOSTI -0,026     (0,071) 0,849 0,987 1,117 
4. POČET ZDRAVOTNÝCH KOMPLIKÁCIÍ   0,196     (0,130) 0,947 1,200 1,562 
5. PROSPECH V ŠKOLE – ref. výborný   0,041    (0,996) 0,742 1,039 1,463 

0,340< (Hosmer & Lemeshow) 0,088= (Cox & Snell) 0,118 = (Nagelkerke),  Model χ2(1) =16,979  p<0.05 **p<0.01 

 

18.1.4. INDIVIDUÁLNE CHARAKTERISTIKY DIEŤAŤA  A POMER ŠANCÍ VYSTAVENIA  ZANEDBÁVANIU 

Keďže v situáciách zanedbávania v rámci kvantitatívneho zisťovania bolo problematické zistiť, v akom 

veku  k nemu prichádza prvýkrát (viď kapitola: Obmedzenia kvantitatívneho skúmania zanedbávania),  

u tejto formy násilia sme sledovali štyri individuálne charakteristiky - pohlavie, uvedenú národnosť detí, 

počet zdravotných komplikácií a prospech v škole. Opäť sa ako najzásadnejšia charakteristika ukázali 

zdravotné problémy. V porovnaní so všetkými ostatnými formami násilia, tu mal pomer šancí zdravotných 

komplikácií najvyššiu hodnotu. S každým jedným pribudnutým zdravotným problémom rástla  šanca 

zanedbávania 1,8 krát. Podobne silný štatisticky významný výsledok sa prejavil aj v rámci prospechu 

v škole. Ak sa u všetkých predchádzajúcich foriem násilia, predikcia zhoršujúceho prospechu na pomer 

šancí vystavenia  neprejavila, tu sa ukázalo, že so zhoršujúcim sa prospechom rastie aj pomer šancí 

vystavenia situáciám zanedbávania. Znamená to, že ak dieťa zažíva vo svojom živote fyzické, psychické 

násilie alebo sexuálne zneužívanie, na jeho prospechu sa to prejaviť nemusí. Tento záver ale neplatí 

u zanedbávania, kde táto súvislosť existuje. Celkovo vysvetľuje model 5%-10% z celkového podielu 

variancie zanedbávania. Ďalšie zásadnejšie faktory tak pochádzajú buď od iných, neskúmaných 

individuálnych charakteristík, alebo z iných oblastí – rodinných, sociálnych,  spoločenských. 

 
INDIVIDUÁLNE CHARAKTERISTIKY DIEŤAŤA 

 

VYSTAVENIE  ZANEDBÁVANIU 

B           (SE) 95% interval spoľahlivosti 
MIN. EXP (B) MAX. 

1. POHLAVIE– ref. muţ i  0,343      (0,194) 0,964 1,409 2,059 
2. UVEDENÁ NÁRODNOSŤ  – ref. slovenská -0,290      (0,465) 0,301 0,748 1,860 
3. POČET  ZDRAVOTNÝCH KOMPLIKÁCIÍ   0,587      (0,137) 1,374    1,798** 2,353 
4. PROSPECH V ŠKOLE – ref. výborný  0,446      (0,103) 1,276     1,276 **   1,912 

0,951< (Hosmer & Lemeshow) 0,05= (Cox & Snell) 0,102= (Nagelkerke),  Model χ2(1) = 67,007 p<0.01 **p<0.01 
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18.1.5. ZHRNUTIE  

Na základe horeuvedených zistení  sa dá urobiť niekoľko záverov. Individuálne charakteristiky detí, čo sa 

týka ich štatistickej významnosti, nezohrávali u jednotlivých foriem násilia rovnakú rolu. V rôznych 

formách násilia sa ako zásadné prejavili rozličné z nich. Dole uvedená tabuľka ukazuje, aké bolo rozloženie 

ich kľúčového vplyvu. Štatisticky významne predikovali pomery šancí u jednotlivých foriem násilia najmä 

zdravotné komplikácie. S výnimkou vystavenia situáciám sexuálneho násilia tak tento ukazovateľ zohrával 

kľúčovú rolu u všetkých ostatných foriem. Zvyšujúca sa prítomnosť väčšieho počtu zdravotných 

komplikácií je spoločnou individuálnou charakteristikou všetkých detí, ktoré boli  v rôznej miere, 

štruktúre alebo intenzite, trom formám násiliu vystavené, a s ktorou rastie aj pomer šancí jeho vystavenia. 

Ostatné charakteristiky boli už diferencovanejšie, pričom pre každú formu násilia sa ako štatisticky 

významná ukázala iba jedna (a vždy rozličná) z nich. Pohlavie zvyšovalo pomer šancí iba u sexuálneho 

násilia,  menšinová národnosť znižovala šance iba u fyzického násilia, rastúci vek prvej skúsenosti 

znižoval pomery šancí u fyzického násilia a zhoršujúci sa prospech v škole súvisel iba so zanedbávaním. 

Najviac štatisticky významných zistení sa  u individuálnych charakteristík podarilo preukázať u fyzického 

násilia(3/5),  najmenej u psychického a sexuálneho násilia(1/5). U zanedbávania sme celkovo sledovali 

štyri charakteristiky, pričom štatisticky významne predikovali zanedbávanie dve z nich(2/4).  U všetkých 

foriem násilia vysvetľovali jednotlivé modely pomerne malé  podiely variancií. Maximálne odhady sa 

pohybovali na úrovni do 12%, pričom u fyzického násilia vysvetľovalo viac štatisticky významných 

charakteristík menší podiel (v porovnaní so sexuálnym zneužívaním, kde iba dievčenské pohlavie bolo 

zodpovedné za 11% z celkovej variancie). Celkovo najväčší vysvetlený podiel sa ukázal u sexuálneho 

násilia, najmenší naopak u psychického násilia. V obidvoch prípadoch išlo o jeden individuálny štatisticky 

významný ukazovateľ, ale s rozličným dopadom na celkovú varianciu danej formy násilia. V tabuľke pod 

grafom sú uvedené všetky individuálne charakteristiky a hodnoty pomerov šancí, ktoré sme 

u jednotlivých foriem násilia skúmali, bez ohľadu na to, či tvorili signifikantný vplyv alebo nie.  

INDIVIDUÁLNE 
CHARAKTERISTIKY 

DIEŤAŤA 

FYZICKÉ 
NÁSILIE 

(*sig<0.05) 
(**sig.<0.01) 

PSYCHICKÉ 
NÁSILIE 

(*sig<0.05) 

SEXUÁLNE  
NÁSILIE 

(**sig<0.01) 

SITUÁCIE 
ZANEDBÁVANIA 

(**sig<0.01) 
SPOLU 

 
POHLAVIE 
ref. dievča 

- - X** - 1 

 
NÁRODNOSŤ 
ref.slovenská 

X* - - - 1 

 
VEK PRVEJ SKÚSENOSTI 

 
(-)X** - - nesledované 1 

POČET ZDRAVOTNÝCH 
KOMPLIKÁCIÍ X* X* - X** 3 

 
PROSPECH V ŠKOLE 

ref.výborný 
- - - (-)X** 1 

SPOLU 3 1 1 2 7 

PORADIE (VYSVETLENÁ 
VARIANCIA 
(Nagelkerke) 

(4)8,3% (5)4% (1)11,8% (3)10,2% - 
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18.2.1. RODINNÉ CHARAKTERISTIKY A POMER ŠANCÍ VYSTAVENIA FYZICKÉMU NÁSILIU 

V konfrontácii detí s fyzickým násilím sa pri zahrnutí piatich rodinných charakteristík ukázali ako zásadné 

dve z nich – finančná situácia rodiny a rola alkoholu. Zo subjektívnym vyhodnotením zhoršujúcej sa 

finančnej situácie rodičov sa zvyšovali pomery šancí 1,4 krát. Zvýšenie šancí páchania fyzického násilia na 

deťoch tak skôr ako s nezamestnanosťou rodičov súvisí s mierou, v akej vníma dieťa prítomnosť zlých 

finančných pomerov v rodine.  Rovnako silná rola sa ukázala aj pri vplyve alkoholu. Čím častejšie bol 

alkohol v rodinnom prostredí prítomný, tým viac sa pomery šancí u dieťaťa na konfrontáciu s fyzickým 

násilím zvyšovali.  Aj keď sa  potenciálne ukazuje, že šance sa zvyšujú u rozvedených rodín alebo so 

zmenšujúcim sa počtom súrodencov, ich vplyv pri zahrnutí konštantnosti vplyvu ostatných charakteristík 

sa  preukázať nepodarilo. Ak by boli ale do modelu zahrnuté jednotlivo, ich signifikancia by sa mohla 

prejaviť. Celkovo model vysvetľoval 12,6% - 18,3% variancie, čo je v porovnaní s modelom z prvej oblasti 

individuálnych charakteristík, zodpovedných za fyzické násilie, vyššia hodnota. Skúmané rodinné 

charakteristiky mali u fyzického násilia dôležitejšiu rolu ako individuálne charakteristiky dieťaťa. 

 
CHARAKTERISTIKY RODINNÉHO PROSTREDIA 

 

VYSTAVENIE  FYZICKÉMU NÁSILIU  

B          (SE) 95% interval spoľahlivosti 
MIN. EXP (B) MAX. 

1. RODINNÝ STAV- ref. úplná rodina  0,296       (0,167) 0,970 1,345 1,864 
2. ZAMESTNANECKÝ STATUS - ref. zamestnaní  0,073        (0,158) 0,789 1,076 1,467 
3. FINANČNÁ SITUÁCIA RODINY ref. veľmi dobrá  0,339        (0,091) 1,175     1,403**   1,677 
4. POČET SÚRODENCOV V RODINE ref. ţ iadny -0,52         (0,067) 0,832 0,95 1,084 
5. ALKOHOL ref. nie je prítomný  1,274        (0,272) 2,591      2,591** 4,937 

0,124< (Hosmer & Lemeshow) 0,126= (Cox & Snell)  =0,183(Nagelkerke),  Model χ2(1) = 172,2 p<0.01 **p<0.01 

 

18.2.2. RODINNÉ CHARAKTERISTIKY A POMER ŠANCÍ VYSTAVENIA PSYCHICKÉMU NÁSILIU 

Aj pri psychickom násilí sa podobne ako u fyzického násilia ako podstatné ukázali rovnaké rodinné 

charakteristiky – finančná situácia rodiny a úloha, akú zohráva (nielen) v rodinnom prostredí alkohol. 

Táto forma násilia tak opäť, skôr ako s (ne)zamestnanosťou jedného alebo obidvoch rodičov, súvisí najmä 

s finančnými pomermi v rodine, ktoré dieťa vníma ako zlé. S rastúcimi finančnými problémami tak stúpa 

aj šanca konfrontácie. Podobne to bolo aj s vplyvom alkoholu. Aj keď pomer šancí tejto charakteristiky bol 

nižší, ako u  fyzického násilia, zväčšujúca sa úloha alkoholu v každodennom živote dieťaťa, v rodine, 

zvyšovala pomer šancí aj u vystavení situáciám psychického násilia. Potenciálne sa ukazovalo vyššie riziko 
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aj pri rozvedených rodinách alebo v súvislosti so zmenšujúcim sa počtom súrodencov. Tieto ukazovatele 

ale neboli štatisticky významné, preto predpokladáme neexistenciu ich vplyvu. Celkovo model vysvetľoval 

7% - 10% variancie psychického násilia, čo je v porovnaní s individuálnymi charakteristikami  u rovnakej 

formy násilia vyššia hodnota. Skúmané rodinné charakteristiky tak podobne ako u fyzického násilia 

zohrávali podstatnejšiu rolu ako individuálne ukazovatele detí. 

 
CHARAKTERISTIKY RODINNÉHO PROSTREDIA 

 

VYSTAVENIE PSYCHICKÉMU NÁSILIU 

B          (SE) 95% interval spoľahlivosti 
MIN. EXP (B) MAX. 

1. RODINNÝ STAV - ref. úplná rodina 0,069       (0,167) 0,773 1,072 1,485 
2. ZAMESTNANECKÝ STATUS - ref. zamestnaní -0,082      (0,159) 0,674 0,922 1,260 
3. FINANČNÁ SITUÁCIA RODINY ref. veľmi dobrá 0,474     (0,089) 1,351     1,607** 1,912 
4. POČET SÚRODENCOV ref. ţ iadny -0,127      (0,067) 0,772 0,881 1,005 
5. ROLA ALKOHOLU ref. nie je prítomný 0,586     (0,092) 1,499    1,797** 2,154 

0,228< (Hosmer & Lemeshow) 0,07= (Cox & Snell)  0,105 = (Nagelkerke),  Model χ2(1) = 95,91p<0.01 **p<0.01 

18.2.3. RODINNÉ CHARAKTERISTIKY A POMER ŠANCÍ VYSTAVENIA SEXUÁLNEMU NÁSILIU 

Rovnako ako v predchádzajúcich dvoch formách násilia,  aj pri vystavení sexuálnemu násiliu  sa ako 

zásadné ukázali rovnaké rodinné charakteristiky -  opäť zhoršujúca sa finančná situácia rodiny a rastúca 

rola alkoholu buď v rodinnom prostredí alebo prostredí,  v ktorom sa dieťa pohybuje mimo rodiny so 

svojimi rovesníkmi alebo kamarátmi. Zároveň sa tu ukázal aj najväčší pomer šancí nielen ohľadom vplyvu 

finančných príjmov rodiny, ale aj úlohy alkoholu. Alkohol a zhoršujúca sa  finančná situácia tak zvyšuje 

šance vystavenia oveľa viac ako tomu bolo v prípade fyzického alebo psychického násilia.  U role  alkoholu 

sa tento ukazovateľ ukázal ako jeden z najvyšších – horná hranica odhadu dosahovala s 95% odhadom 

správnosti hodnotu šesť. Po pohlaví (dievča) v oblasti individuálnych charakteristík sexuálneho násilia je 

to druhá najvyššia hranica vôbec. Rodinný stav, zamestnanecký status alebo počet súrodencov sa ukázal 

ako štatisticky nevýznamné. Hodnoty šancí vystavenia ale potenciálne rastú u rozvedených rodín, u rodín 

kde sú obidvaja rodičia zamestnaní, alebo so znižujúcim sa počtom súrodencov. Keďže nejde 

o signifikantné výsledky, predpokladáme, že tieto ale v populácii detí 8. a 9. ročníkov vplyv nemajú.  

Celkovo bolo modelom vysvetlených 8,5%-18,9% variancie sexuálneho násilia.  

 
CHARAKTERISTIKY RODINNÉHO PROSTREDIA 

 
VYSTAVENIE SEXUÁLNEMU NÁSILIU 

B            (SE) 
95% interval spoľahlivosti 

MIN. EXP (B) MAX. 
1. RODINNÝ STAV- ref. úplná rodina 0,171       (0,270) 0,699 1,187 2,015 
2. ZAMESTNANECKÝ STATUS- ref. zamestnaný -0,123       (0,265) 0,526 0,884 1,486 
3. FINANČNA SITUÁCIA RODINY ref. veľmi dobrá 0,542      (0,144) 1,297     1,720** 2,280 
4. POČET SÚRODENCOV ref. ţ iadny -0,111       (0,113) 0,718 0,895 1,116 
5. ROLA ALKOHOLU ref. nie je prítomný 1,395      (0,205) 2,701     4,033** 6,024 

0,290< (Hosmer & Lemeshow) 0,085= (Cox & Snell) 0,189 = (Nagelkerke),  Model χ2(1) = 105,17  p<0.01 **p<0.01 

18.2.4. RODINNÉ CHARAKTERISTIKY A POMERY ŠANCÍ VYSTAVENIA SITUÁCIÁM  ZANEDBÁVANIA 

Vo vystavení situáciám zanedbávania sme z dôvodu metodiky skúmania vynechali rolu alkoholu. Do 

modelu sme tak zahrnuli zvyšné štyri rodinné charakteristiky, z ktorých tri sa ukázali ako zásadné. Prvý 

krát sa v oblasti rodinného prostredia preukázala zásadná rola rodinného stavu. Deti, ktoré žijú 

v rozvedených rodinách, majú skoro 2 krát väčšiu šancu, že budú vystavené zanedbávaniu v porovnaní 

s deťmi z úplných rodín. Rovnako súvisí zanedbávanie aj s počtom súrodencov. Ak v predchádzajúcich 

formách násilia táto charakteristika potenciálne, bez štatistickej významnosti naznačovala, rastúce 

vystavenie s početne menšími rodinami, tu sa ukázal opak. S každým jedným ďalším súrodencom rastie 

pomer šancí na vystavenie situáciám zanedbávania 1,3 krát.  Situáciami zanedbávania sú tak častejšie 

ohrozené najmä deti z väčších rodín, z rodín s veľmi zlou finančnou situáciou a detí, ktorých rodičia sú 

rozvedení. Zamestnanecký status rodičov pri zahrnutí ostatných charakteristík nehral zásadnejšiu rolu. 
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CHARAKTERISTIKY RODINNÉHO PROSTREDIA 

 

VYSTAVENIE  ZANEDBÁVANIU  

B         (SE) 95% interval spoľahlivosti 
MIN. EXP (B) MAX. 

1. RODINNÝ STAV ref. úplná rodina 0,683    (0,208) 1,317    1,980** 2,978 
2. ZAMESTNANECKÝ STATUS ref. zamestnaní  0,091     (0,205) 0,733 1,096 1,638 
3. FINANČNÁ SITUÁCIA RODINY ref. veľmi dobrá 0,580    (0,116) 1,422    1,785** 2,242 
4. POČET SÚRODENCOV ref. ţ iadny 0,278    (0,084) 1,121    1,320** 1,555 

0,049>(Hosmer & Lemeshow) 0,044 = (Cox & Snell) 0,089 = (Nagelkerke),  Model χ2(1) = 58,0 p<0.01 **p<0.01 

18.2.5. ZHRNUTIE  

Na rozdiel od individuálnych charakteristík detí,  ukazovatele z oblasti rodinného prostredia boli pri 

vystavení jednotlivých foriem násilia  zásadnejšie. U troch foriem násilia dosahovala celková vysvetlená 

variancia v porovnaní s charakteristikami detí vyššie podiely. Výnimku tvorilo vystavenie situáciám 

zanedbávania, kde ukazovatele z prostredia detí vysvetľovali vyššie podiely celkovej variancie.  Z  piatich 

charakteristík  zohrávali u všetkých foriem násilia signifikantný vplyv  na pomer šancí najmä dve z nich – 

zhoršujúca sa finančná situácia rodiny a prítomnosť alkoholu - či už v rodinnom prostredí alebo 

v prostredí kamarátov a vrstovníkov. Pri porovnaní charakteristík fyzického, psychického a sexuálneho 

násilia, sa ako zásadné ukázali tie isté z nich (2/5).  U situácií zanedbávania, kde sme rolu alkoholu 

nesledovali, sa k finančnej situácii rodiny pridal rodinný stav a počet súrodencov (3/4). Pri zanedbávaní 

sa celkovo podarilo preukázať aj najväčší počet ukazovateľov z rodinného prostredia, ktoré súviseli so 

šancami, že dieťaťu nebudú napĺňané jeho základné potreby. Ich celková vysvetlená variancia bola ale 

v porovnaní s individuálnymi charakteristikami dieťaťa menšia. Jedinou skúmanou charakteristikou, 

ktorej vplyv sa nepodarilo preukázať ani pri jednej forme násilia bol zamestnanecký status.  Skôr ako 

(ne)zamestnanosť v rodine, tu tak opäť hrá skôr svoju rolu vnímaná zhoršujúca sa  finančná situácia 

rodiny,  z ktorej dieťa pochádza.  

RODINNÉ 
PROSTREDIE 

FYZICKÉ 
NÁSILIE 

(**sig<0.01) 

PSYCHICKÉ 
NÁSILIE 

(**sig<0.01) 

SEXUÁLNE 
NÁSILIE 

(**sig<0.01) 

SITUÁCIE 
ZANEDBÁVANIA 

(**sig<0.01) 
SPOLU 

RODINNÝ STAV  
 ref. úplná rodina - - - X** 1 

ZAMESTNANECKÝ STATUS  
ref. zamestnaní - - - - 0 

FINANČNA SITUÁCIA RODINY 
ref. veľmi dobrá (-)X** (-)X** (-)X** (-)X** 4 

POČET SÚRODENCOV  
ref. ţ iadny - - - X** 1 

ALKOHOL  
ref. nie je prítomný X** X** X** nesledované 3 

 
SPOLU 

 
2 2 2 3 9 

PORADIE - VYSVETLENÁ 
VARIANCIA, HORNÁ HRANICA 

(Nagelkerke) 
(3)18,3% (4)10,5% (2)18,9% (5)8,9% - 
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18.3.1. TYPY ZDRAVOTNÝCH PROBLÉMOV A POMER ŠANCÍ VYSTAVENIA NÁSILIU 

Predchádzajúce výsledky ukázali, že uvedenie zdravotných problémov je okolnosťou, ktorá diferencuje 

vystavenie všetkým formám násilia. Tie deti, ktoré uviedli zdravotné komplikácie najrôznejšieho druhu, sú 

tak násilím ohrozené častejšie. Zdravotné komplikácie s vystavením násiliu súvisia. So zvyšujúcim sa 

počtom uvedených zdravotných problémov sa zvyšoval aj počet oblastí všetkých foriem násilia (korelačné 

koeficienty). Podobne ako v prípade individuálnych a rodinných charakteristík, aj v prípade zdravotných 

komplikácií sme zisťovali, ako tieto vplývajú na  pomery šancí vystavenia. V záverečnom zhrnutí sme 

v tabuľke porovnali ich signifikanciu pre všetky formy násilia.  Umožňuje nám to vidieť, ktoré zo 

zdravotných problémov predikujú jednotlivé formy násilia ako aj ich celkový podiel vysvetlenej variancie. 

Graf v závere kapitoly porovnáva výšky hodnôt pomerov šancí. Celkovo uviedlo nejaký typ zdravotného 

problému 31% z detí vo vzorke (N=484/1560). V skupine detí zo zdravotnými problémami boli 

najčastejšie reflektované komplikácie so sluchom alebo zrakom, problémy so psychikou, astma, cukrovka 

alebo problémy so srdcom. Najzriedkavejšou uvedenou zdravotnou komplikáciou bolo používanie vozíka, 

barle alebo ochrnutie. Päť zdravotných komplikácií uvedených v tabuľke sme sledovali aj v súvislosti 

s pomermi šancí vystavenia násiliu. 

TYP ZDRAVOTNÝCH PROBLÉMOV 
N=484 

počet 
odpovedí 

podiel 
dôvodov 

podiel odpovedí 

1. problémy so sluchom, zrakom 314 51,4% 64,9% 
2.  problémy s psychikou (depresie) 148 24,2% 30,6% 
3. astma, cukrovka, srdce 106 17,3% 21,9% 
4. krívanie vozík, barla 32 5,2% 6,6% 
5. ochrnutie 11 1,8% 2,3% 

SPOLU 611 100% 126,2% 

 

18.3.2. TYPY ZDRAVOTNÝCH PROBLÉMOV A POMER ŠANCÍ VYSTAVENIA FYZICKÉMU NÁSILIU 

V konfrontácii s fyzickým násilím sa pri zahrnutí piatich skúmaných zdravotných komplikácií ukázali ako 

štatisticky významné dve z nich – typ zdravotných problémov zahrňujúci astmu, cukrovku alebo problémy 

so srdcom a skupina detí, ktorá uviedla problémy so psychikou (depresie). Ak ostane vplyv ostatných 

zdravotných komplikácií konštantný, najvyšší pomer šancí vystavenia sa ukázal u depresií. Tie deti, ktoré 

uviedli ako zdravotnú komplikáciu depresiu, majú 4,6 krát väčšiu šancu, že budú fyzickému násiliu 

vystavené ako tie z nich, ktoré takéto problémy so psychikou nemajú. Druhým signifikantným zdravotným 
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Pomery šancí vystavenia násiliu
charakteristiky rodinného prostredia 

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

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

alkohol - ref. kat. - nie je prítomný
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problémom bola skupina, ktorá uviedla problémy so srdcom, cukrovku alebo astmu. Tu bol pomer šancí 

o niečo nižší ako u problémov so psychikou(depresie), ale rovnako štatisticky významný. Ostatné 

zdravotné komplikácie sa pri zahrnutí piatich zdravotných komplikácií ukázali ako nevýznamné. 

 
TYPY ZDRAVOTNÝCH PROBLÉMOV VYSTAVENIE FYZICKÉMU NÁSILIU 

B        (SE) 95% interval spoľahlivosti 
MIN. EXP (B) MAX. 

1. astma, cukrovka, srdce 0,928     (0,278) 1,467    2,528** 4,356 
2. problémy so sluchom, zrakom 0,066     (0,173) ,761 1,068 1,499 
3. krívanie, vozík, barla 0,120     (0,512) ,413 1,127 3,073 
4. problémy so psychikou (depresie) 1,530    (0,219) 3,005     4,619** 7,100 
5. ochrnutie -0,859    (0,869) ,077 ,424 2,328 

0,827> (Hosmer & Lemeshow)  0,06= (Cox & Snell) 0,09 = (Nagelkerke),  Model χ2(1) =66,308 p<0.01 **p<0.01 

 

18.3.3. TYPY ZDRAVOTNÝCH PROBLÉMOV A POMER ŠANCÍ VYSTAVENIA PSYCHICKÉMU NÁSILIU 

Vystavenie detí situáciám psychického násilia súviselo podobne ako v predchádzajúcej forme násilia 

s rovnakými dvoma typmi zdravotných komplikácií. Prvým štatisticky významným zdravotným 

problémom, ktorý mal v rámci situácií psychického násilia aj najvyššie pomery šancí vystavenia spomedzi 

všetkých sledovaných ukazovateľov, sa ukázali opäť problémy s psychikou(depresie). Ďalšou zdravotnou 

komplikáciou boli problémy s astmou, cukrovkou alebo srdcom. V prípade uvedených depresií majú pri 

zahrnutí konštantnosti vplyvu ostatných charakteristík tieto deti 4,6 krát väčšiu šancu, že budú situáciám 

psychického násilia vystavené, v porovnaní s deťmi, ktoré problémy so psychikou neuviedli. V  prípade 

detí, ktoré uviedli ako zdravotný problém astmu, cukrovku alebo srdce bol pomer šancí v porovnaní 

s deťmi bez týchto zdravotných problémov približne 2 krát vyšší. 

 
TYPY ZDRAVOTNÝCH PROBLÉMOV VYSTAVENIE PSYCHICKÉMU NÁSILIU 

B        (SE) 95% interval spoľahlivosti 
MIN. EXP (B) MAX. 

1. astma, cukrovka, srdce ,721   (0,284) 1,179 2,056** 3,586 
2. problémy so sluchom, zrakom ,276   (0,172) ,940 1,317 1,846 
3. krívanie, vozík, barla ,109   (0,494) ,423 1,115 2,937 
4. problémy so psychikou (depresie) 1,537  (0,208) 3,090 4,650** 6,996 
5. ochrnutie ,618    (0,853) ,348 1,855 9,881 

0,903> (Hosmer & Lemeshow) 0,067= (Cox & Snell) 0,102 = (Nagelkerke),  Model χ2(1) =74,77 p<0.01 **p<0.01 

 

18.3.4. TYPY ZDRAVOTNÝCH PROBLÉMOV A POMER ŠANCÍ VYSTAVENIA SEXUÁLNEMU NÁSILIU 

Aj u vystavení sexuálnemu násiliu sa ako štatisticky významné ukázali rovnaké typy zdravotných 

komplikácií ako u predošlých foriem násilia. Opäť to bol okruh problémov so srdcom, astma, cukrovka 

a problémy so psychikou(depresie). U sexuálneho násilia dosahovali pomery šancí vystavenia v porovnaní 

s predošlými dvoma formami násilia u týchto dvoch zdravotných komplikácií aj najvyššie hodnoty. Tí, 

ktorí uviedli ako zdravotnú komplikáciu problémy so psychikou (depresie) majú až 5,8 krát väčšiu šancu, 

že budú sexuálnemu násiliu vystavení v porovnaní s tými, ktorí tento problém neuviedli. U tých,  ktorí 

uviedli ako typ zdravotného problému astmu, cukrovku alebo srdce sa zvýšil pomer šancí skoro 3 krát. 
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TYPY ZDRAVOTNÝCH PROBLÉMOV VYSTAVENIE SEXUÁLNEMU NÁSILIU 

B        (SE) 95% interval spoľahlivosti 
MIN. EXP (B) MAX. 

1. astma, cukrovka, srdce 1,089      (0.368) 1.443 2.970* 6.112 
2. problémy so sluchom, zrakom 0.266      (0,269) 0.770 1.350 2.211 
3. krívanie, vozík, barla 0.668      (0,633) 0.565 1.951 6.742 
4. problémy so psychikou (depresie) 1,757      0,274) 3.390 5.795*** 9.980 
5. ochrnutie 0.243    (1,120) 0.142 1.275 11.444 
0,765> (Hosmer&Lemeshow) 0.050 = (Cox & Snell) 0.126=(Nagelkerke) Model χ2(1) = 56,591 p<0.01 *p<0.05 ***p<.0001 

18.3.5. TYPY ZDRAVOTNÝCH PROBLÉMOV A POMER ŠANCÍ VYSTAVENIA ZANEDBÁVANIU 

Pri vystavení situáciám zanedbávania mala štatistická významnosť pomerov šancí zdravotných 

problémov trochu inú štruktúru. Ako signifikantný sa už nepreukázal okruh zdravotných problémov 

dotýkajúci sa problémov so srdcom, astmy alebo cukrovky. Jediným zdravotným problémom, ktorý 

zvyšoval pomery šancí vystavenia situáciám zanedbávania boli opäť problémy so psychikou – depresie. 

U ostatných štyroch zdravotných komplikácií sa štatisticky významné pomery šancí preukázať nepodarilo. 

TYPY ZDRAVOTNÝCH PROBLÉMOV 
VYSTAVENIE ZANEDBÁVANIU 

B        (SE) 95% interval spoľahlivosti 
MIN. EXP (B) MAX. 

1. astma, cukrovka, srdce ,694 (0,375) ,960 2,002 4,173 

2. problémy so sluchom, zrakom ,313 (0,239) ,856 1,367 2,183 

3. krívanie, vozík, barla ,492 (0,627) ,478 1,635 5,592 

4. problémy so psychikou (depresie) 1,553 (0,261) 2,833    4,724** 7,877 

5. ochrnutie 1,322 (0,917) ,622 3,753 22,632 
0,571> (Hosmer & Lemeshow) 0,051 = (Cox & Snell) 0,103 = (Nagelkerke),  Model χ2(1) = 50,737 p<0.01 **p<0.01 

18.3.6. ZHRNUTIE  

V celkovom zhrnutí možno vidieť, že u všetkých foriem násilia signifikantne zvyšoval pomer šancí jeden 

typ zdravotných problémov (komplikácie so psychikou-depresie). Išlo o typ zdravotného problému, ktorý 

sa ako zásadný ukázal u všetkých foriem násilia.  U tých detí, ktoré uviedli, že sú vystavené sexuálnemu 

násiliu, najvyššie hodnoty pomerov šancí dosahovali problémy so psychikou(depresie).  U tejto formy 

násilia subjektívna prítomnosť problémov  s psychikou zvyšovala šance najviac. U ostatných troch 

(fyzické, psychické, sexuálne) zohrávali zásadnú rolu okrem depresií aj problémy s astmou, cukrovkou 

alebo srdcom. Hodnoty pomerov šancí u tohto ukazovateľa boli najvyššie opäť u sexuálneho násilia. Dve 

skupiny zdravotných problémov (astma cukrovka, srdce a depresie), vysvetľovali u sexuálne násilia aj 

najväčší podiel vysvetlenej variancie. Pri zahrnutí piatich skúmaných zdravotných komplikácií a udržaní 

konštantnosti ich vplyvu sa v rámci žiadneho násilia,  ako zásadné nepreukázali problémy so sluchom, 

zrakom,  krívanie, používanie vozíka, barly alebo ochrnutie.  
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TYPY ZDRAVOTNÝCH 
PROBLÉMOV 

FYZICKÉ 
NÁSILIE 

(**sig<0.01) 

PSYCHICKÉ 
NÁSILIE 

(**sig<0.01) 

SEXUÁLNE 
NÁSILIE 

(*sig<0.05) 
(***sig<0.001) 

ZANEDBÁVANIE 
(***sig<0.01) SPOLU 

 
astma, cukrovka, srdce 

 
X** X** X* - 3 

 
problémy so sluchom, zrakom 

 
- - - - 0 

 
krívanie, vozík, barla 

 
- - - - 0 

problémy so psychikou 
(depresie) X** X** X*** X** 4 

 
ochrnutie 

 
- - - - 0 

 
SPOLU 

 
2 2 2 1 7 

PORADIE - VYSVETLENÁ 
VARIANCIA, HORNÁ HRANICA 

(Nagelkerke) 
(1) 9,0% (1) 10,2% (1) 12,6% (2)10,3 % - 

 

 

19.1. VŠEOBECNÉ ODPOVEDE – OSOBNÉ SVEDECTVO 

 

V samom závere dotazníka sme sa pýtali detí na ich všeobecné osobné svedectvo. Mali tak možnosť uviesť 

akúkoľvek výpoveď, ktorú v súvislosti s násilím uznali za vhodné spomenúť. Okrem odpovedí, 

zdôrazňujúcich, že v rodine u detí je všetko v poriadku a že zo strany rodičov sa voči svojim deťom nič zlé 

v súvislosti s násilím nedeje, sa veľmi často vyskytovali odpovede, ktoré sa týkali šikovania v škole. Pri 

odpovediach šikanovania v školskom prostredí sa deti vyjadrovali, že buď ide o fyzické násilie medzi 

chlapcami (zo strany starších chlapcov alebo spolužiakov) alebo o sexuálne obťažovanie dievčat 

chlapcami. Šikanovanie detí v školách tvorilo na konci dotazníka veľmi časté odpovede a zaslúžilo by si 

osobitnú pozornosť. 
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Typy  zdravotných problémov a pomer šancí vystavenia násiliu

astma, cukrovka, srdce ref.kat. nie problémy so sluchom, zrakom ref.kat. nie

krívanie vozík, barla ref.kat. nie problémy s psychikou (depresie) ref.kat. nie

ochrnutie ref.kat. nie
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 „V škole sa stretávam s tým, že chlapci ponižujú slabších chlapcov.“ 

„Podľa mňa by ste sa mali zaoberať viac šikanovaním  na školách, pretože v dnešnej dobe sa to už ani 

nevníma a je to tiež dosť na psychiku.“ 

„V škole som bol šikanovaný. Iba ma občas zbili spolužiaci.“ 

„Malo by sa niečo spraviť s chalanmi. Stále nám robia zle! Spolužiačku stále obchytkávajú. “  

„Učitelia by sa mohli viacej zaujímať, či nie sú nejakí žiaci ponižovaní. “ 

„Ja som typ človeka, ktorý sa za všetko vytočí. Spolužiaci si toho všimli a tak stále provokujú a tešia sa na tom, 

keď som nahnevaný. Už niekoľko rokov ma psychicky týrajú. “ 

„V našej triede je situácia veľmi zlá. Kvôli niektorým spolužiakom, ktorí šikanujú pre vzhľad a výzor. To čo by 

si mali všímať tak to nie. Nemám dobrý pocit z našej triedy. “ 

„Raz som videl ako na školskom dvore psychicky týrajú dieťa a učitelia vôbec nič neurobili.“ 

Vo všeobecných odpovediach sa vyskytli aj niektoré konkrétne príbehy, Uvádzame niektoré z nich.  

SEBAPOŠKODZOVANIE 

 „Mala som kamarátky, ktoré keď boli smutné alebo nespokojné, začali sa rezať. Až potom, keď si ublížili, si 

uvedomili, čo spravili, mali výčitky svedomia približne 5 minút. Každý deň sa to opakovalo. Ja som im 

povedala, nech už s tým prestanú. Oni ma mali na háku. Prestala som s nimi chodiť von a oni skončili u 

psychiatra.“ 

„Začal som navštevovať psychológa, lebo mám samovražedné reči. Kontakt so spolužiakmi iba v škole alebo v 

rodine a hrôzam na tomto mizernom svete.“ 

 

ZANEDBÁVANIE 

„Rodičia sa o mňa vôbec nestarajú, pijú, drogujú, nemám sa kde okúpať, bývam v chajde v lese. “ 

„viete ja som sa musel naučiť  samostatnosti, ale už je to ťažké udržať sa nad vodou. nedá sa stíhať učiť, variť 

si, jest, chodiť do školy, to sa proste nedá všetko stíhať, niekedy musím vymeškať školu kvôli tomu, že nemám 

čisté veci, alebo nemám pripravene veci do školy...v škole ma s prepáčením za výraz "buzerujú", spolužiaci si 

myslia, že som hlúpy, ale ja si myslím opak. Ja si myslím, že som iný ako ostatní. Neviem, neviem, niekedy už 

fakt nevládzem ďalej so životom.“ 

„niekedy žijeme veľmi zle, myslím to tak, že chodia k nám mafiáni a všelijakí ľudia, ktorých sa niekedy aj 

bojím. Niekedy sa bojím aj otca, stále je s nimi, stále robia podvody, a ja nechcem byt mafiánkou ako oni.!!! sú 

tu sami Rómovia, za to, nie za to že sú to zlí ľudia ich neľúbim, ale za to, že sa ich bojím, bojím sa o svojho 

otca, o svoju rodinu! Mám ešte jeden problém so svojim bratom, je môj nevlastný brat chodíme spolu a keďže 

on ma 18 a ja 15 spolu sme v jednej izbe a sestra je sama, spolu aj spávame ta, aby to rodičia nevedeli. Je 

pekný, ale musíme to tajiť, že sme spolu o tom vedia iba moji dvaja kamaráti, ja a on. “ 
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SEXUÁLNE NÁSILIE 

„v predchádzajúcich úlohách sa písalo o sexualite, či to niekto odo mňa žiadal a pod. Mala som len 10 rokov a 

ten chlap bol z našej dediny. S mojou susedkou nás lákal na žuvačky a my sme šli každá zvlášť. Vždy ma 

hladkal, obchytkával. A dnes keď prechádzam okolo toho muža, mám strach a bojím sa. O tomto som nikomu 

nepovedala, lebo som sa bála.“ 

„Kamarátku obťažuje 17 a 18 ročný chlapec. S jedným z nich chodila. Mladší vykradol pumpu. Ona sa kvôli 

tomu s ním rozišla, lebo šoféroval auto, keď vykrádali pumpu. Jej sesternica o tom vedela tiež a zavolali ju na 

súd vypovedať. Teraz jej bývalý frajer kamarátku obťažuje prostredníctvom Facebooku. A jeden z jeho 

kamarátov sa jej vyhráža, že ju znásilní.“ 

„s kamarátkou sme chodili na sebaobranu , najprv tam bolo dobre, no potom nám tréner ukazoval porno, tak 

sme ho udali a boli sme u psychologičky a aj na polícii dali mu podmienku, a zhabali mu mobil a všetko. 

Najprv som sa ho bála, že ak ma nájde, tak mi niečo urobí. Potom som si spomenula , že nás chcel viackrát 

zobrať domov, lebo býva blízko mňa, nám končili tréningy okolo siedmej večer, potom som bola rada, že pre 

mňa tato vždy prišiel , aj keď bol v práci tak ma zobral, a keďže je policajt tak on väčšinou končí  o ôsmej a 

tak som si zistila ako to tam chodí. Ešte som si spomenula, že keď som s kamarátkami chodila na futbalový 

krúžok,  tak ten tréner mal 53 rokov a chodil s 19 ročnou a raz som ich videla aj bozkávať a preto odvtedy 

nechodím na tréningy, kde je tréner. Máme susedku a tá ma dcéru, ktorá na syna, a keď sú  u tej tety tak nás 

ten chalan raz vytopil a tá jeho mama na neho stále kričí,  že nech vypadne preč a ide do kútu.“ 

„Mám kamarátku čo bola znásilnená a nepáčilo sa mi, že policajti s tým nič nerobili a ten človek ani za to 

nesedel. Bola na tom zle a takýchto znásilnených kamarátiek mám viacej. Ďakujem za vyplnenie tohto 

dotazníka.“ 

 

FYZICKÉ NÁSILIE 

„raz keď  som mal asi sedem rokov som išiel zo zdravotných dôvodov do kúpeľov, kde som bol vystavený 

fyzickému teroru zo strany takmer dospelých pacientov a psychickému zo strany personálu napr.  v 

inhalačnej miestnosti ma udrel do hrudníka pričom mi vyrazil dych a následne ťahal po zemi takmer dospelý  

pacient  a keď som sa pokúsil vyjsť a kričal som, sestrička ma zavrela naspäť a zamkla dvere. Ďalej som bol 

vystavovaný podobnému teroru po dobu 7 dni dokiaľ som to nepovedal rodičom a predčasne neopustil 

liečebňu.“ 

„v okolí mojej obce sú sociálne slabšie rodiny, nejedná sa o Rómov. Žijú veľmi ťažko a rodičia to finančne 

nezvládajú, deti sú  zanedbávané. Spolužiačka sa mi raz zdôverila, že ju týral nevlastný otec, odvtedy žije so 

starou mamou.“ 

„V 7 ročníku s nami chodil do triedy chlapec, ktorého jeho pestúni týrali. Týrali ho fyzicky aj psychicky.“ 

 

ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY  

„S týmito zdravotnými problémami. Veľmi sa za to hanbím. Niekedy sa zo mňa smejú a ja kvôli tomu plačem. 

Viem, že s tým budem žiť do konca svojho života, ale chcela by som veľmi, aby sa to celé odstránilo, ale 

doktori hovoria, že to nejde. Bojím sa veľmi, že to bude ovplyvňovať môj život. Čo keď si nenájdem chalana. 

To je na tom najhoršie. A aj to, že to budú mať možno moje deti. “ 
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20.1. CELKOVÉ ZHRNUTIE, ZÁVERY A IMPLIKÁCIE 

Násilie páchané na deťoch nie je javom, ktorý by bol typický iba pre moderné spoločnosti. Existuje 

v každom štáte. To, čím sa súčasnosť od historicky vzdialenejšieho obdobia líši, je väčšia pozornosť voči 

jeho prejavom a prijímanie takých opatrení, ktorých cieľom by malo byť  zníženie jeho výskytu. Násilie 

v rodinnom prostredí, zo strany rodičov alebo opatrujúcich osôb, má svoje špecifiká - býva často skryté 

a jeho pôvodcami sú tí dospelí, ktorí by mali mať k deťom najbližšie. Deti, konfrontované s násilím, 

poznajú jeho rôzne formy a ich oblasti,  v rôznej štruktúre a intenzite.  Bez toho, aby sme podceňovali 

prejavy násilia, aj tu treba rozlišovať -  v jeho forme,  počte uvedených oblastí alebo vo frekvencii, v akej sa 

násilie opakuje. Vystavenie násiliu zahŕňa deti, ktoré ho poznajú v rôznom kontexte a s rôznymi 

dôsledkami - od ojedinelých prejavov, až po (naj)intenzívnejšie vystavenia. Nie všetky skúmané formy 

a oblasti násilia majú identickú povahu či už v rámci nebezpečenstva, ktoré z neho vyplýva pre ohrozenie 

zdravia, alebo v rámci dôsledkov, týkajúcich sa iných stránok v živote detí. Do podielov vystavenia násiliu 

sú zahrnuté rôzne deti s rôznymi skúsenosťami, konfrontované s rôznymi oblasťami násilia a s rozličnou 

mierou konfrontácie. V skúmanej štruktúre násilia sa nachádzali ako jeho „jemnejšie“ oblasti  ako aj  také, 

ktoré boli veľmi závažné. Výsledky umožňujú konštatovať, že základný prehľad foriem násilia ukázal na 

pomerne vysoké podiely vystavenia. Najčastejšie deti uvádzali vystavenie fyzickému(23%) a psychickému 

násiliu(21%). Nasledovala reflexia situácií zanedbávania(9%) a sexuálneho násilia(7%). Celkovo bolo 

vystavených násiliu 36% z detí vo vzorke 8. a 9. ročníkov.  Jednej, alebo viacerým zo štyroch foriem násilia 

súčasne bolo vystavených 36% detí. Odhad celkového vystavenia sa v prepočte na celú populáciu detí 8. 

a 9. ročníkov pohybuje v intervale 33% až 38%. V riziku násilia sa celkovo nachádza ďalších približne 11% 

 detí. Dole uvedená mapa pod grafom  porovnáva podiely vystavenia  formám násilia v jednotlivých krajoch. Je 
tak zhrnutím výsledkov z kapitol, ktoré uvádzali podielovú distribúciu vystavenia podľa jednotlivých krajov.  
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Zo zozbieraných dát  vyplýva, že existuje veľká podskupina detí, ktorá vo svojom živote zažíva násilie 

opakovane. Tu už nejde o ojedinelé skúsenosti, ktoré by sa stali len raz a viac krát sa neopakovali. Pri 

mapovaní  oblastí násilia boli v rôznej miere identifikované  podiely detí, ktoré uviedli, že  násilie zažívajú 

opakovane - viac krát ako raz. Veľmi často sa stáva, že ak príde k násilnej konfrontácii, nejde o ojedinelú 

skúsenosť, ale takéto situácie budú deti zažívať v rôznej miere aj v budúcnosti (viď grafy: Ako často sú 

vystavené deti situáciám indikujúcich danú formu násilia). Medzi násilnými konfrontáciami existujú 

súvislosti - ak dieťa bolo vystavené viacerých oblastiam v jednej  forme násilia,  existuje  veľká 

pravdepodobnosť, že bude poznať oblasti aj z jeho ďalších foriem. Najvyššia miera súvislostí sa ukázala 

pri dvojici  fyzické-psychické násilie. No aj pri porovnaniach ostatných dvojíc boli súvislosti veľmi veľké. 

To implikuje, že ak dieťa zažíva násilie, veľmi často pozná nielen jeho rozličné oblasti, (ktoré sa navyše 

majú tendenciu opakovať), ale môže byť súčasne vystavené aj jeho rôznym oblastiam v  iných  formách 

násilných situácií (viď graf: Ako súvisí rozsah vystavenia jednotlivým formám násilia).   

Z hľadiska veku, boli skúsenosti prvej konfrontácie s násilím rôzne. Mediány mali ale podobné hodnoty. 

U vystavení psychickému násiliu to bol vek 12 rokov. U fyzického násilia bol medián najnižší - 10 rokov. 

Pri vystavení situáciám sexuálneho násilia mal medián hodnotu 13 rokov.  Zároveň sa vo vzorke 

vyskytovali aj deti, ktoré zažívali násilie vo veľmi nízkom - predpubertálnom veku. Najnižší vek prvého 

vystavenia sa  pohyboval vo veľmi nízkych hodnotách (viď grafy: Vek prvej skúsenosti). Súvislosti medzi 

výškou veku prvej konfrontácie a počtom uvedených oblastí násilia boli preukázané iba  pri vystavení 

situáciám psychického násilia. Získané hodnoty korelačných koeficientov mali negatívne hodnoty, boli 

štatisticky významné s nízkou až strednou súvislosťou.  Znamená to, že čím bol vyšší vek, v ktorom dieťa 

zažilo prvú konfrontáciu s psychickým násilím, tým bol nižší počet oblastí násilia, s ktorými bolo 

konfrontované. Ak preto deti zažijú prvú skúsenosť s psychickým násilím vo vyššom veku, čelia nižšiemu 

počtu oblastí psychického násilia v porovnaní s tými,  ktorých vek prvej konfrontácie bol nižší. U ostatných 

foriem násilia bol vek prvej konfrontácie s počtom uvedených oblastí násilia buď štatisticky nevýznamný 

alebo vzájomné súvislosti spadali do triviálnej oblasti, poukazujúcej na existenciu nezávislosti.  Zaujímavé 

zistenia sú to najmä v kontexte násilia páchanom na deťoch vo veľmi mladom veku, kde sa podľa 

niektorých štúdií ukazuje, že deti sú mu vystavené s fatálnymi dôsledkami najmä v prvom roku.  Podľa 

niektorých zdrojov, celkovo zlé zaobchádzanie s vekom dieťaťa variuje, a konfrontácia s násilím opätovne 

narastá u starších detí. Deti, ktoré zažívajú vo svojom živote násilie, sú zároveň vo vyššom riziku, že budú 

obeťou násilia aj zo strany iných osôb ako vlastných rodičov, alebo v neskoršom veku. 

Dôvody, ktoré vidia deti za fyzickým a psychickým násilím, sú veľmi podobné (údaje sme zberali iba pri 

týchto dvoch formách násilia). Ako  najhlavnejší dôvod uvádzajú nerešpektovanie, neposlúchanie 

vlastného rodiča. Príčiny násilných reakcii svojich rodičov tak veľmi často vidia na svojej strane ako 

dôsledok toho, že nerobia veci tak ako majú, že sú zlí, že sa nechcú riadiť pokynmi rodičov. Druhým 

hlavným dôvodom je zlá situácia v rodine (finančná, medziľudská). Spočíva v nervozite rodičov, 

v dôsledku prepustenia z práce, alebo ako dôsledok pracovného vyťaženia, rozvodu, hádok medzi rodičmi, 

finančnej situácie. Násilie na deťoch je dôsledkom domáceho násilia, zasahujúceho deti sekundárne. Deti 

veľmi často reflektovali rolu alkoholu, ktorú sme sledovali u troch foriem násilia, s výnimkou situácií 

zanedbávania. Namerané súvislosti medzi prítomnosťou alkoholu a násilím spadali do nízkej až strednej 

oblasti, pričom najvyššie hodnoty boli zistené pri vystavení psychickému násiliu. Niektoré deti uvádzali 

ako dôvod aj prospech v škole. Tento sa stáva dôvodom na násilie, ak sa zhoršil, nie je taký dobrý, ako si ho 

rodičia predstavujú alebo sa nedostatočne zlepšuje. Vyskytli sa aj odpovede nevhodného správania sa detí 

v školskom prostredí.  V porovnaní s problematikou známok sa vyskytovali veľmi zriedkavo.  

Výsledky analýzy odhalili, že násilie bolo sa týka všetkých skupín detí. V rôznej miere ho poznali všetky 

deti nezávisle od toho, v akých kategóriách z 10 skúmaných ukazovateľov sa nachádzali. Pomery šancí 

vystavenia násiliu vysvetľovali ale  najmä ukazovatele, spájané viac s rodinným pozadím dieťaťa, než 

s jeho individuálnymi charakteristikami (viď, kapitola: Individuálne, rodinné, zdravotné charakteristiky 

a pomer šancí vystavenia násiliu).  
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Z hľadiska 10 skúmaných sociodemografických a iných ukazovateľov, uvádzame najskôr tie, u ktorých boli 

rovnaké kategórie pri vystavení všetkým formám násilia zastúpené najvyššími podielmi. Postupne 

prejdeme k  charakteristikám, v ktorých boli najvyššie podiely v kategóriách pri jednotlivých formách 

násilia diferencovanejšie. Vybrané zistenia porovnávame s ukazovateľmi, uvedenými v štyroch hlavných 

okruhoch integratívneho modelu Belského44 a s niektorými výsledkami v štúdií uvedených v správe WHO 

(2013)19(viď: Príloha). Detailnejšie tak hodnotíme a porovnáme niektoré súvislosti s už dostupnými 

zdrojmi, ktoré sa násilím na deťoch zaoberali v zahraničí. Celkové zhrnutie poukazuje na  najrizikovejšie 

rodinné a individuálne charakteristiky  detí, ktoré majú v rôznej miere s násilím skúsenosť. 

V rámci charakteristiky pohlavia, všetky štyri formy násilia častejšie reflektovali kategórie dievčat. 

U fyzického a sexuálneho násilia boli rozdiely medzi kategóriami štatisticky významné s nízkou až stredne 

silnou  mierou asociácie. Znamená to, že  rozdiely medzi pohlaviami možno u tohto typu násilia očakávať 

aj v celej populácii detí 8. a 9. ročníkov. Z výsledkov ale nevieme povedať, či sú dievčatá vo svojich 

odpovediach voči situáciám násilia v porovnaní s chlapcami iba otvorenejšie a úprimnejšie, alebo 

objektívne zažívajú konfrontáciu častejšie aj v reálnom živote. V zhode s niektorými závermi uvedenými v 

správe WHO (2013)19, boli zistenia o  prevalencii dotykových foriem sexuálneho  násilia vyššie u dievčat.  

V tomto prieskume sa ukázalo, že dievčatá častejšie reflektujú všetky oblasti sexuálneho násilia. 

V niektorých z jeho skúmaných oblastí kladne vypovedali výlučne iba dievčatá. Väčšie podiely dievčat 

neboli zastúpené iba v rámci štruktúry sexuálneho násilia, ale vo všetkých oblastiach psychického násilia 

a väčšine oblastí definujúcich fyzické násilie (viď grafy:  Oblasti násilia  a pohlavie).   

Analýza súvisu finančnej situácie domácnosti s jednotlivými formami násilia odhalila, že všetkým 

formám násilia boli najčastejšie vystavené deti, pochádzajúce z rodín so zlým alebo veľmi zlým príjmom 

ich rodičov. Kategórie finančnej situácie domácnosti diferencovali všetky formy násilia štatisticky 

významne s nízkou až strednou mierou asociácie. To, aký príjem majú rodičia dieťaťa, nie je od rizika 

alebo vystavenia násiliu nezávislé. Riziko násilia alebo priame vystavenie detí situáciám násilia, závisí aj 

od príjmu rodiča. To je v súlade so zisteniami v správe WHO (2013)19, že zlá alebo veľmi zlá finančná 

situácia rodiny asociuje vo zvýšenej miere so sociálnym vylúčením rodiny a zlým zaobchádzaním s deťmi. 

Ide o jeden z rizikových faktorov, ktorý sa nachádza aj v rámci Belského integratívneho modelu štyroch 

hlavných oblastí zlého zaobchádzania s deťmi (komunitná oblasť).44 Ako uvádzajú závery WHO správy, 

niektoré socioekonomické faktory sa majú tendenciu zhlukovať a súvisia aj s ďalšími rizikami. 

V sociálnoekonomickej deprivácii sa častejšie nachádzajú neúplné rodiny, je tu väčšia miera konzumácie 

alkoholu, rodín s nízkym príjmom, čo sú javy, ktoré možno spájať so zlým zaobchádzaním s deťmi. 

V sociálne vylúčených komunitách sa môže vo vyššej miere vyskytovať násilie a trestná činnosť aj v blízkej 

komunite. Preto deti, vyrastajúce v izolácii od ostatného okolia v segregovanom prostredí, môžu byť vo 

väčšej miere ohrozené násilím aj mimo prostredia vlastnej rodiny. Spoločnosti s vysokou mierou sociálnej 

nerovnosti evidujú vyššiu mieru násilia a tento jav sa môže vzťahovať aj na násilie páchané na deťoch. Na 

druhej strane, rodiny s nízkym príjmom môžu byť viac ohrozené možnými falošnými obvineniami 

a v chudobnejších rodinách môžu byť len častejšie zaznamenávané, pričom v rodinách s vyšším príjmom 

môže byť vyššia miera latencie.  

Charakteristika zdravotných komplikácií - konštantný ukazovateľ, štatisticky významne diferencujúci 

všetky formy násilia. Deti, ktoré uviedli zdravotné komplikácie najrôznejšieho druhu, boli vystavené 

všetkým formám násilia častejšie v porovnaní s deťmi, ktoré takéto komplikácie neuviedli.  Súvislosť s 

uvedenými zdravotnými komplikáciami sa u všetkých foriem násilia ukázala ako nízka až stredná. Naše 

zistenia sú v súlade s integratívnym modelom Belského44 a ďalšími štúdiami, ktoré uvádzajú, že deti so 

zdravotnými komplikáciami majú až trikrát väčšiu pravdepodobnosť, že budú s násilím konfrontované. 

Ide najmä o duševné poruchy, poruchy učenia a jazykové poruchy. Deti so zdravotnými znevýhodneniami 

sú uvádzané ako ľahší cieľ pre páchateľov násilia, špecificky ak sú v ústavnej starostlivosti. Vyžadujú 

náročnejšiu starostlivosť a zároveň môžu  (napr. v dôsledku komunikačných bariér) čeliť aj nižšiemu 

odhaleniu, ak je na nich násilie páchané. Rizikové sú najmä deti so zdravotnými znevýhodneniami, žijúce 

v nízko-príjmových rodinách. V tomto prieskume sú zvýšenému riziku vystavenia  násiliu najmä deti, 



167 
 

ktoré uviedli špecifické zdravotné problémy -  s psychikou (depresie) alebo astmu, cukrovku, srdce.  

Ohrozené sú aj deti s poruchami správania (ako primárnou diagnózou) alebo v dôsledku zlého 

zaobchádzania v minulosti. Poruchy správania môžu byť dôvodom násilných reakcií zo strany rodičov aj v 

kontexte stresu, ktorý sprevádza ťažko zvládnuteľné deti.48 V súvislosti so zdravotnými komplikáciami sa 

uvádza aj nízka pôrodná hmotnosť a predpôrodné problémy. Násilie nesúvisí iba so zdravotnými 

komplikáciami detí, ale aj ich rodičov. Duševné poruchy dospelých sú v práci  WHO(2013)19 kľúčovým 

faktorom zlého zaobchádzania  s deťmi so strednou až silnou asociáciou (viď Kapitola – Teoretické 

východiská násilia páchanom na deťoch a príloha. Identifikácia psychických komplikácií bola prítomná 

u veľkého podielu páchateľov, u ktorých bolo preukázané zlé zaobchádzanie s deťmi (WHO, (2013)19). 

Všeobecne možno konštatovať, že psychologické pozadie, ktoré stojí za násilím páchanom na deťoch je 

pomerne dobre zmapované. Údaje a súvislosti chýbajú ale najmä na širšej komunitnej a spoločenskej 

oblasti.  

Rodinný stav rodičov bol ďalšou charakteristikou, ktorej kategórie významne asociovali s vystavením 

dieťaťa väčšine foriem násilia. Charakteristika rodinného stavu rodičov a jej kategória „rozvedenosti“ 

ukazovala na väčšie podiely detí  pri takmer všetkých formách násilia (s výnimkou situácií vystavenia 

dieťaťa  psychickému násiliu) Rozdiely medzi kategóriami rodinného stavu boli štatisticky významné. 

Miera tejto asociácie sa ukázala ako nízka až stredná, čo znamená, že riziko násilia alebo priame 

vystavenie dieťaťa násiliu súvisí aj s rodinným stavom rodičov. Rodinný stav rodičov je  aj v individuálnej 

oblasti ekologického integratívneho modelu Belského44 považovaný za jednu z rizikových charakteristík 

zlého zaobchádzania. Čo sa týka slobodného rodičovstva, štúdia WHO (2013)19 uvádza, že táto kategória 

neasociuje so všetkými formami násilia - o slabé asociácie sa jedná  najmä u  fyzického násilia 

a zanedbávania. Pre deti, pochádzajúce z rozvedených rodín, existujú ďalšie kategórie, ktoré riziko násilia 

môžu zvyšovať: nízky príjem rodiny, sociálna vylúčenosť komunity, alebo domácnosť s novým partnerom 

rodiča – čo je považované za rizikový faktor, najmä v prípade vystavenia sexuálnemu násiliu.49  

V rámci charakteristiky typu domácnosti sa ukázali najväčšie podiely vystavenia (s výnimkou 

sexuálneho násilia, kde to bol podiel z kategórie detí žijúcich iba s mamou) u detí pochádzajúcich z 

jednorodičovských otcovských domácností. U situácií zanedbávania a fyzického násilia boli rozdiely medzi 

kategóriami typu domácnosti štatisticky významné s nízkou až strednou mierou asociácie. Deti, ktoré 

pochádzajú z rodín, kde bývajú iba s otcom, sú tak vystavené situáciám zanedbávania a fyzického násilia 

častejšie v porovnaní s tými deťmi, ktoré bývajú v domácnostiach buď s obidvomi rodičmi, alebo iba 

s mamou. Na druhej strane – tie deti, ktoré bývajú iba s mamou, uvádzali najčastejšiu konfrontáciu s  

vystavením situáciám sexuálneho násilia. Rozdiely medzi kategóriami sa u tejto formy násilia ale 

nepreukázali ako zásadné. Nevieme preto, či takto získaný výsledok je v dôsledku chyby výberu alebo ho 

môžeme zovšeobecniť aj na celú populáciu detí 8. a 9. ročníkov. V zhrnutiach správy WHO(2013)19 sa typ 

domácnosti, v ktorej dieťa žije, nespomína ako faktor, ktorý by zvyšoval prítomnosť násilia. Hovorí sa tu 

ale o slobodnom rodičovstve, ktoré môže byť spájané so slabšími finančnými zdrojmi, sociálnym 

vylúčením, prítomnosťou ďalšieho, nebiologického partnera v domácnosti dieťaťa ako rizikového faktora 

pri sexuálnom násilí. 

V charakteristike zamestnaneckého statusu rodičov sa najväčšie podiely detí u troch foriem násilia 

(s výnimkou situácií zanedbávania) nachádzali v kategórii, kde jeden rodič nepracuje (buď mama alebo 

otec). Rozdiely vzhľadom na vystavenie alebo riziko sa medzi kategóriami zamestnaneckého statusu  

nepreukázali ako štatisticky významné. Považujeme preto fakt, ak jeden alebo obidvaja rodičia pracujú, od 

rizika alebo priameho vystavenia trom formám násilia za nezávislé. Iný výsledok sa ale ukázal pri 

vystavení situáciám zanedbávania, kde sa najväčšie podiely detí nachádzali v rodinách kde sú 

nezamestnaní obidvaja rodičia. Rozdiely medzi kategóriami boli štatisticky významné s nízkou až 

strednou mierou asociácie. Znamená to, že zamestnanecký status rodičov má vplyv na riziko alebo priame 

vystavenie iba v jednej forme násilia – situácii  zanedbávania. V ostatných formách, nezohráva žiadny 

vplyv. U týchto foriem násilia sa rozhodujúcejšie ako (ne)zamestnanosť obidvoch rodičov  ukazuje skôr 

život v chudobe, respektíve rodičovský príjem, ktorý je považovaný za zlý alebo veľmi zlý.  Pri porovnaní 
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s metanalytickými zisteniami, uvedených v štúdií WHO(2013)19 sa ukázalo, že najčastejšie trpia 

konfrontáciou s násilím deti, ktoré pochádzajú z rodín, kde sú obidvaja rodičia nezamestnaní. Podľa týchto 

vysvetlení je to preto, že nezamestnaní rodičia môžu byť pod ekonomickým tlakom a môžu čeliť 

zvýšenému stresu v dôsledku vlastnej nezamestnanosti. Majú s deťmi častejší kontakt, keďže nechodia do 

práce. Výsledky na Slovensku nepotvrdili, že by tieto deti pochádzali najmä z rodín, v ktorých obidvaja 

rodičia nepracujú. Ako už bolo spomenuté, ukázalo sa to tak jedine v prípade vystavenia situáciám 

zanedbávania. U ostatných foriem násilia to boli deti najmä z rodín, kde nepracuje jeden rodič, u ktorých 

sa navyše nepreukázalo, že by sa takto zistené rozdiely nachádzali aj v nami definovanej populácii.  

Výška podielov vystavenia bola z hľadiska počtu súrodencov pre fyzické a sexuálne násilie najvyššia 

v kategórii dvoch súrodencov. U vystavení situáciám psychického násilia to boli najmä deti s jedným 

súrodencom. Ani u jednej z troch foriem násilia sa ale medzi kategóriami počtu súrodencov nepreukázali 

štatisticky významné rozdiely.  Nevieme preto preukázať, či asociujú s rizikom alebo priamo s  vystavením 

násiliu aj v celej populácii detí 8. a 9. ročníkov. Výnimku tvorili opäť situácie zanedbávania, kde bola 

podielovo najviac zastúpená kategória detí, ktoré uviedli vyšší počet súrodencov – štyroch a viac.  U tejto 

formy násilia sa preukázali štatisticky významné rozdiely s nízkou až strednou mierou asociácie. Pri 

vystavení situáciám zanedbávania tak hrá počet súrodencov zásadnú rolu -  sú mu vystavené najmä deti 

z väčším počtom súrodencov. Faktor počtu členov rodiny je ako rizikový uvádzaný aj v Belskom 

ekologickom integratívnom modeli (rodinná, príbuzenská oblasť).44 K podobným záverom ohľadom 

vplyvu počtu súrodencov na vystavenie násiliu dospeli aj niektoré štúdie uvedené v práci WHO(2013)19, 

ktorá uvádzajú počet súrodencov ako jeden z rizikových faktorov zanedbávania. Ak v prípade vystavenia 

fyzickému násiliu išlo o slabú asociáciu, v prípade zanedbávania išlo o silnejšie súvislosti. Rodiny s väčším 

počtom detí čelia v niektorých krajinách  väčšiemu riziku registrácie v systéme ochrany detí na zlé 

zaobchádzanie. Mať veľa detí, to môže spôsobovať finančné ťažkosti rodičov, partnerský stres, 

náročnejšie rodičovstvo a slabšie venovanie sa jednotlivým deťom. Je spojený aj s ďalšími rizikovými 

okolnosťami – oslabená rodinná stabilita, preplnenie domácnosti. Počet členov rodiny ako faktor 

predikujúci násilie môže vymiznúť, ak sa kontroluje socioekonomický status. Na druhej strane existujú aj 

štúdie, kde rastúci počet detí znižuje riziko fyzického alebo psychického násilia WHO(2013).19 

Uvedená národnosť sa ukázala ako štatistický významný faktor iba v rámci vystavenia situáciám 

zanedbávania (najväčšie podiely u detí s uvedenou rómskou národnosťou) -  s nízkou až strednou mierou 

asociácie. U ostatných foriem násilia sa asociácie medzi kategóriami národnosti,  rizikom a priamym 

vystavením  násiliu nepotvrdili. Znamená to, že národnosť uvedená dieťaťom je od rizika a samotného 

výskytu fyzického, psychického a sexuálneho násilia v populácii detí 8. a 9. ročníkov nezávislá. To, či sa 

deti hlásia k slovenskej, maďarskej alebo rómskej národnosti, nemá s vystavením trom formám násilia 

žiadny vzťah. Národnosť nie je uvádzaná ako rizikový faktor ani v rámci Belského ekologickom 

integratívnom modeli.44 Prihlásenie sa k národnosti sa nenachádza v žiadnej z jeho štyroch hlavných 

oblastí (individuálnej, rodinnej, komunitnej ani spoločenskej). Ukazovatele národnosti možno ale nájsť 

v meta-analytických zhrnutiach, ktoré podľa práce WHO(2013)19 môže vplývať na zanedbávanie, fyzické 

alebo sexuálne násilie. Národnostné menšiny sa môžu nachádzať v horších sociálnoekonomických 

podmienkach. Niektoré závery ukazujú na nadreprezentované národnostné kategórie v systéme sociálnej 

ochrany a častejšej konfrontácie s niektorými formami násilia. Štúdie spomínajú napr. vyššie riziko násilia 

u afroamerických detí, hispáncov (USA) alebo  imigrantov. Tieto kategórie ľudí môžu častejšie zažívať 

sociálnu izoláciu, bývať v horších ekonomických podmienkach, podliehať diskriminácii na trhu práce, čo 

vplýva na zväčšovanie stresu, nezamestnanosti chudoby. Menšiny, neúplné rodiny, rodiny s nízkym 

príjmom môžu byť viac ohrozené aj falošnými obvineniami.39 

Prospech detí je faktorom, ktorého štatisticky významné súvislosti sa ukázali iba v prípade vystavenia 

situáciám  zanedbávania. Tu dosahovali najvyššie podiely vystavenia deti v kategórii so zlým alebo veľmi 

zlým prospechom. Prospech tak nie je od rizika alebo vystavenia  u tejto formy násilia  nezávislý a má 

vplyv na prospech dieťaťa v škole. Miera tejto asociácie sa ukázala ako nízka až stredná. U ostatných 

foriem násilia boli najvyššie podiely v kategórií „dobrý prospech“. U žiadnej z nich sa ale nepodarilo 
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preukázať zásadné rozdiely. Znamená to, že spôsob prospievania detí v škole neasociuje so žiadnou so 

zvyšných troch uvedených foriem násilia. Vplyv na prospech tak majú jedine situácie zanedbávania. Deti, 

ktoré zažívajú vo svojom živote iné formy násilia, v rôznej miere, intenzite alebo štruktúre, už  nemajú  s 

uvedeným  prospechom žiadnu súvislosť. Znamená to, že neexistuje trend, ktorý by naznačoval, že deti, 

zažívajúce fyzické, psychické alebo sexuálne násilie, sa aj častejšie horšie učia v škole. Deti, zažívajúce 

zvyšné tri formy násilia, sa môžu naopak, aj veľmi dobre učiť a dosahovať v školskom prostredí priaznivé 

hodnotenia. Dosahovaný prospech v škole je od konfrontácie s násilím nezávislý. 

Jediným skúmaným ukazovateľom, ktorý v súvislosti s vystavením násiliu nehral vôbec žiadnu rolu bol 

uvedený kraj, v ktorom dieťa býva. U žiadnej formy násilia nezohrávali kategórie krajov štatisticky 

významné rozdiely vystavenia. Znamená to, že napriek rozličným podielom vystavenia, nevieme 

preukázať, že by región asocioval s vystavením detí násiliu. Predpokladáme preto, že násilie je od 

jednotlivých regiónov Slovenska nezávislé a toto nemá vplyv na jeho riziko alebo samotný výskyt. 

Nevieme preto posúdiť, či v rámci jednotlivých krajov Slovenska sa nachádzajú také rozdiely v riziku a 

vystavenia, ktoré by sme mohli pripísať vplyvu kraja, v ktorom deti bývajú a nie chybe výberu. Podiely 

vystavenia situáciám zanedbávania a psychického násilia sa ukázali najvyššie v Bratislavskom kraji. 

V tomto kraji boli pre tieto dve formy násilia aj najvyššie stredné hodnoty výskytu (4)/(2).  Fyzické násilie 

reflektovali najmä deti z Trenčianskeho kraja –  v tomto kraji nebola ale aj najvyššia stredná hodnota 

vystavenia (opäť bratislavský kraj(4)). Sexuálne násilie dosahovalo najvyššie podiely v Žilinskom kraji – 

v tomto kraji, spolu s ďalšími bola zároveň aj jeho najvyššia stredná hodnota vystavenia. (2). V porovnaní 

s vybranými závermi štúdie WHO (2013)19, v rámci regionálnych rozdielov vystavenia možno nájsť v tejto 

správe niektoré diferencie medzi kategóriami mesto/vidiek. Zistenia poukazujú ale na rozporuplné 

výsledky, kedy nemožno jednoznačne identifikovať, či k zlému zaobchádzaniu s deťmi dochádza skôr 

v mestách alebo na vidieku.  Ak sa tak deje najmä v mestách, vysvetlenia sa týkajú miery 

socioekonomických znevýhodnení, ktoré sú väčšie v mestských oblastiach. Ak sa tak deje v menších 

mestách a na vidieku, interpretácie sa dávajú do súvislosti (najmä čo sa týka krajín bývalého Sovietskeho 

zväzu) aj s dôsledkami rozpadu kolektívnych ekonomických systémov alebo vyššej miery užívania 

alkoholu vo vidieckych oblastiach a ďalších okolností (WHO, (2013)19). 

Ako už bolo spomenuté, v podieloch vystavenia sa nachádza rôzna štruktúra detí, ktorá násilie zažíva 

v jeho rôznej intenzite. V rôznych krajoch Slovenska sa nachádzajú rôzne podiely vystavenia násiliu. 

Z toho ale nevyplýva, že v kategórii s vyšším podielom vystavenia v určitom kraji, sú zároveň aj vyššie 

priemerné (alebo mediánové) počty uvedených oblastí násilia. Rovnako sa nemusí v danom kraji násilie 

u detí aj najčastejšie opakovať, v porovnaní s inými krajmi, kde môže byť síce podiel vystavenia nižší (viď. 

mapy podielov, mediánov  v kapitolách jednotlivých foriem násilia a mapy frekvencií opakovania sa násilia  

uvedené v  prílohe).  

V nasledujúcej časti zhŕňame priemerné hodnoty vystavenia. Dievčatá sú nielen častejšie násiliu 

vystavené, ale v rámci fyzického, psychického a sexuálneho násilia čelia v porovnaní s chlapcami aj 

väčšiemu priemernému počtu uvedených oblastí. V charakteristike finančnej situácie domácnosti sa 

rozdiely medzi priemermi počtu uvedených oblastí ukázali ako zásadné iba u fyzického násilia. Znamená 

to, že iba pri vystavení fyzickému násiliu, sú deti pochádzajúce z nízko príjmových rodín v priemere 

vystavené väčšiemu počtu oblastí, v porovnaní s deťmi, zažívajúcimi násilie v rodinách s lepšou finančnou 

situáciou. Podobný výsledok sme dostali aj cez korelačné koeficienty - u všetkých foriem násilia, hodnoty 

korelácií medzi finančnou situáciou a počtom uvedených oblastí násilia spadali do oblasti, ktorá udávala 

triviálnu až žiadnu súvislosť. Výnimku tvorila finančná situácia rodiny u fyzického násilia, kde sa so 

zhoršujúcou situáciou rodinného rozpočtu počet oblastí  fyzického násilia zvyšoval nízko až stredne. Deti, 

ktoré sa konfrontujú s týmto typom  násilia, ho tak zažívajú v priemere vo väčšom rozsahu, ako deti 

z rodín s vyšším finančným príjmom. Zdravotné komplikácie spôsobovali  rozdiely v priemeroch počtu 

oblastí násilia, ktoré môžeme očakávať aj v populácii detí 8. a 9. ročníkov u všetkých foriem násilia 

s výnimkou sexuálneho. Rozdiely medzi priemermi boli ale vecne veľmi malé. S pribúdajúcimi 

zdravotnými problémami rastie počet uvedených oblastí násilia s rôzne veľkou mierou súvislosti. 
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Najvyššia miera spadala do oblastí strednej až podstatnej oblasti pri vystavení situáciám zanedbávania 

a psychického násilia. O trochu menšie, ale stále štatisticky významné, nízke až stredné súvislosti 

dosahovali vzťahy pri fyzickom a sexuálnom násilí (viď. korelačné koeficienty) Špecifickým problémom sa 

ukázali najmä zdravotné komplikácie typu astma, cukrovka, srdce a problémy so psychikou (depresie). 

Tieto zdravotné problémy najviac zvyšovali pomery šancí vystavenia  u všetkých formách násilia (viď. 

Graf: „Typy zdravotných problémov a pomer šancí vystavenia násiliu“). Pri porovnaní kategórií 

rodinného stavu u detí, ktoré zažívajú násilie, sa zásadné rozdiely v priemeroch vystavenia ukázali iba 

pri vystavení situácií zanedbávania a psychického násilia. Aj tu ale išlo o vecne zanedbateľný rozdiel. 

Podobná situácia sa ukázala aj pri type domácnosti. Bez ohľadu na to, či dieťa, konfrontované s násilnými 

situáciami, býva s obidvoma rodičmi, s mamou, alebo iba s otcom, žiadne štatisticky významné rozdiely sa 

v priemeroch počtu uvedených oblastí násilia nepreukázali. Podobne tomu bolo aj u všetkých troch foriem 

násilia v kategóriách zamestnaneckého statusu. Výnimku tvorilo vystavenie sexuálnemu násiliu, kde sa 

najvyššie priemerné hodnoty ukázali v rodinách, kde obidvaja rodičia nepracujú. U charakteristiky počtu 

súrodencov tomu tak bolo iba  u vystavení situáciám zanedbávania. So zvyšujúcim sa počtom rástol aj 

priemerný počet uvedených oblastí. Merané cez korelačné koeficienty, s rastúcim počtom súrodencov sa 

zvyšoval aj počet uvedených oblastí násilia. Najvýraznejšie sa to ukázalo pri sexuálnom a  fyzickom násilí, 

kde hodnoty spadali do nízkej až strednej súvislosti. Národnosť u detí vystavených násiliu  spôsobovala 

rozdiely v priemeroch opäť iba u detí vystavených situáciám zanedbávania. Deti, ktoré sa hlásili k rómskej 

národnosti tak v priemere udávali väčší počet jeho oblastí. U detí, vystavených ostatných formám násilia, 

národnosť nehrala žiadnu rolu. Znamená to, že deti zažívajúce násilie, sa z hľadiska národnosti nijako 

nelíšia  v priemernom počte oblastí  psychického, fyzického a sexuálneho násilia. Uvedený prospech 

v škole u detí vystavených násiliu nezohrával žiadnu rolu. To, či deti uvádzali lepšie alebo horšie známky, 

na priemery vystavenia  u detí zažívajúcich násilie nemalo žiadny vplyv.  Tie isté výsledky udávali aj 

korelačné koeficienty, ktoré boli všetky štatisticky nevýznamné a väčšinou spadali do oblasti triviálnych 

súvislostí - s výnimkou vystavenia sexuálnemu násiliu, kde so zhoršujúcim sa prospechom rástol počet 

oblastí sexuálneho násilia nízko až stredne. Rozdiely sa nepreukázali ani v jednotlivých krajoch. Výnimku 

tvorilo fyzické násilie, kde medián násilia bol najvyšší v Bratislavskom kraji. Priemery vystavenia 

fyzického násilia diferencovali populáciu detí medzi Bratislavským a Trnavským krajom, Bratislavským 

a Nitrianskym krajom a medzi Bratislavským a Košickým krajom. 

Primárnym cieľom určenia najohrozenejších kategórií detí 8. a 9. ročníkov vystavených násiliu bola  ich 

identifikácia pre potreby sociálnych a verejných politík, zameraných na ochranu detí pred násilím.  

Poznáme tak individuálne a rodinné charakteristiky detí, na ktoré by sa opatrenia ochrany pred  

jednotlivými formami násilia mali  primárne zamerať. Keďže niť násilia sa týkala všetkých detí, bez 

ohľadu na ich širšie pozadie, primárna prevencia by sa mala  zamerať na všetky rodiny  a deti, vo všetkých 

krajoch Slovenska - bez ohľadu na to, či sa v nich riziko alebo rôzna miera násilia vyskytuje alebo nie. 

Všetky ukazovatele, ktoré sme sledovali a ktoré sú zároveň uvedené aj v modeli Belského44, sa pre 

jednotlivé formy násilia v rôznej miere ukázali ako rizikové aj na Slovensku (rodinný stav, finančná 

situácia, rola alkoholu, počet súrodencov, socioekonomický status, zdravotné komplikácie dieťaťa). 

Posilnenie a zacielenie  sekundárnej  prevencie by malo vo všetkých krajoch Slovenska smerovať  

predovšetkým  do rizikovejších rodín a k rizikovejším kategóriám detí.  Zvýšená pozornosť by sa mala 

preto venovať viacerým cieľovým skupinám.  V rámci rodinných charakteristík by sa mala zamerať 

pozornosť najmä na rodiny, ktoré majú nízky príjem,  zlú alebo veľmi zlú  finančnú situáciu (všetky formy 

násilia), na rozvedené rodiny (najmä pre situácie zanedbávania, fyzického a sexuálneho násilia), rodiny, 

kde obidvaja rodičia nepracujú (najmä situácie zanedbávania), jednorodičovské otcovské domácnosti 

(najmä situácie zanedbávania, fyzické násilie), a na mnohodetné rodiny (najmä situácie zanedbávania). 

Z hľadiska charakteristík detí by sa sekundárna prevencia mala zamerať najmä na dievčatá (prejavy 

psychického a sexuálneho násilia), na deti hlásiace sa k rómskej národnosti (situácie zanedbávania), deti, 

ktoré uviedli nejaký typ zdravotných komplikácií, najmä depresie (všetky formy násilia) alebo deti, ktoré 

dosahujú zlý prospech v škole (najmä situácie zanedbávania).  Uvedené kategórie rodín a detí nie sú 

jedinými, v ktorých sa násilie vyskytovalo. Ignorovať by sa ale nemali ani deti a rodiny, v  ktorých pozadie 

vykazovalo odlišné charakteristiky, s nižšími podielmi vystavenia alebo, kde rozdiely medzi kategóriami 
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rodín vo výške podielov neboli zásadné. (viď. nižšie - Celkové zhrnutie 10 sociodemografických a iných 

charakteristík). Aj mimo skúmaných ukazovateľov existujú ohrozené a rizikové deti (napr. v ústavnej 

starostlivosti, v reedukačných zariadeniach). 

Intervencie a ochrana  detí, ohrozených násilím alebo priamo vystavených násiliu, vychádza 

z predpokladu dostupnosti  kvalitných služieb a pomoci pre rodiny, ktoré sa  z rôznych dôvodov 

nachádzajú  v kríze. Tie sa stávajú efektívnym nástrojom vtedy, ak sú zamerané predovšetkým na 

prevenciu a nie na represívne opatrenia. Štát by tak mal podporovať ústrednú úlohu, ktorú zohrávajú 

rodiny v živote detí, pri ich výchove a starostlivosti prostredníctvom zabezpečenia siete prístupných, 

flexibilných a kvalitných služieb. Ich základom by malo byť filozofovia, že dieťaťu sa darí najlepšie vo 

svojej vlastnej rodine. Právne zásahy by mali prísť až vtedy, keď nie je možné zaistiť bezpečnosť dieťaťa v  

rodine. Potreba nutnosti zachovania rodiny za každú cenu tak nie je absolútna. V súvislosti so zisteniami, 

vyplývajúcimi z uskutočneného prieskumu, by sa špecifické preventívne aktivity na Slovensku mali 

zamerať  na  niekoľko  cieľov. Ide o návrhy vyplývajúce z poznania zozbieraných dát. Špecifické 

a komplexnejšie odporúčania možno nájsť aj v ďalších zdrojoch.22-51 

 posilnenie programov, zameraných  na redukciu užívania alkoholu, drog  

 znižovanie miery sociálneho vylúčenia, posilnenie integrácie rodičov a ich detí, žijúcich v sociálnom 

vylúčení 

 redukcia chudoby, znižovanie sociálnoekonomických znevýhodnení  

 podpora a zvýšenie dostupnosti programov, zameraných na redukciu domáceho násilia  

 posilnenie aktivít, zameraných na nezamestnaných rodičov žijúcich v chudobe (zníženie stresu 

vyplývajúceho z nezamestnanosti, straty alebo hľadania si práce) 

 zintenzívnenie kontaktov medzi školou, učiteľmi  a ich rodičmi, v zmysle posilnenia vzájomných 

väzieb ohľadom pravidelného  informovania o prospechu dieťaťa a hľadania možných riešení 

(prevencia pred trestaním za zlé známky) 

 posilnenie dlhodobej sanácie a práce s rodinami, nachádzajúcimi sa vo finančnej  kríze a sociálnom 

vylúčení,  skvalitnenie a rozšírenie sociálnej práce s rizikovými rodičmi a ich deťmi, nachádzajúcimi sa 

v ťažkých životných situáciách  

 posilnenie stavov a zefektívnenie práce sociálnych pracovníkov pôsobiacich v teréne 

 rozšírenie dostupných terapeutických služieb pre deti aj rodičov, zameraných na problematiku násilia 

páchanom na deťoch, posilnenie odborných kapacít,  zameraných na poruchy správania detí 

 vytváranie podmienok na  neformálne susedské, komunitné väzby,  ako prostriedku sociálnej kontroly 

 propagácia a ujasnenie postupov voči verejnosti ako postupovať pri podozrení, ak sa  v ich okolí 

nachádza dieťa, pri ktorom je podozrenie, že môže byť týrané 

 medzirezortná koordinácia a sieťovanie pri riešení prípadov podozrenia z týrania detí 

 implementácia programov, zameraných na zmenu vnímania sociálnych noriem, v ktorých nie je násilie 

považované ako výchovný prostriedok dieťaťa 

 implementácia legislatívy nulovej tolerancie násilia páchanom na deťoch do reálnej praxe 

a povedomia rodičov detí 

Pre konkrétne typy programov, realizovaných na ochranu detí pred násilím v zahraničí, sú už dostupné 

vyhodnotenia ohľadom ich efektivity a reálneho vplyvu, ktorý pri redukcii násilia na deťoch zohrávajú 

v praxi (WHO, 2013)19. Typy programov sú rozdelené do dvoch hlavných skupín (univerzálne a špecificky 

zamerané programy). Dole uvedená tabuľka ukazuje, že ich efektivita  sa ukázala najmä u programov, 

zameraných na prevenciu násilia páchaného na kojencoch. U univerzálnych programov sú uvádzané 

rozporuplné poznatky. Z hľadiska redukcie rizikových faktorov sú najefektívnejšie univerzálne programy, 

zamerané na prevenciu sexuálneho zneužívania a násilia na kojencoch, informovanie verejnosti 

prostredníctvom médií, programy zamerané na redukciu užívania alkoholu alebo intervencie v rámci 

komunít, kde sa násilie odohráva. V rámci špecifickejšie zameraných programov, určených skôr 

rizikovejším skupinám, sa ako efektívne ukázali preventívne návštevy v domácnosti, programy zamerané 

na rodičov alebo predškolské programy. 
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UNIVERZÁLNY TYP PROGRAMOV 

VPLYV NA: testované 
v európskom 

regióne 

zlé 
zaobchádzanie 

s deťmi 

rizikové 
faktory 

preventívne programy zamerané na sexuálne zneuţ ívanie  ▲ áno 
informovanie verejnosti prostredníctvom médií   áno 
prevencia násilia páchanom na kojencoch (trasenie, kmásanie kojencom)   - 
programy zamerané na zmenu sociálnych noriem   áno 
programy zamerané na redukciu uţ ívania alkoholu   áno 
zníţ enie chudoby   - 
intervencia v rámci komunity   - 
prevencia expozície domáceho násilia   - 

 
ŠPECIFICKY ZAMERANÉ PROGRAMY 

 
návštevy v domácnosti  ▲ - 
programy pre rodičov  ▲ áno 
predškolské programy pre deti   áno 
rozšírenie pediatrickej starostlivosti   - 
pomoc svojpomocným skupinám zabezpečujúcim podporu   - 
▲ – povaţ ovaná za účinnú na základe  dvoch odborných štúdií alebo systematického prehľadu  –  povaţ ované za sľubné 
na základe jednej odbornej štúdie    – rozporuplné  poznatky ZDROJ (WHO, 2013)19 
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CELKOVÉ ZHRNUTIE 10 SOCIODEMOGRAGICKÝCH A INÝCH CHARAKTERISTÍK 

 

ZÁKLADNÉ ZISTENIA 
SITUÁCIE 

ZANEDBÁVANIA 
PSYCHICKÉ 

NÁSILIE 
FYZICKÉ 
 NÁSILIE 

SEXUÁLNE 
 NÁSILIE 

 
 

PODIEL DETÍ, KTORÉ BOLI VO 
VZORKE  VYSTAVENÉ  NÁSILIU 

 

9,4% 20,6% 23,2% 7,1% 

 
PODIEL DETÍ, KTORÉ BOLI VO 

VZORKE  V OBLASTI RIZIKA 
 

14,2% 4,2% 5,7% 3,7% 

 
mediánový vek prvej konfrontácie 

(skupina detí vystavená násiliu) 
 

12 rokov 12 rokov 10 rokov 13 rokov 

výskyt násilia  za posledných 
12 mesiacov 

(zo skupiny detí vystavených  
násiliu) 

 

- 81,5% 52,2% 64,2% 

 
vystavenie násiliu pod vplyvom 

alkoholu 
(zo skupiny  detí vystavených 

násiliu) 
 

- 21,5% 26,3% 33,3% 

SOCIODEMOGRAFICKÉ 
CHARAKTERISTIKY 

SITUÁCIE 
ZANEDBÁVANIA 

PSYCHICKÉ 
NÁSILIE 

FYZICKÉ 
 NÁSILIE 

SEXUÁLNE 
 NÁSILIE 

1. 

TRI KRAJE S NAJVAČŠÍM 
PODIELOM 

 
Bratislavský (13%) 

Košický (12%) 
Nitriansky(10%) 

 

Bratislavský (27%) 
Košický (22%) 
Žilinský (20%) 

Trenčiansky (30%) 
Bratislavský (24%) 
Prešovský (23%) 
Nitriansky(23%) 

 

Žilinský (10%) 
Trnavský (7%) 
Prešovský (7%) 

 

 
mediánový rozsah  uvedených 
oblastí násilia v skupine detí, 

vystavenej násiliu 
SIG.<0.05 

 

Bratislavský(4) 
Trnavský(4) 

Banskobystrický(4) 
Prešovský(4) 

 

sedem krajov (2) 
Trnavský kraj (1) 

 

Bratislavský (4) 
Trenčiansky (3) 

Žilinský (3) 
ostatné kraje (2) 

 

Žilinský, Trnavský, 
Prešovský (2) 

 

 
kraj s najväčším rizikom 

vystavenia násiliu 
 
 

Trenčiansky (20%) 
 

Trenčiansky (7%) 
 

Žilinský (8%) Trenčiansky (6%) 

2. 

 
POHLAVIE  

(kategória s najväčším 
podielom) 
SIG.<0.05 

 

častejšie reflektovali 
vystavenie  zanedbávaniu 

dievčatá (10%) 

častejšie reflektovali 
vystavenie   

psychickému násiliu 
dievčatá (22%) 

častejšie reflektovali 
vystavenie    

 fyzickému násiliu 
dievčatá (24%) 

častejšie reflektovali 
vystavenie   sexuálnemu 

zneužívaniu dievčatá 
(11%) 

 
mediánový rozsah  uvedených 
oblastí násilia v skupine detí, 

vystavenej násiliu 
SIG.<0.05 

 

dievčatá (3) 
chlapci (3) 

dievčatá (2) 
chlapci(2) 

dievčatá (3) 
chlapci(2) 

dievčatá (3) 
chlapci(2) 

 
oblasť rizika: 

 
dievčatá (16%) dievčatá (5,0%) dievčatá (8%) dievčatá (5%) 

3. 

 
FINANČNÁ SITUÁCIA 

DOMÁCNOSTI 
(kategória s najväčším 

podielom) 
SIG.<0.05 

 

zlá alebo veľmi zlá 
(42%) 

zlá alebo veľmi zlá 
(42%) 

 
zlá alebo veľmi zlá 

(56%) 
 

 
zlá alebo veľmi zlá 

(28%) 
 

mediánový rozsah  uvedených veľmi dobrá alebo  veľmi dobrá alebo  veľmi dobrá alebo veľmi dobrá alebo dobá 
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oblastí násilia v skupine detí, 
vystavenej násiliu 

SIG.<0.05 
 

dobrá (3) 
ani dobrá ani zlá(3) 

zlá alebo veľmi zlá (3) 

dobrá (2) 
ani dobrá ani zlá(2) 

zlá alebo veľmi zlá (2) 

dobrá (2) 
ani dobrá ani zlá(3) 

zlá alebo veľmi zlá (4) 
 

(3) 
ani dobrá ani zlá(2) 

zlá alebo veľmi zlá (2,5) 

 
v riziku sú deti najčastejšie 

z domácnosti: 
 

s ani dobrou ani zlou 
finančnou situáciou (22%) 

so zlou alebo veľmi zlou 
finančnou situáciou 

(8%) 

s ani dobrou  ani zlou 
finančnou situáciou 

(8%) 

s ani dobrou  ani zlou 
finančnou situáciou 

 (6%) 

4. 

 
RODINNÝ STAV RODIČOV 

(kategória s najväčším 
podielom) 
SIG.<0.05 

 
 

rozvedení 
 (14%) 

rozvedení 
(22%) 

rozvedení 
(29%) 

rozvedení 
(10%) 

mediánový rozsah  uvedených 
oblastí násilia v skupine detí, 

vystavenej násiliu 
SIG.<0.05 

 

rozvedení (4) 
nerozvedení (3) 

rozvedení (2) 
nerozvedení (2) 

rozvedení (2) 
nerozvedení (3) 

rozvedení (2) 
nerozvedení (3) 

 
v riziku sú deti najčastejšie: 

 

z rodín, kde sú rodičia 
rozvedení (20%) 

rodičia sú rozvedení 
(6%) 

rodičia sú rozvedení 
(10%) 

rodičia sú rozvedení (5%) 

5. 

ZAMESTNANECKÝ STATUS 
RODIČOV 

(kategória s najväčším 
podielom) 
SIG.<0.05 

 

obidvaja rodičia nepracujú 
(18%) 

jeden rodič nepracuje 
(21%) 

jeden rodič nepracuje 
(27%) 

jeden rodič nepracuje 
(9%) 

mediánový rozsah  
uvedených oblastí násilia 
v skupine detí, vystavenej 

násiliu 
SIG.<0.05 

 

obidvaja rodičia pracujú (3) 
jeden rodič nepracuje (3) 

obidvaja rodičia  nepracujú 
(4) 

obidvaja rodičia pracujú 
(2) 

jeden rodič nepracuje 
(2) 

obidvaja rodičia  
nepracujú (2) 

obidvaja rodičia pracujú 
(2) 

jeden rodič nepracuje 
(2) 

obidvaja rodičia  
nepracujú (3) 

obidvaja rodičia pracujú 
(3) 

jeden rodič nepracuje (2) 
obidvaja rodičia  

nepracujú (6) 

 
v riziku sú najčastejšie: 

 

deti z rodín, kde obidvaja 
rodičia pracujú (25%) 

jeden rodič nepracuje 
(5%) 

obidvaja rodičia  
nepracujú (10%) 

obidvaja rodičia  
nepracujú 

(5%) 

6. 

TYP DOMÁCNOSTI 
(kategória s najväčším 

podielom) 

SIG.<0.05 
 

jednorodičovské otcovské 
domácnosti 

(18%) 

jednorodičovské 
otcovské domácnosti 

(23%) 

jednorodičovské 
otcovské domácnosti 

(35%) 

s jedným rodičom - mama 
(10%) 

mediánový rozsah  
uvedených oblastí násilia 
v skupine detí, vystavenej 

násiliu 
 

dieťa býva s obidvoma 
rodičmi – (3) 

dieťa býva s  jedným  
rodičom – mama (3,5) 
dieťa býva s jedným 
rodičom – otec (4) 

bývam s obidvoma 
rodičmi – (2) 

bývam s jedným  
rodičom – mama (2) 

bývam s jedným 
rodičom – otec (2) 

bývam s jedným 
rodičom – otec (2,5) 
bývam s obidvoma 

rodičmi – (3) 
bývam s jedným  

rodičom – mama (2) 
 

bývam s obidvoma 
rodičmi – (3) 

bývam s jedným  rodičom 
– mama (2) 

bývam s jedným rodičom 
– otec (2) 

 
v riziku sú najčastejšie 

 

deti, ktoré bývajú  s jedným  
rodičom  - mama 

(19%) 

s jedným  rodičom  - 
otec 

(10%) 

s jedným  rodičom  - 
otec 

(13%) 

s obidvoma rodičmi  
(4%) 

7. 

 
 

POČET SÚRODENCOV 
(kategória s najväčším 

podielom) 
SIG.<0.05 

 

veľký počet súrodencov – 
štyria a viac (15%) 

jeden súrodenec 
(20%) 

dvaja  súrodenci 
(28%) 

dvaja súrodenci 
(10%) 

mediánový rozsah  
uvedených oblastí násilia 
v skupine detí, vystavenej 

násiliu 

SIG.<0.05 
 

nemá súrodenca (3) 
jeden súrodenec (3) 
dvaja súrodenci (3) 
traja súrodenci (4) 

štyria a viac súrodencov (4) 

nemá súrodenca (2) 
jeden súrodenec (2) 
dvaja súrodenci (2) 
traja súrodenci (2) 

štyria a viac súrodencov 
(2) 

dvaja súrodenci (3) 
nemá súrodenca (2) 
jeden súrodenec (2) 
traja súrodenci (3) 

štyria a viac súrodencov 
(3) 

nemá súrodenca (3) 
jeden súrodenec (2) 
dvaja súrodenci (3) 
traja súrodenci (4) 

štyria a viac súrodencov 
(4) 

v riziku sú najčastejšie 
 

deti, ktoré majú štyroch  
a viac súrodencov (18%) 

detí s jedným 
súrodencom 

(5%) 

deti ktoré majú štyroch 
a viac súrodencov (9%) 

deti bez súrodenca (5%) 

8. 
NÁRODNOSŤ, KU KTOREJ SA 

DETI HLÁSIA 
(kategória s najväčším 

deti hlásiace sa k rómskej 
národnosti 

(18%) 

deti hlásiace sa 
k slovenskej národnosti 

(19%) 

deti hlásiace sa 
k maďarskej národnosti 

(26%) 

deti hlásiace sa k rómskej 
národnosti 

(13%) 
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podielom) 
SIG.<0.05 

 

mediánový rozsah  
uvedených oblastí násilia 
v skupine detí, vystavenej 

násiliu 
SIG.<0.05 

 

slovenská (3) 
maďarská (3) 

rómska (5) 

 
slovenská (2) 
maďarská (2) 

rómska (3) 
 

slovenská (3) 
maďarská (2) 

rómska (2) 

slovenská (1,5) 
maďarská (2) 

rómska (4) 

 
v riziku sú najčastejšie 

 

deti, ktoré sa hlásia 
k rómskej národnosti  

(28%) 

slovenská 
(4%) 

slovenská 
(6%) 

slovenská 
(4%) 

9. 

UVEDENÉ ZDRAVOTNÉ 
KOMPLIKÁCIE 

(kategória s najväčším 
podielom) 

SIG.<0.05 
 

uvedené zdravotné 
komplikácie  - (13%) 

uvedené zdravotné 
komplikácie 

(26%) 

uvedené zdravotné 
komplikácie 

(30%) 

uvedené zdravotné 
komplikácie 

(11%) 

mediánový rozsah  
uvedených oblastí násilia 
v skupine detí, vystavenej 

násiliu 
SIG.<0.05 

 

uviedol zdravotné 
komplikácie (3) 

neuviedol zdravotné 
komplikácie (3) 

uviedol zdravotné 
komplikácie (2) 

neuviedol zdravotné 
komplikácie (2) 

uviedol zdravotné 
komplikácie (3) 

neuviedol zdravotné 
komplikácie (2) 

uviedol zdravotné 
komplikácie (3) 

neuviedol zdravotné 
komplikácie (2) 

v riziku sú najčastejšie 
deti, ktoré zdravotné  
komplikácie uviedli 

(16%) 

neuviedol zdravotné 
komplikácie 

(4%) 

neuviedol zdravotné 
komplikácie 

(8%) 

uviedol zdravotné 
komplikácie 

(5%) 

10. 

PROSPECH DETÍ V ŠKOLE 
(kategória s najväčším 

podielom) 
SIG.<0.05 

 

zlý alebo veľmi zlý 
prospech 

(22%) 

dobrý prospech 
(21%) 

dobrý prospech 
(26%) 

dobrý prospech 
(7%) 

mediánový rozsah  
uvedených oblastí násilia 
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22.1. PRÍLOHA 
VÝKAZY SPODaSK, UKAZOVATELE WHO, MAPY FREKVENCIE PRE OBLASTI NÁSILIA 
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UKAZOVATELE WHO 

(European Report on preventing child maltreatment, WHO (2013)) 

 
CHARAKTERISTIKY A UKAZOVATELE ASOCIOVANÉ S NÁSILÍM PÁCHANOM NA DEŤOCH 

(DOSPELÍ) 
 

1. 
slobodné 

rodičovstvo 

 
Aj keď je priama asociácia s fyzickým násilím a zanedbávaním slabá, slobodné 

rodičovstvo je často spojené s faktormi, ktoré zvyšujú riziko zlého zaobchádzania - 
slabé finančné zdroje, sociálne vylúčenie, nedostatok rodičovskej podpory a zručností, 

prítomnosť nového partnera v domácnosti 
 

2. nízky vek rodičov 

Rizikový faktor  zlého zaobchádzania z deťmi.  Aj  keď nemusí byť v priamej súvislosti, 
mladí ľudia môžu mať nedostatočné rozvinuté rodičovské zručnosti, často čelia 

značnej nepriazni osudu, čo môže riziko zvýšiť. 
 

3. vzdelanie rodičov 

 
Nie je kľúčový faktor, môže ale zohrávať svoju rolu. Rodičia s nízkym vzdelaním sú 

často nadreprezentovaní v policajných štatistikách alebo v nemocničných záznamoch. 
Niektoré štúdie uvádzajú, že vyššie vzdelanie matky, ktorá sa o dieťa stará je spojené 

s nižším rizikom vystavenia násilným situáciám. 
 

4. 
nezamestnanosť 

rodičov 

 
Nezamestnaní rodičia môžu byť pod ekonomickým tlakom, stresom; v dôsledku 

nezamestnanosti môžu trpieť zníženou sebaúctou; majú tiež s deťmi aj častejší kontakt 
keďže nechodia do práce. 

 

5. 
národnosť/ 

etnicita 

 
 
Všeobecne neasociuje so zlým zaobchádzaním,  ale niektoré štúdie asociácie uvádzajú - 

(černoši, hispánci) sú nadreprezentovaní v systéme sociálnej ochrany. afroamerické 
deti sú viac ohrozné zlým zaobchádzaním (USA).  Imigranti môžu zažívať väčší stres, 
sociálnu izoláciu v dôsledku statusu „outsidera“ a ďalších faktorov ako je  bývanie v 

zlých ekonomických podmienkach. 
 

6. 
socio-ekonomický 

status 

 
Asociácie medzi nízkym socioekonomickým statusom a zvýšeným rizikom zlého 

zaobchádzania s deťmi. Rodičia s nízkym socioekonomickým statusom môžu čeliť 
ďalším rôznym rizikovým  faktorom, ako sú  nízke vzdelanie, nezamestnanosť,  

zdravotné  alebo rodinné problémy, život v sociálne vylúčených lokalitách, kde je 
vyššia zraniteľnosť.  Naopak  - niektoré štúdie poukazujú na nízky protektívny efekt 

vysokého socioekonomického statusu. 
 

7. návykové látky 

 
Slabá asociácia s fyzickým násilím, stredne silná asociácia so sexuálnym zneužívaním. 

Môže viesť  k zníženej zodpovednosti starostlivosti o deti. Kritické a nadmerné 
užívanie omamných látok zvyšuje riziko zlej starostlivosti, výchovy, zanedbávania, 

psychických problémov, materiálnej deprivácie a nárastu agresivity. 
 

8. alkohol 

 
Zvyšuje riziko zlého zaobchádzania; býva spojený najmä s fyzickým a psychickým 

násilím, miery asociácie sa ale v rôznych  štúdiách líšia. Pomery šancí sa zvyšujú ak sú 
alkoholici obidvaja rodičia, zvýšenie riziko FAT syndrómu, ak rodič užíva alkohol pred 

narodením dieťaťa. 
 

9. 

história 
sexuálneho 
zneužívania 

 
Stredná až veľká asociácia s fyzickým a sexuálnym násilím, malá asociácia so 

zanedbávaním. Individuálne štúdie poukazujú na  históriu sexuálne zneužívania aj so 
zahrnutím hostility voči deťom a celého radu ďalších  ukazovateľov -  slabé rodičovské 

zručnosti, ťažké fyzické tresty, so zahrnutím nedostupnosti  služieb na ochranu detí. 
Hypotéza o medzigeneračnom prenose násilia nie je  ale jednoznačne preukázaná. . 
Niektoré štúdie ukazujú iba veľmi malé podiely rodičov, ktorí zo svojimi deťmi zle 



zaobchádzali a sami boli v minulosti obeťou (1,2% v Británii, 10% mužských obetí 
sexuálneho násilia v detstve spáchalo sexuálne násilie na dieťati pred 20. rokom 
života). Vzťahy ovplyvňujú aj ďalšie faktory - slabé rodičovské zručnosti, mladé 

rodičovstvo (< 21 rokov), história duševnej poruchy, depresie, či život s násilným 
dospelým (Británia). 

 

10. duševné poruchy 

 
Kľúčový faktor  u páchateľov zlého zaobchádzania s deťmi so strednou alebo silnou 

asociáciou medzi stupňom duševnej poruchy  a fyzickým násilím, zanedbávaním alebo 
sexuálnym zneužívaním. Duševná porucha, ako typická črta páchateľa, bola 

identifikovaná v  139 prípadoch, kedy bolo s deťmi zle zaobchádzané - 58% (Veľká 
Británia).  

 

11. 
problematika 

empatie 

 
Ťažkosti pri rozlišovaní emócií, vysoko rizikoví rodičia majú problémy so spracovaním 

emočných informácií zo strany svojho dieťaťa. 
 

12. 
osobnostné 

charakteristiky 

 
Hnev, nepriateľstvo – stredná  až silná asociácia s fyzickým násilím a slabá asociácia so 

sexuálnym zneužívaním. 
 

13. 

sociálna izolácia/ 
osamelosť 

 

 
Silná asociácia so sexuálnym zneužívaním. Matky z chudobných pomerov mali skoro 

dvojnásobne vyššie riziko prejavov fyzického násilia na deťoch. Fyzické tresty sa 
častejšie vyskytovali u matiek udávajúcich osamelosť,  než matky, ktoré dosahovali 

v partnerstve väčšiu spokojnosť. Sociálne zapojenie a sociálna podpora matiek (napr. 
materská účasť na školskej činnosti) môže znížiť riziko zlého zaobchádzania. 

 

14. 

nepotvrdené 
rodičovstvo 

otca 
Nepotvrdené  otcovstvo môže zvyšovať riziko zlého zaobchádzania  zo strany otca. 

 
                                               CHARAKTERISTIKA DIEŤAŤA 

 

15. pohlavie dieťaťa 

 
Pohlavie dieťaťa môže mať vplyv na zlé zaobchádzanie s ním.   Najmä u dievčat bolo 

zistené, že sú vystavené zvýšenému riziku sexuálneho zneužívania. V štúdií zo  Švédska 
11,2% žien uviedlo, že boli v detstve sexuálne zneužívané (3, 1% chlapcov). Fínsko – 

ženy  boli častejšie vystavené dotykovým formám sexuálneho násilia pod hrozbou 
fyzického násilia, alebo boli k styku prinútené. Muži  môžu byť vystavení častejšie 

fyzickému násiliu vrátane ťažkých fyzických trestov. Metaanalýza  prevalencie 
detského  fyzického násilia ale nepreukázala rodové rozdiely. 

 

16. vek dieťaťa 

 
Riziko a fatálne následky zneužívania detí sú najväčšie vo veľmi mladom veku.  V 

Anglicku  je riziko vraždy dieťaťa  najväčšie do jedného roka veku. Analýza prípadov 
zneužívania  detí  vo Veľkej Británii ukázala, že v polovici zistených prípadov  sa tak 
deje v prvom roku života. Skúsenosť so zlým zaobchádzaním s vekom detí  variuje, 

opätovne stúpa v starších vekových kategóriách. 
 

17. 

prenatálne/ 
novorodenecké 

problémy 

 
Deti, ktoré mali nízku pôrodnú hmotnosť, mali viac ako dvojnásobné riziko, že budú 

v dôsledku týrania registrované v systéme sociálnej ochrany. Predpôrodné alebo 
pôrodné problémy môžu zvýšiť riziko zlého zaobchádzania v dôsledku vyššieho stresu, 
alebo  materského správania v prenatálnom období, prispievajúceho k problémom pri 

narodení. Častá asociácia s užívaním drog, návykových látok alebo zlej lekárskej 
starostlivosti (USA). Štúdia slobodných mamičiek, žijúcich v sociálne znevýhodnenom 

alebo vylúčenom prostredí, ukázala, že častejšie fajčia, používajú návykové látky  
a spĺňajú aj iné ukazovatele, korelujúce vo zvýšenej miere s problémami 

v novorodeneckom období. 
 

18. 

 
 

zdravotné 
postihnutie 

 
Zdravotné postihnutie približne  trikrát zväčšuje pravdepodobnosť, že deti budú trpieť  
prejavmi fyzického, sexuálneho násilia a pravdepodobnosť, že budú trpieť  psychickým 

zneužívaním alebo zanedbávaním je viac ako štyrikrát väčšia. Deti s poruchami 



dieťaťa správania, učenia, jazykovými poruchami sú  častejšie evidované v registroch, 
týkajúcich sa ochrany detí. (ak sú v ústavnej starostlivosti, tak sú ľahšími cieľmi). 

Náročnejšia starostlivosť zo strany rodičov a komunikačné bariéry bránia odhaleniu 
násilia. Neboli zistené štatistické významné asociácie medzi autizmom, zmyslovým 

postihnutím (zrak, sluch) a fyzickým násilím, páchaným na deťoch. Švédsko – zvýšené 
riziko fyzického násilia u detí s chronickými ochoreniami (vrátane zdravotného 

postihnutia – epilepsia, astma, ekzém, nadváha – najmä u detí, žijúcich v oblastiach 
s nízkym príjmom, alebo detí narodených mimo Švédsko. 

 

19. 

poruchy správania, 
agresivita,  

antisociálne  
správanie, 

ADHD 

Môžu byť dôvodom reakcií zo strany rodičov v dôsledku stresu, ktorý môže riziko 
násilia zvýšiť.  Agresívne správanie môžu deti dediť po svojich rodičoch. Uvedené 

prejavy môžu byť ale aj dôsledkom zlého zaobchádzania a nie dedičným problémom. 
 

20. zneužitie v detstve 

 
Deti, ktoré boli v detstve zneužívané sú v nebezpečenstve, že budú vystavené zlému 
zaobchádzaniu  aj v neskoršom veku (USA).  Konfrontácia s násilím môže ovplyvniť 

správanie aj ku ostatným deťom. Deti v pestúnskej starostlivosti,   ktoré mali sexuálne 
urážlivé správanie voči ostatným deťom, mali do veľkej miery skúsenosť s fyzickým 

násilím, sexuálnym zneužívaním či zanedbávaním(USA).  Deti, zažívajúce násilie 
v domácom prostredí, sa môžu pokúšať utiecť, alebo môžu byť umiestnené do 

detského domova. Tam sa násilie môže reprodukovať a pretrvávať. 
  

21. 
deti bez domova 

 

 
Zlé rodičovské praktiky a zaobchádzanie,  môžu viesť k  útekom z domu 

a k bezdomovectvu detí. 
 

 
                            VZŤAHOVÉ FAKTORY 

 

22. 

akceptácia  
fyzických trestov 
zo strany rodiča 

 
Medzi schvaľovaním rodičovských trestov a fyzickým  týraním nebol nájdený 

významný vzťah. Stredný vplyv sa preukázal medzi týraním  a používaním fyzických 
trestov. Pozitívne rodičovské postoje k fyzickým trestom (fyzický trest je pre výchovu 
detí nevyhnutný) bol jedným z najsilnejších prediktorov zlého zaobchádzania s deťmi.  
Deti matiek s uvedenými názormi boli v tri krát vyššom riziku fyzického týrania a viac 
než v dvojnásobnom riziku psychického týrania. Riziko sa zvyšovalo so zhoršovaním 
ekonomického statusu rodičov. Deti, ktore boli vychovávané v reštriktívnej rodinnej 

atmosfére, prehnane kontrolujúcimi a obmedzujúcimi rodičmi, boli vo zvýšenom  
riziku použitia telesných trestov (Nový Zéland). Rodičovský stres pozitívne asocioval 
s fyzickým týraním iba u rodičov, považujúcich telesné tresty za nástroj výchovy detí,  

ale nie u rodičov s nízkou vierou v efektivitu a hodnotu telesných trestov. 

23. 
faktory rodinnej 

súdržnosti 

 
Disfunkčné rodinné vzťahy sú spoločnými črtami zlého zaobchádzania s deťmi. 

Porovnanie funkčných a disfunkčných rodín ukázalo, že v rodinách, kde sa vyskytovalo 
násilie, nie sú  prítomné faktory, definujúce kvalitu rodinnej súdržnosti, ale rodinná 

nestabilita, neistota, nízka individualizácia rodinných príslušníkov, rozvod, nízka 
otcovská podpora. Faktory, ako silný rodičovský vzťah pred narodením, či podporné 

vzťahy dieťaťa a starých rodičov, boli spojené s nižším rizikom. Deti dospelých,  
majúcich negatívne vzťahy s vlastnými rodičmi, sa môžu ocitnúť vo zvýšenom riziku 

týrania. Dospelí, ktorí sa dopustili sexuálneho násilia na svojich deťoch, uvádzali 
chudobnejšiu históriu rodinného fungovania, poruchy vzťahovej väzby,  kruté tresty 
v detstve, než  skupina rodičov, nepáchajúcich násilie na svojich deťoch. Deti otcov, 
ktorí mali  v detstve skúsenosť s náhradnou starostlivosťou, alebo ktorých matka 

vyrastala bez otca, sú vo zvýšenom riziku zlého zaobchádzania. 
 

24. 

 
 
 
 

domáce násilie 
medzi partnermi 

 

 
Mierny vzťah so zlým zaobchádzaním,  týraním.  Domáce násilie v tehotenstve taktiež 
predikovalo neskoršie týranie. Až dve tretiny skúmaných prípadov násilia páchanom 

na deťoch bolo spojených aj s domácim násilím (Veľká Británia). Prevalencia fyzického 
násilia v rodinách s domácim násilím sa pohybuje v rozmedzí 17%-67%. Nižšie podiely 
pozorovali prieskumy v obciach, komunitách, väčšie podiely v azylových domoch, alebo 

nemocniciach. Rodičia, dopúšťajúci sa domáceho násilia, môžu byť násilní aj voči 
svojmu dieťaťu. Kvalita vzťahov medzi rodičmi môže zasahovať aj do vzťahu rodiča 

k vlastnému dieťaťu. Materská skúsenosť s domácimi násilím zvyšovala riziko 



páchania násilia  zo strany matky. Kvalita vzťahov medzi rodičmi môže zasahovať aj do 
vzťahu, aký majú rodičia k vlastnému dieťaťu. Rodičia, zažívajúci domáce násilie, majú 

častejšie negatívny postoj aj ku svojim vlastným deťom. Postoje k partnerskému 
násiliu môžu byť rovnako dôležité.  S používaním fyzických trestov boli spájané matky, 

ktoré boli vystavené domácemu násiliu a zároveň mali k násiliu tolerantný postoj. 
(Egypt).  Na druhej strane - matky, ktoré zažívajú násilie zo strany svojho partnera, 

môžu svoje  negatívne skúsenosti kompenzovať v podobne vrúcnejšieho  
a empatického vzťahu ku dieťaťu. Násilie sa nemusí reprodukovať. 

 

25. 
neplánované 
tehotenstvo 

 
Mierna asociácia s fyzickým týraním. Deti, narodené v neplánovanom tehotenstve, 

majú trikrát vyššie riziko, že budú fyzicky týrané, v porovnaní s deťmi z plánovaných 
tehotenstiev. Riziko sa znížilo pri kontrole socioekonomických, rodičovských 

a rodinných faktorov. Rodičia s neplánovaným alebo nežiaducim tehotenstvom, sa 
ocitajú v zložitejších situáciách, obsahujúcich ďalšie rizikové faktory, zvyšujúce 

pravdepodobnosť páchania násilia na deťoch. 
 

26. počet detí v rodine 

 
Slabá asociácia s vystavením fyzickému násiliu, vyššia v prípade vystavenia situáciám 

zanedbávania. Rodiny  s tromi a viac deťmi boli zastúpené  v systéme ochrany detí  
častejšie(Holandsko) a mali zvýšené riziko, že budú registrované za zlé zaobchádzanie. 

Efekt počtu detí rodiny vymizne, ak sa kontrolujú premenné ako socioekonomický 
status. Mať veľa deti znamená, že rodičia disponujú menším časom, v rámci ktorého sa 

deťom môžu venovať.  Čelia väčším finančným ťažkostiam, ťažšiemu rodičovstvu 
a stresu. Veľkosť rodiny môže súvisieť aj s ďalšími  rizikovými faktormi - neplánované 

tehotenstvo, nízke vzdelanie, oslabená rodinná stabilita. Riziko je aj preplnenie 
domácností, v ktorých rodina býva. Existujú aj štúdie, ktoré súvislosti nepreukázali, 
alebo v prípade niektorých foriem násilia (psychické, fyzické) riziko  dokonca klesá. 

 

27. 

nebiologický člen 
rodiny 

v domácnosti 
(druh/družka/ 

nevlastný rodič) 

 
Signifikantný vzťah existuje medzi prítomnosťou  druha v domácnosti a rizikom 

 psychického násilia. Riziko sa ďalej mení v závislosti od statusu náhradného rodičia – 
druha/družky. Rodiny s nevlastným rodičom sa častejšie nachádzajú v registroch na 

ochranu detí, v porovnaní s adoptívnymi rodičmi. Náhradní rodičia môžu mať menšiu 
motiváciu investovať do svojich detí, ako pôvodní rodičia. Nevlastné dieťa môže byť 

pre nevlastného rodiča zdrojom pocitov ako je nenávisť alebo žiarlivosť. Noví rodičia  
môžu vidieť dieťa ako prekážku, a  príčinu konfliktov v novom vzťahu. Nie všetky 

štúdie poukazujú na vzťahy násilia a prítomnosti nevlastného rodiča. Vo Švédsku sa 
nepreukázali žiadne rozdiely ohľadom výšky rizika v nevlastných rodinách. V USA sa 

ukázalo, že deti  v opätovne založených rodinách s novým rodičom sú vo väčšom riziku. 
Príčinou sú faktory ako rodičovská nezamestnanosť, väzenie, konflikty a užívanie drog. 

Deti nevlastných rodičov sú vo zvýšenom riziku zlého zaobchádzania. 

 
                              KOMUNITNÉ FAKTORY 

                              (málo preskúmané) 
 

28. 

sociálno/ 
ekonomické 

znevýhodnenie 
 

 
Silná asociácia medzi  mierou sociálneho vylúčenia a zlým zaobchádzaním. Vysoká 

miera chudoby, sociálnoekonomické znevýhodnenie, nezamestnanosť, alebo závislosť 
na sociálnych dávkach,  asociujú so zvýšenou mieru zlého zaobchádzania a vrážd detí. 
Ostatné komunitné faktory  - sociálnoekonomická deprivácia (vyššia miera neúplných 

rodín, rozvody, veľké rodiny, nízky príjem) riziko zlého  zaobchádzania zvyšujú.  
Porovnanie najnižšieho a najvyššieho kvintilu (Veľká Británia) ukázalo, že 

hospitalizácia dieťaťa z dôvodu konfrontácie s násilím v dolnom kvintile je osemkrát 
vyššia. Komunitné, socioekonomické faktory sa tak pravdepodobne spájajú 

(nezamestnanosť, nízky príjem, domáce násilie, zneužívanie návykových látok, 
jednorodičovské rodiny, zlé duševné alebo fyzické zdravie). Rodiny nachádzajúce sa 
v sociálnoekonomickom znevýhodnení  majú obmedzené zdroje, častejšie využívajú 

sociálne bývanie. V sociálne vylúčených komunitách sa môže vo väčšej miere 
vyskytovať antisociálne správanie a trestná činnosť- ako násilie, prepadnutia, gangy, 

drogy, prostitúcia. Deti vyrastajúce v sociálne vylúčených komunitách  môžu byť 
častejšie vystavené násiliu aj mimo prostredia vlastnej rodiny. 

 
29. vonkajšie sociálne   



procesy Slabý sociálny kapitál môže predvídať týranie, zlé zaobchádzanie. Svetová banka – to je 
nielen  súhrn inštitúcií, ktoré podporujú spoločnosť,  ale aj lepidlo, ktoré ju drží 

pospolu (orgány, vzťahy, normy) a  utvára  kvalitu sociálnych interakcií.  Tam, kde je 
nízka miera sociálneho kapitálu, tam existuje znížená miera osobnej kontroly, čo 

zvyšuje rodičovský stres a ten je priamo spojený so zlým zaobchádzaním.  Štvorbodová 
koncepcia sociálneho kapitálu - účasť na bohoslužbách, susedská súdržnosť, 

neformálna sociálna kontrola, prítomnosť partnera v domácnosti  - ukázala, že 
prítomnosť každého jedného bodu znižuje šance dieťa, že bude zanedbávané alebo 

vystavené domácemu násiliu. 
 

30. mesto/vidiek 

 
Deti z mestských oblastí sú častejšie vystavené zlému zaobchádzaniu. To 

pravdepodobne odráža vyššiu mieru sociálno-ekonomického znevýhodnenia 
v mestách. Na druhej strane existujú aj iné zistenia poukazujúce naopak na vidiecke 

oblasti. Ide najmä o krajiny bývalého Sovietskeho bloku (rozpad kolektívnych 
ekonomických systémov a vyššia miera užívania alkoholu vo vidieckych oblastiach) 

 

31. 
dostupnosť 

alkoholu a drog 

 
Súvislosť s výskytom násilia. Oblasti a mestské/vidiecke časti s väčším počtom barov 

sú zároveň tými, kde je násilie na deťoch častejšie. Špeciálne veľký vplyv je tam, kde sa 
konzumuje alkohol. Z  hľadiska hustoty barov existuje aj  väzba na zanedbávanie. 

Stanovená súvislosť aj medzi zlým zaobchádzaním a zatknutím pre drogovú trestnú 
činnosť. 

 
 

SPOLOČENSKÉ FAKTORY 
(málo preskúmané) 

 

32. 
sociálne a kultúrne 

normy 

 
Niektoré spoločenské faktory môžu zvyšovať riziko násilia. Stereotypné rozdelenie 

rodových funkcií, spôsob akým ovplyvňujú výchovu a starostlivosť - muži majú právo 
ovládať ženy, škodlivé tradičné praktiky, nútené sobáše, mrzačenie ženských 

pohlavných orgánov, násilie páchané na ženách na základe cti, násilie ako  súkromná 
záležitosť v rodine a presvedčenie  o obmedzení  intervencie  zo strany štátu. 

 

33. 
ekonomické 

faktory 

 
Recesia, miera nezamestnanosti, príjmová nerovnosť, chudoba. Ekonomická kríza 

môže viesť k strate zamestnania, čo následne zvyšuje  stres, depresie a riziko týrania.  
Vládne škrty v oblasti výdavkov, ktoré redukujú podporu prevencie a ochranných 
opatrení. Závažné ekonomické problémy môžu spôsobiť, že deti sú využívané na 

prostitúciu, aby zabezpečili rodine aspoň minimálny príjem (Albánsko). 
 

34. 
miera ekonomickej 

nerovnosti 

 
Spoločnosti s vysokou mierou sociálnej nerovnosti evidujú vyššiu mieru násilia a tento 

jav sa môže vzťahovať aj na násilie páchané na deťoch. Nerovnosti môžu existovať 
medzi mužmi a ženami, alebo medzi  rôznymi sektormi spoločnosti, založenej na 

faktoroch ako je  príjem, etnický pôvod, alebo prístup ku zdrojom. Obchodovanie s 
deťmi bolo  identifikované najmä v rómskych rodinách, ktoré  čelia vysokej úrovne 

diskriminácie a vylúčenia (Albánsko). 
 

35. 
legislatívna 

politika 

 
Legislatíva a politika môže priamo alebo nepriamo, ovplyvňovať aj týranie dieťaťa. 

Môže zabrániť používaniu  fyzických trestov voči deťom , chrániť ich pred  
škodlivými  tradičnými praktikami, ako sú nútené manželstvá,  mrzačenie ženských 

pohlavných orgánov. Legislatíva, realizovaná vo  Švédsku v roku 1979, viedla k 
zrušeniu fyzického trestania detí. Následne klesla verejná podpora fyzických trestov 

voči deťom. Ďalšie faktory legislatívnych politík  - prístup  k plánovaniu rodiny, 
rodičovská dovolenka, zdravotnícka, sociálna starostlivosť,  zamestnanosť, vzdelávanie 

a efektívna trestnej justícia. 
 

ZDROJ:  WHO19 upravené, krátené. str. 37-53, Zdroje štúdií sú uvedené v správe WHO. 

 

 



MAPY OBLASTÍ  - FREKVENCIE NÁSILIA 

PSYCHICKÉ NÁSILIE 

KRAJ BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

N N=14 N=5 N=9 N=9 N=10 N=16 N=21 N=11 N=95 

 
 

KRAJ BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

N N=5 N=4 N=6 N=4 N=10 N=9 N=15 N=12 N=65 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
KRAJ BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

N N=30 N=22 N=30 N=18 N=33 N=23 N=35 N=29 N=220 

 

 
KRAJ BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

N N=23 N=21 N=25 N=26 N=40 N=26 N=48 N=40 N=249 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
KRAJ BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

N N=2 N=4 N=3 N=1 N=6 N=4 N=5 N=3 N=28 

 
 

FYZICKÉ NÁSILIE 

KRAJ BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

N N=18 N=15 N=21 N=10 N=25 N=9 N=20 N=19 N=137 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
KRAJ BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

N N=10 N=4 N=16 N=15 N=22 N=16 N=11 N=7 N=101 

 

 
KRAJ BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

N N=17 N=6 N=10 N=10 N=15 N=8 N=13 N=8 N=87 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KRAJ BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

N N=10 N=9 N=14 N=8 N=7 N=6 N=8 N=8 N=70 

 

 
KRAJ BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

N N=27 N=29 N=34 N=32 N=34 N=23 N=45 N=40 N=264 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

KRAJ BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

N N=1 N=1 N=3 N=1 N=0 N=0 N=3 N=3 N=12 

 

 
KRAJ BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

N N=12 N=5 N=10 N=10 N=5 N=7 N=14 N=10 N=73 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
KRAJ BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

N N=14 N=11 N=16 N=11 N=12 N=14 N=11 N=17 N=106 

 

 
KRAJ BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

N N=11 N=3 N=12 N=16 N=7 N=5 N=15 N=13 N=82 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

KRAJ BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

N N=15 N=10 N=14 N=11 N=10 N=10 N=13 N=19 N=102 

 

 
KRAJ BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

N N=3 N=2 N=1 N=2 N=1 N=2 N=3 N=2 N=16 

 

 
 
 
 
 



 
SEXUÁLNE NÁSILIE 

KRAJ BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

N N=8 N=8 N=7 N=11 N=17 N=8 N=14 N=14 N=87 

 
KRAJ BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

N N=3 N=6 N=1 N=1 N=4 N=3 N=0 N=2 N=20 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
KRAJ BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

N N=2 N=1 N=3 N=2 N=3 N=1 N=1 N=2 N=15 

 

KRAJ BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

N N=3 N=2 N=3 N=2 N=9 N=0 N=4 N=3 N=26 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

KRAJ BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

N N=2 N=3 N=3 N=1 N=6 N=1 N=3 N=5 N=24 

 

 
KRAJ BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

N N=4 N=5 N=4 N=3 N=8 N=3 N=3 N=7 N=37 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

KRAJ BA TR TN NT ŽL BB KŠ PR SPOLU 

N N=3 N=1 N=4 N=4 N=6 N=3 N=3 N=6 N=30 

 


