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DETERMINANTY VPLÝVAJÚCE  NA NÁSILIE  PÁCHANÉ  NA DEŤOCH 
 

ABSTRAKT 

 

 Príspevok sa zaberá faktormi asociujúcimi  s násilím páchanom na deťoch. Rozširuje poznatky 

z pôvodne reprezentatívneho prieskumu, ktorý realizoval Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR) v roku 2013 

na vzorke detí 8. a 9. ročníkov. Vymedzuje teoretické východiská skúmania a vybrané výsledky prieskumov, 

ktoré sa už na Slovensku realizovali. Predstavuje integratívny model Belskeho, ktorý popisuje štyri všeobecné 

oblasti a základné ukazovatele signalizujúce rizikové okolnosti násilia páchanom na deťoch. Vybrané indikátory 

Belskeho porovnávame so zisteniami  IVPR. Následne sú vymedzené štyri formy násilia (s poukázaním  na 

obmedzenia empirického skúmania najmä v prípade zisťovania vystavenia detí zanedbávaniu),  základná preva-

lencia,  štruktúra jednotlivých foriem a výsledky troch typov analýz. Hlavným cieľom bolo zistiť, aké individu-

álne charakteristiky detí a okolnosti zo strany rodinného prostredia, z ktorého deti pochádzajú asociujú  s výškou 

podielového výskytu násilia, s pomerom šancí a  s rozsahom  uvedených oblastí. Na záver sú zhrnuté limity 

zvoleného prístupu, interpretačné možnosti výsledkov a implikácie v sociálnych a verejných politikách. 

 

Kľúčové slová: Prevalencia násilia na deťoch, situácie zanedbávania, fyzické násilie, psychické násilie, sexuálne zneuží-

vanie, individuálne charakteristiky detí, rodinné charakteristiky, faktory vplývajúce na násilie  

 

ABSTRACT 

 

 The article deals with factors that associate associating with violence, which is done to children. It wid-

ens the knowledge of the original research, which was carried out by Institute for Labour and Family Research 

(IVPR) in 2013 on the sample of children from 8 and 9 grades. We specify theoretical background of investiga-

tion and selected results of research that were already carried out in the Slovak republic. It is also presented eco-

logical model of Belsky, which describes 4 fields and basic indicators, signalizing risk circumstances of violence 

done to children. Risk indicators of Belsky are compared with findings of IVPR.  The next part specifies four 

forms of violence and points to restrictions of their empirical search, above all in the case of children neglect. 

Consequently the findings, the structure of individual forms and results of three types of analysis are introduced. 

The main purpose was to find out which individual children characteristics and circumstances of family habitat 

associate with existence of violence, with odds ratio of chances and with range of mentioned fields.  The closing 

part of the text contains interpretative possibilities of results, restrictions and implications regarding the practice 

of social and public policy.  

 

Key words: The prevalence of violence against children, maltreatment, physical violence, psychological violence, sexual 

abuse, individual characteristics of children, family indicators, factors associate with violence 

 

 

 

 

 



VÝCHODISKA SKÚMANIA A VYBRANÉ POZNATKY O NÁSILÍ PÁCHANOM NA DEŤOCH NA SLOVENSKU 
 

 Na Slovensku sa o  násilí páchanom na deťoch veľa nehovorí.  Jeho existencia sa buď bagatelizuje ale-

bo je, v porovnaní s inými témami, považovaná za marginálnu. Aktuálne sa vďaka niektorým medializovaným 

tragickým prípadom posúva do centra odborného a verejného diskurzu. Zlému zaobchádzaniu s deťmi sa začala 

venovať väčšia pozornosť a násilie voči deťom sa stalo predmetom aktivít na najvyššej úrovni so zámerom zlep-

šiť koordináciu politík sociálnoprávnej ochrany a prevencie.1 Uvedené aktivity reagujú na jeden z mýtov o násilí, 

ktorý hovorí, že násilie sa odohráva najmä mimo rodín a domova, v ktorom deti vyrastajú (Perrin, Miller, Cindy, 

L.  Perrin, Robin D., 2013). Toto tvrdenie sa nezhoduje s najnovšími zisteniami, že rodinné prostredie je pre 

výchovu a starostlivosť o deti nielen najvhodnejším, ale vo výskyte a konfrontácii s násilím na deťoch súčasne aj 

najrizikovejším - ďaleko viac ako ulice v nebezpečných mestských štvrtiach (Geller, Straus, 1988 In: Perrin, 

Miller, Cindy, L.  Perrin, Robin D., 2013).  Najmä v prípadoch sexuálneho zneužívania ide o formu násilia, ktorá 

sa odohráva predovšetkým v  rodinách (Ciccheti, Calrson, 1997, Karkošková, 2014, Slonad, 1999).  

 Ak platí, že rodinné prostredie je pre výskyt (nielen sexuálneho násilia)  jedným z najrizikovejších, 

kľúčovou otázkou sa stáva, aké okolnosti prispievajú k jeho zvýšenej prevalencii, ktoré pravdepodobnosť jeho 

konfrontácie môžu zvyšovať. Doteraz bolo realizovaných mnoho zahraničných štúdií, snažiacich sa odkryť nie-

len profil typického dieťaťa, zažívajúceho násilie a zlé zaobchádzanie, ale aj okolnosti rodinného prostredia, 

sprevádzajúce zvýšené riziko výskytu násilia. Argumentujú  že „typické“ dieťa, konfrontujúce sa s  násilím nee-

xistuje,  rovnako ako je tomu u okolností v rodinnom  prostredí (Ciccheti, Carlson, 1997). Z faktu, že neexistuje 

typické dieťa ani okolnosti, za ktorých sa tak deje ešte nevyplýva, že nemožno identifikovať faktory, ktoré 

s násilím súvisia. Aj keď ich výskyt sám o sebe nevedie k zlému zaobchádzaniu, tieto môžu v rôznej miere na 

prevalenciu násilia na deťoch vplývať. Jedným z východísk, považovaných za „stredný prúd“ zlého zaobchádza-

nia s deťmi, je ekologický model Belskeho. Na základe metaanalýz dostupných štúdií, sumarizuje rôzne typy 

poznatkov do štyroch oblastí, z ktorých každá je definovaná sadou rizikových okolností, reprezentovaných na-

sledujúcou schémou:   

 

Zdroj: (WHO, 2013, Belsky, Vondra, In: Ciccheti, 
Carlson,1997) 

 

  

 
                                                                 
1 vznikla Národná stratégia na ochranu detí pred násilím a Národné koordinačné stredisko na ochranu detí pred násilím (viď. Facebook), 
ktoré vydalo koordinačnú príručku zaoberajúcou sa ochranou detí pred násilím  (MPSVaR,2015) a vyvíja aktivity na zefektívnenie vzájom-
nej spolupráce orgánov zo zákona  zaangažovaných v sociálnoprávnej ochrane detí. 
 

individuálna oblasť 

rodinná (príbuzenská) 
oblasť 

komunitná oblasť 

spoločenská oblasť 

INDIVIDUÁLNA 
 OBLASŤ 

- slobodné rodičovstvo 
-nízky vek rodiča 
- duševné, zdravotné komplikácie rodiča 
-fyzická verbálna agresivita dieťaťa 
-zdravotne postihnuté dieťa 

RODINNÁ  
(PRÍBUZENSKÁ 

OBLASŤ) 

- rodinný konflikt 
-domáce násilie 
-slabé rodičovské zručnosti 
-viacpočetné generačné 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 



 Belskeho ekologický model nezohľadňuje len individuálne charakteristiky dospelých, berie do úvahy aj 

širšie súvislosti. Nezameriava sa iba na úzko etiologické hľadisko osobnosti rodiča, ale skúma komplexnejšiu 

úlohu, ktorú pri zlom zaobchádzaní a násilí na deťoch zohrávajú  komunitné a spoločenské okolnosti. Do zodpo-

vednosti za zlé zaobchádzanie s deťmi zahŕňa aj širší ako rodinný kontext. 

Zisťovanie konkrétnej podmienenosti výskytu rizikových faktorov, vo vzťahu k  jednotlivým formám 

násilia, si vyžaduje detailnejšiu sondu do špecializovaných štúdií, zaoberajúcich sa prevalenciou rôznych druhov 

násilia. Tie zdôrazňujú, že sa tak deje nielen za rozličných okolností, ale aj s rozličnými motívmi, v rôznych 

prostrediach, okolnostiach a kontexte. Iné okolnosti výskytu môžu súvisieť so sexuálnym násilím a iné so situá-

ciami zanedbávania (detailnejšie k tejto téme,  napr. WHO, 2013. Widom, 2012, Stith, et al, 2009). 

Slovensko bolo kritizované Európskou úniou za nevypracovanie stratégie na ochranu detí pred násilím, 

ako aj za absenciu realizácie pravidelných prieskumov o násilí páchanom na deťoch (viac viď. Leitman, Leitma-

nová, 2012). Napriek tejto kritike je dostupných viacero štúdií, ktoré sa násilím páchanom na deťoch v minulosti 

zaoberali. Jeden z prvých prieskumov realizovalo v roku 1999 združenie SLONAD na vzorke 5230 detí vo veku 

15 a 16 rokov. Štvrtina detí uviedla, že  zažili telesné násilie, 12% bolo obeťou sexuálneho zneužívania, pričom 

agresorom bola najmä blízka, či známa osoba. Až tretina detí uviedla, že trauma zážitku je trvalá a tretina detí sa 

ešte nikomu nezdôverila (Úrad verejného zdravotníctva). Pri skúmaní sexuálneho zneužívania sú súčasné štatis-

tiky konzistentné v tom, že deti s ním majú skúsenosť najmä v pôvodnej rodine (Karkošková, 2014).   Až v 47 % 

prípadoch ide o rodinného príslušníka, v 40% ide o známeho dieťaťa, ktorého dobre pozná zo svojho blízkeho 

okolia a iba v 8 -10 % je páchateľom niekto neznámy mimo domu, či rodiny (Ciccheti, Calrson, 1997). Pri pou-

žití konzervatívnych odhadov,  má so sexuálnym násilím skúsenosť vyše 10% dievčat a 2% chlapcov zo svetovej 

detskej populácie. Podľa odhadov, každý rok na svete pribudne vyše 210 000 nových prípadov (Hartman, C.,R., 

Burgess, W., Ciccheti, Carlson, 1997). Práce, uverejnené v rokoch 2010-2011 v časopise Pediatria, uvádzajú, že 

zo 695 náhodne vybraných respondentov s vekovým priemerom 18 rokov, 12 % uviedlo svoju skúsenosť so 

sexuálnym zneužívaním, 12 % bolo v minulosti vystavených aspoň jednému spôsobu fyzického týrania, 55 % 

malo skúsenosť s psychickým týraním v rôznom stupni závažnosti (Fedor, Ďurdík, Bánovčin, Brndiarová, Bu-

chanec, Ďurdík, Nosáľ, Uchaľová, 2010, 2011). Predpokladáme, že výsledky prieskumov (najmä v prípadoch 

sexuálneho násilia)  sú podhodnotené, skutočné čísla sa zrejme nikdy nedozvieme (Karkošková, 2014, Škodáček, 

2003).     

Najnovšie reprezentatívne údaje verejnej mienky o násilí páchanom na deťoch pochádzajú z prieskumu, 

ktorý pre IVPR realizovala agentúra FOCUS v roku 2013 na vzorke 1034 dospelých respondentov. FOCUS sa 

respondentov pýtal na názor, do akej miery je násilie na deťoch rozšírené a či poznajú vo svojom okolí dieťa, 

ktoré je vystavené niektorej zo štyroch foriem týrania.  Za najviac rozšírenú formu respondenti považovali preja-

vy zanedbávania -  67% respondentov si myslí, že táto forma je veľmi alebo dosť rozšírená. Nasledovalo psy-

chické  (51%),  fyzické týranie (50,9%) a sexuálne zneužívanie (27%) (sčítanie podielov v kategóriách veľmi 

rozšírené a dosť rozšírené). Len veľmi malé  podiely respondentov uviedli, že  rôzne formy týrania  detí sa nevy-

skytujú vôbec. Z pohľadu dospelej populácie ide o problematiku, ktorá nie je marginálna a podľa verejnej mien-

ky tak  v živote detí  k rôznym formám násilia prichádza. 

 

 

 



 
Do akej miery je podľa Vás násilie na deťoch rozšírené? 

N=1034 
veľmi 

rozšírené 
dosť  

rozšírené 
málo  

rozšírené 
vôbec sa 

nevyskytuje 
        Telesné týranie  detí 10,3 40,6 38,0 1,6 
        Psychické týranie detí 11,3 39,7 35,9 3,0 
        Sexuálne zneužívanie detí 6,2 20,7 52,2 4,7 

Zanedbávanie detí 23,8 43,5 23,3 1,7 
 Zdroj: agentúra Focus, 2013 (zvyšok do 100 % tvoria odpovede neviem)  

  

 V rovnakom prieskume FOCUSU 21 % respondentov uviedlo, že zo svojho blízkeho okolia pozná dieťa 

alebo deti,  ktoré boli vystavené niektorej z foriem násilného správania -  telesnému, psychickému týraniu, sexu-

álnemu zneužívaniu, zanedbávaniu dieťaťa. Každý piaty dospelý pozná vo svojom okolí dieťa konfrontované s 

týraním. Aj keď toto číslo nehovorí nič o tom čo si respondenti/ky pod týraním detí predstavujú, rovnako ako o 

závažnosti alebo intenzite týrania, ide o vysoký podiel, ktorý nemožno považovať za marginálny. Poukazuje na 

fakt osobnej skúsenosti, podľa ktorej sa v bezprostrednom okolí dospelých vo veľkej miere môžu vyskytovať 

deti, ktoré sa konfrontujú s rôznymi formami týrania a zanedbávania.  

 Dostupná je tiež štúdia s názvom: „Častosť syndrómu zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa na Slo-

vensku“. Autor 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 

psychiatrie LFUK v Bratislave. Komparácia údajov poukazuje na slabý záujem pediatrických a psychiatrických 

ambulancií na Slovensku o problematiku CAN (syndrómu týraného a zanedbávaného dieťaťa) a podhodnotenie 

odhadov jeho výskytu  v detskej populácií na Slovensku (Škodáček, 2003). 

Okrem realizovaných prieskumov,  sú dostupné  aj čiastkové údaje z výkazov o sociálnoprávnej ochra-

ne. Zachytávajú prípady podozrení z týrania, zneužívania, zanedbávania detí,  návrhov na začatie trestného stí-

hania (viď. graf v prílohe) ako aj štatistické výkazy  polície, lekárov, krízových stredísk alebo ďalších zariadení 

na výkon rozhodnutia súdu. Tieto údaje sa netýkajú výskumných aktivít, realizovaných na vzorke detskej alebo 

dospelej populácie, ale štatistického vykazovania a evidenčnej činnosti. 

 Nutnosť zvýšenej pozornosti zo strany lekárov na identifikáciu CAN syndrómu u detí pripomína aj prí-

ručka „Týranie a zneužívanie dieťaťa  - minimum pre praktického pediatra“ (Kováč,  P., Moravanský N., Spitz, 

2009). Venuje sa problémom pri preukazovaní CAN syndrómu v lekárskych ambulanciách a uvádza návody, ako 

má lekár postupovať pri podozrení, že dieťa je týrané alebo zanedbávané.   

Na zistenia FOCUSU reagovalo  IVPR  ďalšími aktivitami. V  spolupráci s VUDPaP (výskumný ústav 

detskej psychológie a patopsychológie),  MPSVaR (Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny)  UNICEFom, 

Asociáciou výchovných poradcov, základnými školami a ďalšími subjektmi  realizovalo dotazníkový prieskum 

násilia páchanom na deťoch, ktorý sa uskutočnil na základných školách na reprezentatívnej vzorke detí 8. a 9. 

ročníkov. Deti na školách vypĺňali dotazník anonymne, bez uvedenia osobných údajov. Anonymita zberu zna-

menala nemožnosť okamžitej, cielenej a účinnej pomoci pre konkrétne dieťa, avšak neanonymný zber by vyža-

doval predbežný súhlas rodiča. Otázky v dotazníku boli konzultované s Úradom na ochranu osobných údajov 

a k dotazníku bol pripojený list pomoci s číslami, na ktoré sa deti mohli v prípade núdze kedykoľvek obrátiť. 

Cieľom prieskumu bolo určenie prevalencie zanedbávania, fyzického, psychického a sexuálneho násilia 

v detskej populácií v 8. a 9. ročníkoch základných škôl. Pre potreby tohto textu sme ukazovatele z výskumu 

rozdelili do dvoch hlavných oblastí – individuálnych charakteristík dieťaťa (pohlavie, vek prvej skúsenosti, 

zdravotné problémy, národnosť, prospech v škole) a rodinných charakteristík reprezentujúcich pomery, z ktorých 



dieťa pochádza (rodinný stav, zamestnanecký status, finančná situácia, počet súrodencov, prítomnosť alkoholu 

v rodine). V dvoch hlavných oblastiach sme spolu sledovali 10 ukazovateľov. U piatich z nich sme hľadali po-

rovnania  s východiskami uvedenými v Belskom. Aj keď pri komparácií nešlo vždy o identické ukazovatele, 

možno nájsť určité paralely. Pre porovnanie - v modeli Belskeho individuálna  oblasť obsahuje ukazovateľ slo-

bodné rodičovstvo, v prieskume IVPR je táto kategória zahrnutá v rámci rodinných charakteristík: rozvedení 

rodičia. Keďže bol prieskum realizovaný na základných školách stredného prúdu vzdelávania, neskúmali sme 

zdravotné znevýhodnenie detí, ale celkový počet zdravotných problémov, zahrňujúci aj potenciálne zdravotné 

znevýhodnenia. V Belskom modeli sú ako ukazovatele ďalej uvedené socioekonomický status a sociálno-

ekonomické znevýhodnenie rodiny. My sme skúmali subjektívne vyhodnotenú finančnú situáciu rodiny, ktorá je 

jedným z ukazovateľov ako socioekonomického statusu, tak aj možného sociálno-ekonomického znevýhodnenia 

rodín. Ďalšie ukazovatele, ako počet súrodencov a prítomnosť alkoholu už vykazovali definičnú zhodu.   

Na rozdiel od Belskeho, zahŕňal prieskum IVPR päť ďalších ukazovateľov, ktoré sa v prevažnej miere 

týkali individuálnych charakteristík detí: pohlavie, vek prvej skúsenosti s násilím, národnosť, školský prospech 

a zamestnanecký status rodičov.  Zaujímalo nás, či budú aj tieto ukazovatele v možnom vzťahu, napriek tomu, že 

nie sú uvedené v Belskom. Treba tiež poukázať na rozdiely ohľadom definovaných oblastí - v prieskume IVPR 

sú dve oblasti – individuálne charakteristiky detí a rodinné ukazovatele, Belsky obsahuje štyri oblasti – individu-

álne rodinné, komunitné a spoločenské.  

 
DEFINÍCIE  FORIEM NÁSILIA A PROBLEMATIKA ICH SKÚMANIA 

 

 Definície násilia, použité pri stanovení ukazovateľov, vychádzajú zo Všeobecných komentárov OSN 

pre práva dieťaťa č.8 a č.13. Prvý z nich vysvetľuje články Dohovoru OSN o právach dieťaťa, ktoré sa zaoberajú 

ochranou detí pred telesnými trestami a inými formami ponižujúceho zaobchádzania alebo krutého trestania. 

Druhý komentár rozoberá právo dieťaťa na ochranu pred všetkými formami násilia a podrobne vymedzuje formy 

násilia (viď. nižšie).  

Obidva  komentáre vychádzajú z princípu nulovej tolerancie - akékoľvek  násilie nie je ospravedlniteľné 

a je potrebné mu predchádzať.  Aj z nulovej tolerancie ale môžu existovať určité výnimky. Týkajú sa  mimoriad-

nych okolností, v ktorých učitelia, pracovníci výchovných ústavov, dospelí  stretávajúci  s deťmi, ktoré sa dostali 

do konfliktu so zákonom, môžu byť konfrontovaní  s nebezpečným správaním, opodstatňujúcim využitie prime-

raných obmedzení na jeho kontrolu. Aj tu však musí byť zreteľný rozdiel medzi nevyhnutným použitím sily na 

minimálny čas, motivovaným potrebou ochrániť dieťa (alebo iné osoby) a použitím sily na trestanie so zámer-

ným vyvolávaním bolesti, ako formy ovládania dieťaťa.  

Uvedené štyri formy násilia sú definičným základom pre potreby kvantitatívneho skúmania. Zanedbá-

vanie sa tu chápe ako nenaplnenie telesných a psychologických potrieb dieťaťa, nezaregistrovanie u lekára, na 

matrike alebo na iných predpísaných miestach, nezaistenie poskytovania služieb (zdravotných alebo iných), 

ktoré osoba zodpovedná za starostlivosť mohla zaobstarať, vedela o nich a mala k nim prístup. Za telesné zane-

dbávanie je považovaný nedostatok primeranej stravy, bývania, oblečenia a základnej zdravotnej starostlivosti. 

Psychické zanedbávanie sa tu vymedzuje ako odopieranie emocionálnej podpory, lásky, chronickú nevšímavosť, 

psychickú „nedostupnosť“, spojenú s prehliadaním náznakov a signálov dieťaťa, vystavovanie dieťaťa intímne-

mu partnerskému násiliu, zneužívanie omamných látok a alkoholu. Pod zanedbávaním komentár rozumie aj 



nezabezpečenie vzdelávania  a opustenie detí, ktorými sú ohrozené najmä deti vyrastajúce mimo manželstva 

alebo deti s postihnutím.    

Pod fyzickým násilím sa poníma akákoľvek forma telesných trestov, formy mučenia, ponižujúceho, ne-

ľudského a krutého zaobchádzania, fyzické šikanovanie,  týranie zo strany dospelých alebo detí.   

 Psychické násilie je definované ako všetky podoby pretrvávajúcich deformujúcich psychických interak-

cií s dieťaťom: dávanie dieťaťu na vedomie, že je bezcenné, alebo dobré iba na to aby plnilo potreby iných, 

strašenie, terorizovanie, vyhrážanie sa, vykorisťovanie a vydieranie, odopieranie citovej odozvy, ignorovanie, 

odmietanie, zavrhovanie, zanedbávanie duševného zdravia, zdravotných  a vzdelávacích potrieb, urážky, vysta-

vovanie domácemu násiliu, zatváranie do samotiek a izolácie.      

Sexuálne zneužívanie zahŕňa akúkoľvek sexuálnu aktivitu vykonávanú dospelým na dieťati, pred ktorou  

dieťa chráni trestný zákon. Sexuálne činnosti dieťaťa zamerané na iné dieťa sa považujú za zneužívanie, ak je 

dieťa  (páchateľ) výrazne staršie než jeho obeť, alebo ak použije silu, hrozbu, alebo iné nátlakové  prostriedky.  

Sexuálne činnosti medzi deťmi sa nepovažujú za sexuálne zneužívanie, ak deti prekročia  vekový limit stanove-

ný zmluvnou stranou dohovoru na konsenzuálne sexuálne aktivity. Sexuálne zneužívanie a vykorisťovanie zahŕ-

ňa podnietenie alebo donútenie dieťaťa pre zapojenie do nezákonnej alebo psychicky škodlivej sexuálnej činnos-

ti, komerčné sexuálne vykorisťovanie detí, využívanie detí v zvukových alebo obrazových záznamoch zneužíva-

nia detí, detskú prostitúciu, sexuálne otroctvo, sexuálne vykorisťovanie v cestovnom ruchu, predaj detí na sexu-

álne účely a nútené manželstvá.        

Pri kvantitatívnom skúmaní štyroch foriem násilia je najviac problematickým zanedbávanie dieťaťa. Ak 

nevychádzame z výkazov sociálnoprávnej ochrany, súdnych spisov, ale iba zo subjektívnych výpovedí detí, tak 

potom je jeho identifikácia zložitá najmä v prípadoch, ak nepoznáme kontext situácií, za akých k nemu dochá-

dzalo.  Niektorí autori skúmajú zanedbávanie pomocou kontinua stanovených detských potrieb. Odpovede na 

položené otázky umožňujú zistiť, ktoré potreby deti považujú za nenaplnené. Neposkytujú však presný obraz 

hranice medzi adekvátnou a neadekvátnou starostlivosťou, hraničiacou so zanedbávaním (Dubowitz,1999). Ne-

jasnosť hranice komplikuje v praxi možnosť rozlíšiť, kedy sa už jedná o zanedbávanie a kedy „iba“ o prejav 

neadekvátneho konania dospelej osoby, ktoré je síce zachytené oblasťou zanedbávania, ale jeho povaha 

a závažnosť nie je zásadná v kontexte ostatných ukazovateľov. Slabá hygiena, či zranenia môžu byť prejavmi 

zanedbávania, ale ak nepoznáme okolnosti, za ktorých k nim dochádza, musíme ich posudzovať diferencovane. 

Ponechanie osamotených detí doma je prejavom zanedbávania, ak sa tak deje často a deti majú nízky vek. Za 

odlišné možno považovať nechanie dieťaťa samého doma  v silnej susedskej  komunite s dobrým dohľadom 

v porovnaní s osamotenými deťmi z rodiny, žijúcej v izolovanom prostredí,  bez toho, aby vedeli kde sa rodičia 

nachádzajú (Dubowitz,1999). Jeho skúmanie by preto malo byť doplnené o dôkazy, že podmienky alebo okol-

nosti poškodzujú opustené deti a vystavujú ich priamej konfrontácii s nebezpečenstvom, ohrozujúcim ich zdra-

vie. Kvantitatívne dotazníkové zisťovanie umožňuje iba v obmedzenej miere spoznať závažnosť okolností, chro-

nickosť a reálny kontext. Z výskumu nevieme, či išlo o ojedinelé prejavy, alebo sa tieto v živote dieťaťa pravi-

delne opakujú. Zanedbávanie sme operacionalizovali pomocou 11 výrokov, ktoré indikujú jeho rôzne oblasti, ale 

neskúmajú okolnosti, za akých k nemu dochádzalo. 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 vystavenia zanedbávania rovnakú váhu, ako výrok ohľadom  bezpečnosti domáceho prostre-

dia, odopierania jedla alebo prítomnosti drog v domácom prostredí. V kontexte ohrozenia zdravia detí, môže ísť 



o neporovnateľné situácie. Na druhej strane, aj odpoveď na  jednu otázku môže odkazovať na nebezpečenstvo 

napr. na utopenie dieťaťa v bazéne alebo pridusenie cigaretovým dymom je rovnako nebezpečné, ako chronické 

dlhoročné vzorce nevhodného správania, vedúce  k ohrozeniu zdravia detí, ako je napríklad absencia pravidelnej 

stravy. 
 

VÝSKUMNÉ OTÁZKY 
 

 Základné výskumné otázky si kládli za cieľ zistiť prevalenciu štyroch foriem násilia v populácií deti 8. a 

 9. ročníkov. Znamená  zintenzívňujúca  skúsenosť s násilím zvyšujúce  riziko, že dieťa bude  poznať  aj násilie 

iného charakteru? Ak áno,  aký silný je tento vzťah? Mapovali sme aj štruktúru odpovedí ohľadom opakovanej 

konfrontácie v 10 oblastiach situácií zanedbávania, v 11 oblastiach  fyzického násilia, v 5 oblastiach psychického 

násilia  a v 7 oblastiach sexuálneho násilia. Získali sme tak empirický obraz najčastejšie reflektovaných oblastí, 

ako aj trend, s akým sa v živote detí opakujú. V komplexnejšej analýze sme zisťovali, ktoré determinanty 

z dvoch hlavných oblastí (individuálnych charakteristík detí a rodinných ukazovateľov) budú vo vzťahu so všet-

kými štyrmi formami násilia a aký silný bude tento vzťah. Zaujímalo nás, či rovnaké faktory, ktoré vo vzťahu 

k podielovému výskytu disponovali vplyvom, si túto asociáciu zachovajú aj  u  pomeru šancí alebo rozsahu zaží-

vaného násilia. Možno na základe získaných údajov identifikovať rizikovejší profil individuálnych charakteristík 

detí a rodinných okolností? Ak áno, čo to znamená pre aplikáciu prevencie a ochrany v rámci sociálnych 

a verejných politík? Vybrané ukazovatele porovnávame so schémou  Belskeho ohľadom potvrdenia rizikového 

potenciálu v slovenských podmienkach. Sledovali sme rolu aj ďalších ukazovateľov, ktoré už v Belskom zahrnu-

té neboli -  s cieľom zistiť, do akej miery ich bude možné vyhodnotiť ako rizikové alebo naopak, v konfrontácií 

s násilím ako indiferentné.  

 
DÁTA A METÓDY RIEŠENIA 

 

 Mať dobré údaje znamená vlastniť jeden z kľúčov k pochopeniu násilia páchanom na deťoch. Nasledu-

júca analýza vychádza z reprezentatívnej anonymnej vzorky detí 8. a 9 ročníkov na základných školách.  Deti a 

školy boli do vzorky vybrané náhodným výberom a v súlade s metodikou stanovenou Výskumným ústavom 

detskej psychológie a patopsychológie dieťaťa. Pretože deti a školy boli do vzorky vybrané náhodným výberom,  

v súlade s metodikou stanovenou Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie, povaha vzorky 

umožňuje použiť postupy štatistickej interferencie - zistenia sú reprezentatívne pre celú populáciu detí, navštevu-

júcich 8.a 9. ročníky na štandardných základných školách. Vzorka kopíruje skutočné rozloženie chlapcov 

a dievčat  podľa reálneho počtu žiakov 8. a 9 ročníkov v okresoch a  krajoch na celom Slovensku. Dotazník 

prešiel kontrolou Úradom na ochranu osobných údajov a deti naň odpovedali v prvej polovici roka 2013. Jeho  

vyplnenie bolo konzultované s asociáciou výchovných poradcov, ktorí kvôli etickým otázkam a možnosti ret-

raumatizácie zabezpečili na školách prítomnosť psychológov/čiek.. Vyhodnotených bolo 1560 dotazníkov. Pou-

žité boli tri analýzy údajov. Pomocou koeficientov mier asociácie bola najskôr určená sila bivariačných vzťahov 

medzi individuálnymi charakteristikami detí, rodinnými charakteristikami rodín z ktorých deti pochádzajú 

a podielovým výskytom štyroch foriem násilia. Na výpočet pomeru šancí výskytu násilia sme použili logistickú 

regresiu. Pri hľadaní súvislostí s rozsahom násilia, ktorému sú deti vystavené, bola použitá viacnásobná  lineárna 

regresia.  

 



SKÚSENOSTI DETÍ S NÁSILÍM - ZÁKLADNÉ ZISTENIA 
 

 Ako prvú uvádzame všeobecnú prevalenciu štyroch foriem násilia. Uvedeným oblastiam fyzického, 

psychického, sexuálneho násilia a zanedbávania bolo vystavených (v rôznej intenzite a rozsahu) 36 % detí 8. a 9. 

ročníkov. Najčastejšie boli deti posledných dvoch ročníkov základnej školy konfrontované s fyzickým násilím - 

až 23 % detí pozná situácie fyzického ubližovania. Nasledovalo psychické násilie, s ktorým bolo konfrontova-

ných 21 % detí, situácie zanedbávania poznalo 9% detí a 7 % detí uviedlo, že boli vystavené sexuálnemu násiliu. 

Ide o vysokú prevalenciu, odzrkadľujúcu, že násilie nie je pre detí ničím ojedinelým, poznajú jeho rôzne formy 

a majú s ním svoje skúsenosti. Tieto čísla podporujú zistenia FOCUSU o prevalencií  rôznych foriem týrania detí 

na základe osobnej skúsenosti dospelých z blízkeho okolia detí. Doleuvedená tabuľka poukazuje, na intervaly 

podielov prevalencie u všetkých detí základného súboru (8. a 9 ročníky ZŠ) na celom Slovensku.  Horné hranice 

odhadov u fyzického a psychického násilia naznačujú, že s nimi môže  mať skúsenosť  približne každé štvrté 

dieťa 8. a 9. ročníkov. Pri výskyte sexuálneho násilia, je horná hranica odhadu na každých 100 detí väčšia ako 

osem detí. 

 

 

ODHADY NA POPULÁCIU DETÍ  

(8. a 9. ročník) 
zanedbávanie 

psychické 

násilie 

fyzické 

násilie 

sexuálne  

násilie 

celkové 

vystavenie 

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

95 %  interval - horná hranica 10,9 % 22,6 % 25,3 % 8,4 % 38,2 % 

             Zdroj: IVPR (2013) 

 
  Ďalšia analýza údajov poukazuje na dve skutočnosti. Prvou je súvis oblastí rôznych foriem násilia. 

Dieťa, ktoré pozná určitú oblasť niektorej z foriem násilia, je veľmi často konfrontované s niektorou z oblastí 

jeho ďalších foriem. Ku konfrontácii dochádza rôznymi spôsobmi, zahŕňajúcimi celú škálu odlišných prejavov. 

Druhou skutočnosťou je, že rastúci počet oblastí jednej formy násilia je sprevádzaný simultánnym vzrastom 

počtu oblastí inej formy násilia. Ide o „spojené nádoby“ - čím intenzívnejšie boli deti konfrontované s násilím 

v jeho jednej forme, tým väčší počet oblastí násilia uvádzali aj pre ďalšie formy násilia. Ako naznačujú údaje 

z nasledujúcej tabuľky, najtesnejšia korelácia bola odhalená medzi oblasťami fyzického a psychického násilia. 

Nasleduje tesný súvis dvojice oblastí fyzického a psychického násilia so zanedbávaním a súvis medzi psychic-

kým násilím a sexuálnym násilím. Najnižšie hodnoty dosahovala korelácia medzi fyzickým  a sexuálnym násilím 

aj keď táto svojou hodnotou stále spadala do oblasti nízkej až strednej súvislosti. 
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Prevalencia násilia páchanom na deťoch 8. a 9. ročníkov v Slovenskej republike 
N=1560 



 

 Z P F S 
Z 1 0,424** 0,424** 0,272** 
P 0,424** 1 0,572** 0,329** 
F 0,424** 0,572** 1 0,312** 
S 0,272** 0,329** 0,312** 1 

        POZNÁMKA: N = 1560, Z – situácie zanedbávania, P- psychické násilie, F- fyzické násilie, S -sexuálne násilie **p < 0.01 

 
 

SKÚSENOSTI DETÍ S NÁSILÍM  - ŠTRUKTÚRA SKÚMANÝCH  FORIEM NÁSILIA  
 

 Ďalšie výsledky poukazujú na rôzne druhy osobných skúseností. Ako prvé uvádzame súvislosti pre 

fyzické násilie, najčastejšie reflektovanú formu násilia. Zaujímali sme sa o rôzne spôsoby fyzických trestov detí 

zo strany ich rodičov, ale aj o násilie medzi samotnými rodičmi, do ktorého môžu byť nepriamo  zapojené aj deti 

– či už ako svedkovia, alebo  v rámci obrany niektorého z rodičov pred vzájomným napádaním sa. Fyzické nási-

lie sme skúmali pomocou 11 ukazovateľov, definujúcich jeho jednotlivé oblasti.  S rôznymi druhmi fyzického 

násilia mal skúsenosť najväčší podiel detí – až 23 % (N = 365). Každé štvrté dieťa 8. a 9. ročníkov uviedlo, že 

mu bolo vystavené. Najčastejšie deti uvádzali, že poznajú jeho jednu oblasť (priemer = 2,84, medián = 2,00, 

modus = 1, štandardná odchýlka = 1,744, min. = 1, max. = 11). Údaje však odhalili aj deti, ktoré uviedli, že majú 

skúsenosť so všetkými jedenástimi oblasťami. Ich podiel tvoril takmer 6 % zo skupiny uvádzajúcu konfrontáciu 

s fyzickým násilím (N = 21). V porovnaní s ostatnými formami násilia je to najvyšší podiel detí, uvádzajúcich 

všetky jeho oblasti (viď. grafy v prílohe). Deti vystavené fyzickému násiliu majú rôznu štruktúru skúseností– 

najčastejšie poznajú udretie po hlave alebo šticovanie za vlasy. Udretie po hlave je zrejme nielen najrozšírenej-

ším fyzickým trestom ale zároveň sa má aj tendenciu najčastejšie opakovať. Najmenej častú skúsenosť majú deti 

s dusením rukami alebo vankúšom, s popálením cigaretou alebo iným predmetom. Zistenia  ukazujú, že výskyt 

fyzického násilia nie je  ojedinelou skúsenosťou, ktorú raz zažijú a viackrát sa už  nevráti. Vykazuje tendenciu 

v rôznej miere sa opakovať. 

 Zdroj: IVPR (2013) 

 

 V rámci psychického násilia sme skúmali  päť oblastí, zameraných na rôzne aspekty zastrašovania, 

vyhrážania, ponižovania alebo odmietania komunikácie. Zahrnuli sme aj situácie, týkajúce sa zamykania v izbe, 
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dusenie rukami, vankúšom,N=12 

popálenie cigaretou alebo inými predmetmi,N=16 

kopnutie nohou, N=70 

vyhrážanie sa rodičov, že si navzájom ublížia,N=73 

ubližovanie súrodencovi zo strany rodiča,N=82 

kmásanie, lomcovanie, ťahanie, N=87 

kľačanie na kolenách na príkaz, N=101 

bránenie jedného rodiča pred napadnutím druhého rodiča, N=102 

napádanie sa rodičov navzájom,N=106 

šticovanie za vlasy, N=137 

udretie po hlave, N=264 

Ako často sú deti vystavené situáciám, indikujúcich fyzické násilie 

stalo sa raz stalo sa 2-5 krát stalo sa 6-10krát stalo sa viac ako 10krát stáva sa stále 



alebo odopierania stravy, vedúceho k hladovaniu. Deti mali možnosť uviesť skúsenosť s niektorými z piatich 

uvedených výrokov. Z výsledkov vyplynulo, že psychické násilie je druhou najčastejšie uvádzanou formou nási-

lia, ktorú poznalo 21% detí 8. a 9. ročníkov (N = 321)  Pre ilustráciu – s jednou oblasťou malo skúsenosť pri-

bližne 32% detí zo skupiny, ktorá pozná takéto situácie (N = 101), so všetkými piatimi 1,5 % (N=3) (viď. grafy 

v prílohe). V priemere deti uvádzali 2 oblasti súčasne (priemer = 2.05, medián = 2,00, modus = 2,00, štandardná 

odchýlka = 0,929, min. = 1, max. = 5). Najčastejšie reflektovanými oblasťami psychického násilia boli odmieta-

nie rozhovoru zo strany rodičov, nadávanie a ponižovanie,  ktoré súčasne vykazovali tendenciu aj najčastejšie sa 

opakovať. Najmenej frekventovanou oblasťou bolo odopieranie stravy vedúce až k hladovaniu a zamykanie 

v izbe. Približne polovica detí, ktoré poznala posledné dve vymenované oblasti ich zažívala opakovane – 2/5 krát 

a častejšie.  Podobne, ako v prípade fyzického násilia, nešlo o ojedinelé prejavy, ale situácie vykazovali tenden-

ciu sa opakovať.   

 
Zdroj: IVPR(2013) 

 

 Zanedbávanie bolo treťou najčastejšie reflektovanou formou násilia. Celkovo s ňou malo skúsenosť 9 % 

detí (N = 140). Prejavy zanedbávania boli definované pomocou 11 oblastí.  Pri ich výbere sme zohľadňovali 

okolnosti, ako sú zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, školských potrieb, záujmu rodičov o školu, dostatok 

jedla, pocitu bezpečia dieťaťa v domácnosti, dostatok čistého oblečenia. U tejto formy násilia sme ako u jedinej 

neskúmali, ako často sa v živote detí situácie zanedbávania opakujú. Zamerali sme sa iba na to, či vo svojom 

živote takúto skúsenosť majú alebo nie.  Z dôvodu obmedzení, uvedených na začiatku textu, sme  pre účel posil-

nenia výpovednej hodnoty považovali za zanedbávanie iba odpovede, v  ktorých dieťa uviedlo tri a viac oblastí. 

Vzhľadom na vopred zvolené kritérium vystavenia zanedbávaniu, museli byť situácie sprevádzané minimálne 

ďalšími dvoma uvedenými okolnosťami.  V priemere uvádzali deti takmer  štyri oblasti, (priemer = 3,73, medián 

= 3,00, modus = 3,  štandardná odchýlka = 1,110, min. = 1, max. = 11). Najčastejšie  -  odchod  rodičov bez 

toho, aby sa vedeli kde sa nachádzajú. Ďalšou, pomerne prekvapujúcou skúsenosťou, ktorú uviedlo približne 

11% detí v skupine vystavenia, bola odpoveď, že museli proti svojej vôli odísť z domu, lebo sa necítili bezpečne. 

Obidve odpovede súviseli s pocitom bezpečia a kvalitou vzťahov v domácom prostredí. Tretia najčastejšia odpo-

veď uvádzala absenciu pravidelných preventívnych lekárskych prehliadok, ako sú očkovanie alebo návšteva 

zubára. Najmenší podiel deti uviedol, že nemá k dispozícií všetky školské potreby, ktoré potrebujú k učeniu 

(knihy, učebnice). 
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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 



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

2. Musel/la si niekedy proti svojej vôli odísť z domu preč, lebo si sa doma necítil/la bezpečne? (odpovede áno) 49 10,6% 

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

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

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

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

7. Musel/la si sa niekedy o seba postarať sám/sama, lebo rodičia pili alkohol alebo brali drogy? (odpovede áno) 36 7,8% 

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

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

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

11. Máš k dispozícii všetky školské potreby, ktoré potrebuješ k učeniu (knihy, perá, učebnice)? (odpovede nie) 22 4,8% 

SPOLU 461 100% 

Zdroj: IVPR (2013) 

 

 Poslednou  - štvrtou skúmanou formou násilia bola konfrontácia detí so sexuálnym násilím. U tejto 

formy násilia sme zisťovali 7 oblastí výskytu – od nedotykových až po dotykové formy sexuálneho kontaktu.  

Zo všetkých detí 8. a 9. ročníkov 7% uviedlo, že pozná jednu alebo viac jeho oblastí (N = 111). Išlo opäť o rôznu 

štruktúru skúseností s rôznym vystavením, v rozličnej frekvencii a rozsahu. Deti, vystavené sexuálnemu násiliu, 

uvádzali v priemere dve oblasti, pričom najčastejšie bola reflektovaná jedna oblasť (priemer = 2,15, medián = 

2,00, modus = 1,00, štandardná odchýlka =1,562,  min. = 1, max. = 7). Všetkých sedem oblastí uviedlo 1,8 % 

detí, vystavené tejto forme násilia (N = 2). V porovnaní s predchádzajúcimi dvoma formami to bolo  čo do roz-

sahu konfrontácie s viacerými oblasťami najmenší podiel (viď. grafy v prílohe). Ako  ukazuje doleuvedený graf, 

najčastejšie bolo uvádzané bezdotykové sexuálne násilie, ako je urážanie sexuálnymi poznámkami týkajúcimi sa 

postavy alebo vzhľadu. Išlo o oblasť, ktorá sa mala tendenciu aj najčastejšie opakovať.  Naopak, najmenej často 

uvádzali deti oblasť ohľadom nútenia zo strany dospelých k foteniu v erotických polohách.   

 

 
Zdroj: IVPR (2013) 
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nútenie, aby Ťa dospelý mohol fotiť v erotických polohách N=15 

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 

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?  

stalo sa raz stalo sa 2-5 krát stalo sa 6-10krát stalo sa viac ako 10krát stáva sa stále 



AKÉ  DETI ZAŽÍVAJÚ NÁSILIE ČASTEJŠIE A ZA AKÝCH RODINNÝCH OKOLNOSTÍ? 
 

 V ďalšej analýze sme sa zamerali na faktory, ktoré asociovali s výškou podielového výskytu násilia. 

Zaujímali nás hodnoty asociácie v bivariačných vzťahoch. Ako prvé sme vyhodnotili päť individuálnych charak-

teristík detí, zahrnutých do prvej oblasti - pohlavie, vek prvej konfrontácie, zdravotné znevýhodnenie, uvedenú 

národnosť a prospech. Všetky formy násilia štatisticky význame diferencovalo pohlavie, pričom ho reflektovali 

najmä dievčatá.  Bolo tomu tak ako u situácií sexuálneho (Cramers V= 0,193, p < 0.001) i psychického násilia 

(Cramers V = 0,112, p < 0.001), kde výška hodnôt vzájomného vzťahu spadala do intervalu nízkej až strednej 

súvislosti. U fyzického násilia (Cramers V = 0,079, p < 0.05) a zanedbávania (Cramers V = 0,066, p < 0.05) bolo 

pohlavie od podielového výskytu nezávislé (uvedené v poradí výšky asociácie). Pohlavie tak nízko až stredne 

asociovalo najmä so sexuálnym násilím. Z vecného hľadiska išlo o najvyššiu hodnotu zo všetkých štyroch fo-

riem násilia. U situácií zanedbávania, fyzického násilia predpokladáme, že pohlavie v populácií detí 8. a 9 roční-

kov by nemalo zohrávať významnejšiu úlohu, pretože hodnoty koeficientov asociácie boli veľmi nízke a spadali 

do oblasti nezávislosti. Priemerný vek prvej konfrontácie s násilím sa vo vzorke líšil.  Najnižšiu priemernú 

vekovú skúsenosť majú deti s oblasťami fyzického násilia (priemer = 9,43, medián = 10, štandardná odchýlka = 

3,268, min. = 2, max. = 15). Pri skúsenosti s fyzickým násilím je - v porovnaní s ostatnými dvoma formami - 

najväčšia štandardná odchýlka. Znamená to, že vek prvej konfrontácie je okolo priemeru rozložený širšie a deti 

ho ako prvé zažívajú v najrôznejšom veku. Zároveň si ho - v  porovnaní  s ostatnými formami násilia, pamätajú 

od najnižšieho, veľmi skorého veku. Priemerný vek  prvej konfrontácie u  psychického  násilia je o niečo vyšší s 

nižšou štandardnou odchýlkou (priemer = 11,12 medián = 12,00, štandardná odchýlka = 2,610, min. = 2, max. = 

15).  Skupina detí, konfrontujúca sa so sexuálnym násilím, udávala  najvyšší priemerný vek prvej skúsenosti s 

najnižšou štandardnou odchýlkou (priemer = 12,31, medián = 13,00, štandardná odchýlka = 2,257, min. = 4, 

max. = 15). Alarmujúcim faktom je skutočnosť, že u všetkých sledovaných foriem násilia boli uvedené aj  veľmi 

nízke vekové čísla,  čo si deti prakticky, nemôžu pamätať. Tieto odpovede  čítame tak, že u  časti detí konfrontu-

júcich sa s násilím, sa tak deje dlhodobo respektíve od skorého detstva, alebo prvého momentu, ktorý si  v živote 

pamätajú. Najmä fyzické násilie rodičov je - v porovnaní s ostatnými formami násilia - zrejme výchovným pro-

striedkom, ktoré deti poznajú od útleho veku (viď grafy).   

 
 



 K zaujímavým zisteniam prispieva aj faktor zdravotných komplikácií. Výskyt zdravotných problémov 

môže znamenať zvýšené nároky na starostlivosť a výchovu, čo môže viesť až k násilnej konfrontácii. Podobne 

ako pohlavie, aj existencia najrôznejších zdravotných problémov asociovala štatisticky významne s jeho výsky-

tom. Deti, zažívajúce zdravotné komplikácie, sú všetkým formám násilia vystavené častejšie. Najvyššie hodnoty 

koeficientov mier asociácie sa ukázali pri fyzickom násilí (Phi = 0,162, p < 0.001). Rovnakú hodnotu dosiahol 

súvis s psychickým násilím (Phi = 0,162, p < 0.001). O trochu menšia miera  bola zistená pri sexuálnom násilí 

(Phi = 0,138, p < 0.001) a najnižšia pri situáciách zanedbávania (Phi = 0,126, p < 0.001). Všetky hodnoty miery 

asociácie spadali do intervalu  nízky až stredný vzťah.       

Na rozdiel od zdravotných problémov, národnosť detí už vecne nediferencovala ani jednu formu nási-

lia. Štatisticky významne vplývala iba  na situácie zanedbávania, kde však koeficient spadal do oblasti nezávis-

losti (Phi = 0,081, p <0.05). Znamená to, že jej vplyv je prakticky zanedbateľný. Jedným z vysvetlení môže byť 

fakt, že prieskum bol robený na základných školách v rámci stredného prúdu vzdelávania. Deti zo segregova-

ných osád zrejme navštevujú najmä špeciálne školy, ktoré do prieskumu zahrnuté neboli. Podobné nízke hodnoty 

sa ukázali aj pri prospechu -  podielové vystavenie fyzickému, psychickému, sexuálnemu násiliu, štatisticky 

významne s kvalitou prospechu neasociuje. V rámci vystavenia situáciám zanedbávania išlo tiež o nízku hodnotu 

potvrdzujúcu nezávislosť (Phi = 0,081, p < 0.05). Konfrontáciu s násilím tak deti zažívajú v celom spektre pro-

spechu, úroveň dosahovaných známok nemá s násilím výraznejšiu súvislosť. 

 V druhej oblasti, zameranej na rodinné charakteristiky, bol jedným z podstatných ukazovateľov ro-

dinný stav. Deti z rozvedených rodín dosahovali štatisticky významne vyššie podiely vystavenia s nízkym až 

stredným vplyvom u dvoch foriem násilia  - najsilnejšia miera asociácie sa ukázala pri vystavení zanedbávaniu 

(Cramers V = 0,131, p < 0.001) a fyzickom  násilí (Cramers V = 0,128, p < 0.001). Hodnoty vzťahov u sexuál-

neho násilia (Cramers V = 0,078, p < 0.01) a psychického násilia (Cramers V = 0,057,  p < 0.05) spadali do 

intervalu nezávislosti.  Deti 8. a 9. ročníkov, pochádzajúce  z rozvedených rodín, poznajú zanedbávanie a fyzické 

násilie častejšie v porovnaní s deťmi z úplných rodín. Rozvod tak odkazuje na životné podmienky, zvyšujúce 

riziko výskytu fyzického násilia a zanedbávania.  Zamestnanecký status - podobne ako dosiahnutý prospech 

a národnosť, nebol rozhodujúci. Výška koeficientu mier asociácie bola na hranici nízkej až strednej súvislosti 

iba u situácií zanedbávania (Cramers V = 0,091, p < 0.05). Skutočnosť, keď jeden alebo obidvaja rodičia nepra-

cujú,  tak nesúvisí s podielom výskytu väčšiny foriem násilia. Podstatne dôležitejšiu, až kľúčovú úlohu zohráva 

finančná situácia rodín. Podobne ako rodinný stav, štatisticky významne diferencovala všetky formy násilia. So 

zhoršujúcimi sa finančnými pomermi rástli podiely detí, vystavených jednotlivým formám násilia.  Nízky až 

stredný  vplyv mala subjektívne vyhodnotená zhoršujúca sa finančná situácia rodín u troch foriem násilia. Naj-

vyššia hodnota vzťahu bola pri zanedbávaní (Cramers V = 0,214, p < 0.001), nasledovalo sexuálne (Cramers V = 

0.162, p < 0.001),  fyzické (Cramers V = 0,152, p < 0.001) a napokon psychické násilie (Cramers V = 0,121, p < 

0,001). Finančná situácia rodiny vplýva na podielový výskyt všetkých foriem násilia. Rodiny, kde je rozpočet 

považovaný deťmi za veľmi nízky sú rizikovejšie a deti v chudobných rodinách zažívajú častejšie všetky formy 

násilia.  Ďalší ukazovateľ  - počet  súrodencov asocioval nízko až stredne iba so situáciami zanedbávania. S 

 pribúdajúcim počtom súrodencov rástli podiely detí, vystavených takýmto situáciám (Gamma = 0,195, p < 

0.001). Vo viacpočetných rodinách zanedbávanie deti zažívajú častejšie. Výskyt ostatných foriem násilia bol od 

veľkosti rodiny nezávislý a nebol ani v žiadnom vzťahu s výškou podielovej konfrontácie.  Posledným a dôleži-

tým ukazovateľom  (podobne ako rodinný stav, a finančná situácia rodiny) bola prítomnosť alkoholu v rodine. 



Jeho výskyt zohrával najzávažnejšiu úlohu pri vystavení detí sexuálnemu násiliu (Cramers V = 0,382, p < 

0.001). Ide o najväčšiu (strednú až podstatnú) hodnotu zo  všetkých sledovaných determinantov -  bez ohľadu na 

to,  či sa jedná o individuálne alebo rodinné charakteristiky detí.  Rovnako strednú až podstatnú rolu zohrávala 

jeho prítomnosť aj pri výskyte fyzického (Cramers V = 0,354, p < 0.001) a psychického násilia (Cramers V = 

0,263, p < 0.001). Prítomnosť alkoholu je jednou z najrizikovejších okolností výskytu akejkoľvek násilnej kon-

frontácie (zhrnutie všetkých ukazovateľov pre individuálne detské a rodinné charakteristiky – viď. tabuľky v 

prílohe). 

 

AKÉ CHARAKTERISTIKY DETÍ A RODÍN ZVYŠUJÚ  POMERY ŠANCÍ VYSTAVENIA  NÁSILIU? 
 

Zo základných triedení a bivariačných vzťahov bolo možné odvodiť mieru asociácie individuálnych 

charakteristík detí a ich rodín so štyrmi formami násilia, ako aj indiferentnosť voči výške podielového výskytu. 

V nasledujúcej analýze sú základné rozšírené.  Determinanty, pochádzajúce z individuálnych a rodinných cha-

rakteristík, analyzujeme komplexnejším  pohľadom. Zaujíma nás, ktoré z nich si udržia vecnú a štatistickú výz-

namnosť aj počas kontroly konštantnosti vplyvu ostatných zahrnutých ukazovateľov a ktoré naopak, svoj vplyv 

stratia. Cieľom je zistiť,  ktoré ukazovatele budú zvyšovať pomery šancí  vystavenia najviac a ktoré sa, naopak, 

stanú zanedbateľné. Umožňuje nám to identifikovať rizikovosť vystavenia násiliu, pri kontrole konštantnosti 

zahrnutých individuálnych  a rodinných ukazovateľov. Výsledky analýzy sú zhrnuté v dvoch grafoch. Prvý pou-

kazuje na  povahu individuálnych charakteristík  detí. Druhý graf sa  zameriava na rodinné charakteristiky. 

(viď dole).  

Ako prvé sme vyhodnotili pohlavie. Pri kontrole konštantnosti vplyvu ostatných štyroch ukazovateľov 

individuálnych charakteristík mali  dievčatá - v porovnaní s chlapcami, takmer 4 krát väčšiu šancu, že budú 

vystavené sexuálnemu násiliu (EXP (B) = 3,786**, B = 1,331, SE = 0,385, min. =1,779, max. = 8,057).  Pri 

odhade na celú populáciu detí 8. a 9. ročníkov dosahovala horná hranica intervalu vystavenia pomeru šancí až 

hodnotu 8, čo je jedna z najväčších hodnôt zo všetkých ukazovateľov. U ostatných foriem násilia pohlavie (diev-

ča) síce zvyšovalo pomer šancí (u fyzického násilia iba minimálne), ale bez štatistickej významnosti. Byť diev-

čaťom je v najsilnejšom vzťahu so sexuálnym násilím nielen v bivariačných vzťahoch. U situácií psychického 

násilia pohlavie stratilo svoj vplyv. Táto zmena môže mať dva dôvody: vysokú multikolinearitu vstupných pred-

iktorov, ktoré navzájom rušia štatisticky významný vplyv, alebo sa pri zahrnutí viacerých premenných zvýši 

dôležitosť tých, ktoré pôvodne do analýzy zahrnuté neboli (Tarling, 2009).  

Ďalšou sledovanou individuálnou charakteristikou bola národnosť. Zmena slovenskej národnosti na 

menšinovú rómsku, štatisticky významne znižovala pomer šancí iba u jednej formy násilia -  fyzického. Rómske 

deti, ktoré navštevujú 8. a 9. ročník základných škôl, tak majú - v porovnaní s majoritou - 4,2 krát menšiu šancu 

(1/0,235), že budú vystavené fyzickému násiliu (EXP (B) = 0,235*, B = -1,446, SE = 0,710, min. = 0,059, max. 

= 0,947) (na rozdiel od bivariačného vzťahu, ktorý poukazoval na nezávislosť). Pri kontrole konštantnosti vply-

vu ostatných charakteristík, hlásiť sa na základnej škole k rómskej národnosti znamená výrazné zníženie šancí, 

že príslušné dieťa bude konfrontované s fyzickým násilím. Ešte nižšiu hodnotu dosahovali ukazovatele menši-

novej - rómskej národnosti u pomerov šancí sexuálneho násilia. Pretože ale nedosahovali štatisticky významné 

výsledky, predpokladáme - podobne ako u bivariačných vzťahov - existenciu nezávislosti.    

 Vek prvej skúsenosti – bol sledovaný u troch foriem násilia. Štatisticky významnú rolu hral iba pri 



fyzickom násilí - s nárastom veku dieťaťa sa pomer šancí fyzickej konfrontácie znižoval (EXP (B) = 0,879**, 

B= -0,129, SE=0,037,  min. = 0,897, max. = 0,945). 

Počet zdravotných komplikácií hodnoty ukazovateľov pomeru šancí konfrontácie štatisticky výz-

namne zvyšoval, najmä u situácií zanedbávania (EXP (B) =1,798**, B = 0,587, SE = 0,137, min. = 1,374, max. 

= 2,353), pri psychickom (EXP (B) = 1,230*, B = 0,207, SE = 0,095, min. = 1,044 max. = 1,514) a fyzickom 

násilí (EXP (B) =1,270*, B = 0,239, SE = 0,015, min. = 1,013, max. = 1,591). Pribúdajúce zdravotné problémy 

dieťaťa zvyšujú šance vystaveniu v rámci všetkých troch foriem násilia -  najviac u situácií zanedbávania. Vý-

nimku tvorilo iba sexuálne násilie, kde rast zdravotných komplikácií  pomer šancí zvyšoval iba minimálne, čo 

prakticky znamená absenciu vplyvu. Preukázal sa tak vzťah s výškou podielu nielen čo sa týka samotnej existen-

cie zdravotných komplikácií, ale aj vzhľadom na rastúci počet zdravotných problémov s pomerom šancí vysta-

venia trom násilným situáciám (S výnimkou sexuálneho násilia).     

 Posledný  sledovaný ukazovateľ individuálnych charakteristík detí -  prospech v škole, vplýval iba na 

situácie zanedbávania (EXP (B) = 1,276**, B = 0,446, SE = 0,103, min. = 1,276, max. = 1,912). Podobne ako 

u bivariačných vzťahov, jeho vplyv na zvyšné formy násilia bol nepodstatný. Prospech nie je v žiadnom vzťahu 

s pomerom šancí vystavenia. To či dieťa dosahuje v škole lepšie alebo horšie známky, vzhľadom na pomer šancí 

násilných situácií, je  v jeho živote  nepodstatné.  

 
Zdroj: IVPR (2013) – (červenou sú označené štatisticky významné charakteristiky) 

 

  Ako budú ovplyvňovať riziko vystavenia násiliu rodinné charakteristiky? Budú nepriamo potvrdzo-

vať platnosť bivariačných vzťahov, alebo pri zahrnutí všetkých piatich sa ukážu ako podstatné tie, ktoré pôvodne 

nezohrávali žiadnu rolu? Rodinný stav štatisticky významne vplýval na dve formy násilia, pomer šancí však 

zvyšoval iba v situáciách zanedbávania (EXP (B) = 1,980**, B = 0,683, SE = 0,208,  min. = 1,317, max. = 

2,978) - deti pochádzajúce z rozvedených rodín majú vyššie šance vystavenia iba zanedbávaniu.  U ostatných 

foriem násilia bola hodnota EXP (B) síce vyššia, ale bez signifikantných hodnôt. Nevieme preto potvrdiť, či 

môžeme podobný výsledok očakávať aj v celej populácií detí 8. a 9. ročníkov. Podobne tomu bolo aj pri vyhod-

notení zamestnaneckého statusu, ktorý nezohrával rolu ani pri bivariačných vzťahoch. To, či jeden alebo obi-

dvaja rodičia dieťaťa nepracujú, alebo naopak, majú zamestnanie, nezohráva ani tu svoju rolu. Odlišné výsledky 

sme získali pri finančnej situácií rodín. Pri bivariačných vzťahoch sa ukázalo, že ak deti považovali finančnú 

situáciu rodiny za horšiu, tak stúpala aj asociácia s podielovým výskytom násilia (najsilnejší bivariačný vzťah sa 

ukázal pri zanedbávaní). Rovnako tomu bolo aj u všetkých foriem násilia pri zahrnutí všetkých piatich rodinných 

charakteristík. Tu hodnoty štatisticky významne zvyšovala pomer šancí vystavenia zhoršujúca sa finančná situá-
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cia, najmä u zanedbávania (EXP (B) = 1,785**, B = 0,580, SE = 0,116,  min. = 1,422, max. = 2,242), sexuálne-

ho EXP (B) = 1,720**, B = 0,542, SE = 0,144, min. = 1,297, max. = 2,280), psychického EXP (B) = 1,607**, B 

= 0,474, SE = 0,089, min. = 1,351, max. = 1,912) a nakoniec fyzického násilia EXP (B) = 1,403**, B = 0,339, 

SE = 0,091, min. = 1,175, max. = 1,677).  Ak deti subjektívne považujú rodinný rozpočet za horší, znamená to 

vyššie hodnoty pomeru šancí ich vystavenia násiliu u všetkých jeho foriem. Veľkosť rodiny zohrávala 

v bivariačných vzťahoch svoju rolu iba u prvej formy násilia – zanedbávania. Podobne tomu bolo aj pri výške 

pomeru šancí EXP (B) = 1,320**, B = 0,270, SE = 0,084, min. = 1,121,  max. =1,555), čo implikuje, že 

s každým nárastom rodiny o jedného súrodenca, sa zvyšuje pomer šancí vystavenia situáciám zanedbávania 1,3 

krát. U násilných situácií veľkosť rodiny nehrala rolu, aj keď potenciálne rastúci trend  vystavenia stále existoval  

- avšak so znižujúcim sa počtom súrodencov. Posledným rodinným ukazovateľom, zahrnutým do modelu, bola 

prítomnosť alkoholu, ktorý sme vynechali z dôvodu metodiky u situácií zanedbávania. Rôzne štúdie naznačujú, 

že najmä prítomnosť alkoholu je spojená s výskytom domáceho násilia (WHO,2013), čo sa môže následne pre-

javiť nielen medzi rodičmi, ale aj pri násilí voči deťom, keďže často môžu byť prítomné počas rodičovských 

konfliktov. Samotný alkohol mal najväčší vplyv opäť u sexuálneho násilia (EXP (B) = 4,033**, B = 1,395, SE = 

0,205, min. = 2,701, max. = 6,024), nasledovalo fyzické (EXP (B) = 2,591**, B = 1,274, SE = 0,272, min. = 

2,591, max = 4,937) a napokon psychické násilie (EXP (B) = 1,797**, B = 0,586, SE = 0,092,  min. = 1,499, 

max. = 2,154). Alkohol  potvrdil rozhodujúcu rodinnú rizikovú okolnosť, vzhľadom na výšku pomerov šancí, 

u všetkých foriem násilia. 

 
Zdroj: IVPR (2013) -  (červenou sú označené štatisticky významné charakteristiky) 

 
 

MOŽNO UVAŽOVAŤ AJ O DETSKÝCH A RODINNÝCH UKAZOVATEĽOCH, VPLÝVAJÚCICH  
NA ROZSAH NÁSILIA? 

 

 Tretia analýza identifikuje  individuálne a rodinné charakteristiky, vplývajúce na  rozsah zažívaného 

násilia. Od skúmania vzťahu s podielovým výskytom a pomerom šancí vystavenia prechádzame k rozsahu počtu 

reflektovaných oblastí. Každú formu násilia sme merali pomocou niekoľkých výrokov, reprezentujúcich jej 

jednotlivé oblasti. U situácií zanedbávania bolo týchto oblastí 10, u psychického násilia 5,  pri fyzickom násilí 10 

a u sexuálneho násilia 7. Počet oblastí, ktoré deti v jednotlivých formách násilia uviedli, reprezentoval rozsah ich 

skúsenosti. Deti mali s násilím rôznu skúsenosť – niektoré  uvádzali jednu, iné viac oblastí. Univerzálne platilo, 

že s rastúcim počtom konfrontácie, klesali podiely detí, ktoré mali skúsenosť s kumulovaným násilím (viď. grafy 
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v prílohe). Možno postrehnúť, že značná časť detí bola konfrontovaná s viac ako jednou oblasťou násilia. Zna-

mená to, že je dôležité poznať dôvody, ktoré vplývajú aj  na  rozsah uvedenej konfrontácie. Identifikovanie 

vzťahu by následne mohlo signalizovať zvyšujúci sa stupeň závažnosti konfrontácie, čo sa v konečnom dôsledku 

môže prejaviť aj na zdravotných komplikáciách a celkovom ohrození bezpečia detí. Užitočnosť výsledkov roz-

sahu je dôležité poznať aj pre opatrenia sociálnych a verejných politík, zameraných na prevenciu ochrany detí 

ohrozených násilím. Na základe zistení sa  dá vyhodnotiť, nielen to aké ukazovatele detí  a rodinného prostredia 

asociujú s podielom a pomerom šancí výskytu ale aj s  vyšším  uvádzaným rozsahom jednotlivých oblastí nási-

lia. Je možné tak zacieliť opatrenia na najrizikovejšie skupiny a okolnosti za akých k násiliu dochádza.    

V prvej oblasti, zameranej na päť individuálnych  charakteristík detí (pri kontrole konštantnosti ich 

vplyvu), zohráva  v raste rozsahu násilia u väčšiny z uvedených štyroch foriem štatisticky významnú rolu najmä 

pohlavie a počet uvedených zdravotných problémov. So zmenou pohlavia z chlapca na dievča, priemerný 

rozsah vystavenia sa štatisticky významne zvyšuje u troch foriem násilia – najviac pri sexuálnom násilí. Dievčatá 

v priemere poznajú o vyše dve oblasti sexuálneho násilia viac, v porovnaní s chlapcami (b = 2,494, β = 0,575, t 

= 6,067, p < 0.001). Sú tak nielen častejšie vystavené sexuálnemu násiliu, vzhľadom na podiely sexuálneho 

násilia a pomer šancí, ale zároveň sú konfrontované aj s  väčším počtom jeho oblastí. Rovnako sa konfrontácia 

s násilím u dievčat štatisticky významne zvyšovala, aj keď menej výrazne, u situácií zanedbávania . (b = 0,151, β 

= 0,065, t = 2,571, p < 0.01) a psychického násilia (b = 0,299, β = 0,165, t = 3,778, p < 0.001).  Pri fyzickom  

násilí sa pohlavie prejavilo ako štatisticky nevýznamné, preto nemožno predpokladať, že dievčatá čelia vyššiemu 

priemernému rozsahu fyzickej konfrontácie.        

Druhý zásadný determinant súvisel s existenciou zdravotných problémov. Čím vyšší počet zdravot-

ných komplikácií deti uviedli (depresie, problémy so zrakom, problémy so sluchom, krívanie, používanie vozíka, 

barly, ochrnutie, ...), tým boli  v priemere vystavené  väčšiemu rozsahu násilia v jeho troch  formách. Najvyšší 

nárast, aj keď vecne pomerne zanedbateľný,  spôsobovalo pribudnutie zdravotných problémov u situácií zane-

dbávania (b = 0,296, β = 0,218,  t = 8,680, p < 0.001) a fyzického násilia (b = 0,236, β = 0,156, t =3,225,  p < 

0.001).  Najmenší nárast bol zaznamenaný pri konfrontácií so situáciami psychického násilia (b = 0,148, β = 

0,178, t = 3,928, p < 0.001). Pri konfrontácií so sexuálnym násilím počet zdravotných problémov už  na rozsah 

oblastí sexuálneho násilia  štatisticky významný vplyv nemal (b = 0.056 , β = 0.040, t = 0,382, p > 0.05). U tejto 

formy násilia preto neplatí, že nárast zdravotných problémov má súvis s nárastom rozsahu konfrontácie sexuál-

neho charakteru – podstatnú úlohu tu zohrávajú iné okolnosti.      

 Ďalší ukazovateľ -  vek prvej skúsenosti (meraný u troch foriem násilia, s výnimkou zanedbávania) bol 

štatisticky významný pri fyzickom a sexuálnom násilí. Ak u fyzického násilia sa s rastúcim vekom prvej skúse-

nosti o jeden rok znížil rozsah fyzickej konfrontácie v priemere o 0,06, čo je vecne veľmi malá hodnota, 

u sexuálneho násilia tomu bolo naopak – so zvyšujúcim sa vekom prvej skúsenosti o jeden rok, rozsah uvede-

ných oblastí v priemere narástol  (b = 0,138, β = 0,203, t = 2,143, p < 0.05).  Čim vyšší vek prvej konfrontácie, 

tým väčšiemu  rozsahu sexuálneho násilia sú deti vystavené.  Vyššiemu  počtu oblastí v priemere  čelia deti, 

ktoré so sexuálnym zneužitím majú prvú skúsenosť vo vyššom veku. Z vecného hľadiska ale išlo opäť o veľmi 

malú hodnotu (zvýšenie o 0,138 oblasti).         

Posledné dva ukazovatele individuálnych charakteristík - národnosť a prospech detí hrali štatisticky 

významnú rolu  pri zvýšenom počte ukazovateľov iba u situácií zanedbávania. Jej rozsah bol v priemere vyšší 

u detí hlásiacich sa  k rómskej národnosti (b =0,539, β = 0,066, t = 2,652, p < 0.001), ako aj u detí, ktoré uviedli 



horší prospech (b = 0,424, β = 0,175, t = 7,021, p < 0.01). Rómske deti a deti s horším prospechom čelia 

v priemere väčšiemu počtu situácií zanedbávania. Čim väčší uvedený počet oblastí zanedbávania dieťa uviedlo, 

tým horší prospech  dosahovalo. Zatiaľ čo prospech a národnosť s podielovým výskytom násilia neasociovali, 

u detí ktoré ho poznajú,  zvyšujúca sa intenzita konfrontácie a zhoršujúci sa prospech sú už vo vzájomnom vzťa-

hu. Deti, ktoré zažívajú situácie zanedbávania a považujú sa za Rómov, sa v priemere konfrontujú aj väčším 

počtom jeho oblastí.  Rovnako to platí aj pre prospech. Naopak - deti s horším prospechom už nie sú štatisticky 

významne vystavené väčšiemu počtu oblastí psychického, fyzického ani sexuálneho násilia, v porovnaní s deť-

mi, dosahujúcimi v škole lepšie známky.          

 Podobne tomu bolo aj pri faktore národnosť – deti hlásiace sa k rómskej národnosti nie sú v priemere 

štatisticky významne častejšie vystavené väčšiemu počtu oblastí psychického, fyzického ani sexuálneho násilia, 

v porovnaní s deťmi, ktoré sa prihlásili k slovenskej národnosti. Treba podotknúť, že celkovo vysvetlený rozptyl, 

ktorým sa individuálne charakteristiky podieľali na rozsahu vysvetlených foriem  (R2), bol pomerne malý.  

V niektorých prípadoch vysvetľoval menší počet štatisticky významných charakteristík väčší rozptyl (viď sexu-

álne násilie) v porovnaní s inými formami násilia (viď. napr. situácie zanedbávania). Na podiel vysvetleného 

rozptylu má vplyv vzájomná multikolinearita  ukazovateľov, poradie v akom boli  zahrnuté prediktory do mode-

lu a ďalšie faktory (De Vaus, 2007, Tarling, 2009). Môžeme preto vidieť (najmä u situácií zanedbávania), viac 

štatisticky významných ukazovateľov (žltá farba), ale celkovo vysvetlený rozptyl (9,9 %) je - v porovnaní so  

sexuálnym násilím – menší (R2). Dva prediktory, pohlavie a vek prvej skúsenosti, vysvetľujú u sexuálneho nási-

lia až 42 %, čo je pomerne vysoké číslo.  
CHARAKTERISTIKY  

DIEŤA/RODINA 
Z P F S 

b SE B b SE B b SE B b SE B 

 konštanta 0,531 0,050 - 1,638 0,180 - 2,532 0,273 - -1,858 0,848 - 
   

DIEŤA 

pohlavie 
 0,151 0,059 0,065** 0,299 0,079 0,165*** 0,279 0,157 0,083 2,494 0,411 0,575*** 

vek prvej 
skúsenosti 

 
- - - -0,024 0,014 -0,072 -0,061 0,024 -0,117* 0,138 0,064 0,203* 

zdravotné 
problémy 

 
0,296 0,034 0,218*** 0,148 0,038 0,178*** 0,236 0,073 0,156** 0,056 0,145 0,040 

národnosť 
 0,539 0,203 0,066** -0,339 0,273 -0,054 -0,449 0,496 -0,043 1,648 0,857 0,200 

prospech 
 0,424 0,060 0,175*** 7,28-5 0,079 0,000 0,009 0,160 0,003 0,469 0,357 0,118 

R2 
 

0,099 
(2) 

0,080 
(3) 

0,056 
(4)  0,421 

(1) 
 
 

 konštanta 
 

0,841 0,194 - 0,585 0,163 - 0,389 0,233 - 0,366 0,144 - 

 
RODINA 

rodinný stav 0,272 0,082 0,094** 0,047 0,069 0,019 0,167 0,100 0,046 -0,018 0,062 -0,009 
 

zamestnanecký 
status 

 

 
-0,286 

 
 

 
0,182 

 
-0,045 

 
0,009 

 
0,152 

 
0,002 

 
0,157 

 
0,217 

 
0,020** 

 
-0,303 

 
0,135 

 
-0,071* 

finančná situá-
cia 

 

1,184 0,189 0,177*** 0,552 0,160 0,099** 0,775 0,232 0,095* 0,352 
 

0,154 0,074* 

počet súroden-
cov 

 

0,129 0,032 0,117*** -0,042 0,027 -0,045 0,077 0,038 0,056*** 0,015 0,024 0,020 

alkohol 
 

- - - 1,219 0,104 0,337*** 2,173 0,154 0,399*** 1,900 0,157 0,394*** 

R2 
 

 0,062 
(4) 

 0,138 
(3) 

 0,192 
(1) 

  0,188 
(2) 

 

 



POZNÁMKA, Z - situácie zanedbávania P – psychické násilie F- fyzické násilie S- sexuálne násilie b- neštandardizovaný regresný 
koeficient, SE – štandardná    chyba, B- štandardizovaný  regresný koeficient, hladina významnosti: *p < 0.05, **p < 0.01, ***p <0.001,  R2-

podiel celkového vysvetleného rozptylu pred danú formu násilia (X) – poradie celkovej vysvetlenej variancie pre danú formu násilia 
 

KÓDOVANIE: pohlavie: 0 - chlapec 1- dievča, národnosť: 0 - majorita  1- rómska minorita,  rodinný stav: 0 – úplná rodina 1- rozvedená 
rodina  zamestnanecký status 0 – obidvaja rodičia nepracujú 1 – jeden alebo obidvaja rodičia pracujú, finančná situácia: 0 - veľmi dobrá 

alebo dobrá, 1- veľmi zlá alebo zlá  alkohol: 0 – nebol prítomný 1 - bol prítomný 
 

 Keďže individuálne charakteristiky detí vysvetľovali celkovo iba malý rozptyl (s výnimkou  sexuálneho 

násilia), ďalším okruhom na ktorý sme sa zamerali bolo rodinné prostredie, z ktorého deti pochádzali. Tu sme 

opäť sledovali päť základných ukazovateľov  - rodinný stav, zamestnanecký status, finančnú situáciu, celkový 

počet súrodencov dieťaťa a rolu alkoholu. Najzásadnejším ukazovateľom, ktorý štatisticky významne zvyšoval 

počet oblastí u všetkých  foriem násilia, bola opäť finančná situácia rodiny.. Najužší vzťah bol zistený pri zvy-

šujúcom sa rozsahu situácií zanedbávania (b = 1,184, β = 0,177, t = 6,257, p < 0.001). Nasledovalo fyzické (b = 

0,775, β = 0,095, t =3,338, p < 0.05), psychické (b =0,552, β = 0,099, t = 3,440, p < 0.001) a sexuálne násilie (b 

= 0,352, β = 0,074, t = 2,228, p < 0.05). Finančná situácia je tak - v porovnaní s ostatnými ukazovateľmi 

z rodinného prostredia - najzásadnejším prediktorom, zvyšujúcim nielen podiely detí a pomery šancí, ale aj počet 

oblastí, ktorým deti, vystavené štyrom formám násilia, musia čeliť.   Kľúčovú  rolu hrala aj prítomnosť alko-

holu. Ak je alkohol pri okolnostiach násilia prítomný, štatisticky významne sa zvyšuje rozsah najmä fyzického 

(b = 2,173, β = 0,399, t = 14,083, p < 0.001), sexuálneho (b = 1,900, β = 0,394, t = 12,075, p < 0.001) 

a psychického násilia (b = 1,219, β = 0,337,  t =11,669, p < 0.001). U vystavení situáciám zanedbávania sme rolu 

alkoholu z dôvodu metodiky výskumu nesledovali.   

 Zamestnanecký status sa ukázal štatisticky významným prediktorom rozsahu zažívaného násilia dvoch 

foriem - fyzických a sexuálnych prejavov. Ak v prípade nezamestnanosti jedného alebo obidvoch rodičov sa 

rozsah fyzického násilia, aj keď minimálne, zvýšil (b = 0,157, β = 0,020, t = 0,724, p < 0.01), u sexuálneho 

násilia sa naopak prejavil opačný trend - znižovanie  jeho rozsahu  (b = -0,303, β = -0,071, t = 2,228, p < 0.05).  

Tam, kde jeden alebo obidvaja rodičia nepracujú, čelia deti v priemere o 0,3 menej oblasti vystavenia sexuálne-

mu  násiliu. Ak zamestnanecký status nehral žiadnu rolu pri bivariačných vzťahoch a pomerov šancí, vplyv na 

rozsah uvedených dvoch foriem násilia už existovala.       

   Zvyšujúci sa počet súrodencov súvisel najmä s rozsahom situácií zanedbávania (b = 0,129, β 

= 0,032, t = 4,089, p < 0.001)  a v menšej miere s  fyzickým násilím (b = 0,077, β = 0,056,  t = 2,003, p < 0.01). 

Veľkosť rodiny, z hľadiska počtu súrodencov, je podstatná nielen v bivariačných vzťahoch a pomeroch šancí, ale 

aj v rámci priemerného rozsahu uvedených oblastí zanedbávania.      

 Posledný sledovaný ukazovateľ - rodinný stav, bol u väčšiny foriem násilia indiferentný s jedinou 

výnimkou – deti z rozvedených  rodín čelili štatisticky významne väčšiemu rozsahu situácií zanedbávania (b = 

0,129, β = 0,117, t = 4,089, p < 0.001).  Rodinný stav nie je vo vzťahu iba s bivariačnými zisteniami a pomerom 

šancí, ale má vplyv aj na priemerný rozsah konfrontácie so zanedbávaním.  U ostatných foriem násilia už - na 

rozdiel od niektorých bivariačných vzťahov, alebo vplyvu na pomer šancí (situácie zanedbávania) -  nezohrával 

svoju rolu.           

Celkovo možno konštatovať, že päť rodinných charakteristík vysvetľovalo najväčší podiel rozptylu 

najmä u fyzického  (19,2%) a sexuálneho násilia (18,8%), čo nie je príliš veľké číslo. Najmenšiu hodnotu dosa-

hoval koeficient determinácie u situácií zanedbávania (6,2%).  Podstatnejšie ukazovatele, ako aj ďalšie determi-

nanty,  je tak nutné hľadať mimo vybraných individuálnych a rodinných charakteristík detí.  

 



ZHRNUTIE VÝSLEDKOV 
 

 Konečnú interpretáciu výsledkov uvádzame v niekoľkých častiach. V prvej časti zhŕňame celkovú des-

kripciu zistení, v druhej časti porovnávame vybrané rizikové faktory s východiskami, uvedenými v Belskom 

modeli. Následne sumarizujeme rolu faktorov. V poslednej časti doplňujeme zistenia o niektoré voľné výpovede 

samotných detí.  Niť násilia páchanom na deťoch, sa týkala všetkých detí bez ohľadu na  individuálne a rodinné 

charakteristiky. Aj keď sa vyskytuje v niektorých rodinách potenciálne častejšie, zasahuje všetky vrstvy spoloč-

nosti. Deti sú  najčastejšie konfrontované s fyzickým násilím, ktoré zo svojho života pozná každé štvrté dieťa. 

Niektoré z nich od útleho veku a zrejme v podobe  fyzických trestov. So zvyšujúcim sa vekom prvej skúsenosti, 

klesá rozsah fyzických konfrontácií. Čím je vek prvej skúsenosti nižší, tým je naopak jeho rozsah väčší.  So 

znižujúcim sa vekom štatisticky významne rastie aj pomer šancí vystavenia.  Ide o závažné zistenie, keďže malé 

deti majú veľmi obmedzené interakcie s okolím mimo svojho domu a sú  úplne závislé od rodiča.  Za fyzickým 

násilím nasledujú situácie psychického násilia, zanedbávania a nakoniec skúsenosť so sexuálnym zneužívaním. 

Existuje tesný súvis medzi intenzitou konfrontácie v jednej forme násilia so zvyšnými formami. Inými slovami – 

čím väčšiemu počtu oblastí násilia deti vo svojom živote čelia,  tým je väčšia pravdepodobnosť, že majú rozličné 

skúseností aj s oblasťami v rámci iných foriem  násilia. Najtesnejší súvis existuje medzi dvojicou  psychické - 

fyzické násilie. Intenzita fyzických útokov voči dieťaťu je tak spojená najmä s ďalšími prejavmi psychického 

násilia. Silný vzťah existoval aj v rámci zanedbávania s psychickým a fyzickým násilím, alebo v rámci vzťahu 

sexuálneho a psychického násilia.       

Skúsenosť s akýmkoľvek násilím  nie je  ojedinelou situačnou príhodou. Ak sa vyskytne, má tendenciu 

sa vracať a opakovať v rôznej miere. Vo fyzickej konfrontácií bolo najviac reflektovanou oblasťou udretie po 

hlave alebo šticovanie za vlasy. Zo všetkých oblastí fyzického násilia, vykazovali tieto skúsenosti detí  tendenciu 

najčastejšie sa opakovať. V psychickom násilí to bolo odmietanie rozhovoru, ponižovanie a nadávanie. 

V situáciách zanedbávania (pri stanovení kritérií zaradenia trom a viac uvedeným oblastiam súčasne), išlo o 

oblasť  ponechania dieťaťa doma bez toho, aby vedelo, kde sa rodičia nachádzajú, alebo vynútené opustenie 

domu proti svojej vôli, pretože dieťa sa doma necítilo bezpečne. Sexuálna konfrontácia sa u detí vyskytuje naj-

častejšie v podobe urážania sexuálnymi poznámkami, dotýkajúcimi sa postavy alebo vzhľadu a vynucovania si 

zo strany dospelého, aby sa mohol dotýkať intímnych miest dieťaťa. Dotyková forma násilia je druhou najreflek-

tovanejšou oblasťou v skupine detí, majúcich skúsenosť so sexuálnym násilím.     

Pri porovnaniach  s ukazovateľmi Belskeho schémy sme zisťovali, či sa potvrdia očakávania ohľadom 

identického vplyvu vybraných faktorov, zahrnutých  v Belskom ako aj vo výskume IVPR. S interpretačnými 

obmedzeniami sme porovnali päť z nich. Z individuálnych charakteristík detí to boli  zdravotné problémy, 

z rodinnej oblasti: rodinný stav, subjektívne vyhodnotená finančná situácia, veľkosť rodiny a prítomnosť alkoho-

lu. Uvedených päť charakteristík sú zaradené v jednotlivých oblastiach Belskeho schémy ako rizikové, vzhľa-

dom na zlé zaobchádzanie so samotnými deťmi. Podobne rizikovými sa ukázali aj na Slovensku. U  štyroch sa  

preukázala asociácia so všetkými formami násilia. Ako prvú uvádzame počet zdravotných problémov. Tie 

v bivariačných vzťahoch asociovali v rôznej miere so zvýšeným výskytom všetkých foriem násilia. Ich nárast 

súvisel najmä so zanedbávaním a fyzickým násilím, majúcim zrejme najväčší vplyv na zhoršujúce sa zdravotné 

komplikácie detí. Deti trpiace rôznymi zdravotnými problémami môžu byť aj horšie zvládnuteľné,  s kompliko-

vanejšou výchovou a starostlivosťou, čo môže smerovať k situáciám násilného charakteru zo strany rodičov. V 

dôsledku zdravotných znevýhodnení môžu mať deti znížený sklon čeliť násiliu, alebo menšiu schopnosť sa mu 



brániť. Náročnejšia starostlivosť zo strany rodičov, prípadne komunikačné bariéry (u ťažších zdravotných sta-

vov) môžu viesť aj k ťažšiemu odhaleniu.    

Vo vyhodnotení rodinných charakteristík to bol najmä  rodinný stav - kategória „rozvedená rodina“  bo-

la v pozitívnom vzťahu najmä u zanedbávania a fyzického násilia. Pomer šancí a priemerný rozsah oblastí sa 

zvyšoval  iba u zanedbávania. Deti bez jedného rodiča tak čelili aj jeho vyššej intenzite. Môže tomu byť tak 

preto, že v rozvedených rodinách  disponujú rodičia nedostatkom rodičovských zručností v dôsledku absencie 

podpory zo strany druhého partnera.  Rovnako môžu mať tieto rodiny slabšie finančné zdroje a byť v stave fi-

nančnej núdze, čo je ďalší rizikový determinant. So zhoršujúcim sa finančným rozpočtom rodiny sa  zvyšuje  

podielový výskyt všetkých foriem násilia. Najväčšia intenzita, v rámci zhoršujúceho sa finančného rozpočtu, je 

opäť vo vzťahu k situáciám zanedbávania - ako rizikové sa v tejto forme násilia  ukazujú najmä rodiny, 

v ktorých  majú deti zdravotné problémy, žijú s jedným z rodičov, v rodine, ktorá svoju finančnú situáciu pova-

žuje za neuspokojivú. Nízky finančný rozpočet môže znamenať aj nízky socioekonomický status, vystavenie 

sociálnemu vylúčeniu, kde - v dôsledku absencie sociálnej kontroly - môže byť riziko násilia na deťoch vyššie. 

Tento faktor tak môže byť spojený aj s komunitnými okolnosťami, obmedzeným prístupom k zdrojom. Sociálno-

ekonomické znevýhodnenie, vysoká miera zažívanej chudoby i sociálno-ekonomická deprivácia zvyšujú riziko 

zlého zaobchádzania aj mimo rodinného prostredia  (WHO, 2013).        

Podobne tomu bolo aj u alkoholu, ktorý ak je prítomný, tak je v silnom vzťahu s násilnými situáciami 

bez ohľadu na ich formu. Prítomnosť  alkoholu znamená  vyššiu pravdepodobnosť výskytu akéhokoľvek druhu 

násilia. Vo vzťahu k intenzite je alkohol najrizikovejší najmä u  fyzického a sexuálneho násilia.  Jediným rozpo-

ruplným ukazovateľom, ktorý je v schéme Belskeho, na rozdiel od prieskumu IVPR, vyhodnotený ako rizikový,  

je veľkosť rodiny vzhľadom na počet detských súrodencov. Veľkosť rodiny bola od väčšiny foriem násilia nezá-

vislá. Jedinú násilnú formu, ktorú diferencovala, bolo zanedbávanie, kde mala okrem bivariačného vzťahu vplyv 

aj na výšku pomerov šancí, intenzitu zanedbávania a fyzického násilia. Čim viac detí v rodine, tým viac sa 

s oblasťami zanedbávania a fyzického násilia v priemere deti konfrontujú, aj keď v prípade fyzického násilia to 

platilo vo veľmi nízkej miere. Do budúcna by mohlo byť zaujímavým zistením, či sú vo viacpočetných rodinách 

vystavené zanedbávaniu iba jedno, viac, prípadne všetky deti. V niektorých krajinách v zahraničí sú viacpočetné 

rodiny zastúpené v systéme ochrany detí častejšie. Efekt faktoru viacpočetných rodín mizne, ak sa kontroluje 

socioekonomický status. Mať veľa detí môže znamenať, že rodičia disponujú menším časom, v rámci ktorého sa 

im môžu venovať. Môžu čeliť aj väčším finančným ťažkostiam, riziku preplnených domácností v ktorých rodina 

býva. V niektorých prípadoch ale môže byť vzťah aj opačný. V prípade fyzického a psychického násilia môže 

riziko aj klesať (WHO,2013). Celkovo sa potvrdilo, že  porovnávané  ukazovatele IVPR s Belskeho schémou, sú 

platné aj pre Slovenskú republiku a možno ich považovať vo svojej komplexnosti za rizikové aj vzhľadom na 

domácu situáciu.  Asociujú s väčšinou so štyroch foriem násilia a všetky z nich zvyšujú intenzitu prejavov zane-

dbávania.           

 Vplyv ďalších piatich faktorov, ktoré v Belskeho schéme už  neboli zahrnuté,  sa v prieskume IVPR 

ukázali ako rozporuplné. So zhoršovaním sa prospechu detí, rástli podiely sprevádzané intenzitou konfrontácie 

iba u zanedbávania. Deti, ktoré  poznajú rôzne formy násilia,  môžu dosahovať rozličný prospech - môžu mať 

dobré aj zlé známky - neexistuje tu lineárna súvislosť. To, že sa deti v domácom rodinnom prostredí konfrontujú 

s násilnými situáciami, sa tak nemusí na ich prospechu prejaviť. Známky v škole nie sú spoľahlivým indikáto-

rom identifikácie zlého zaobchádzania. Určitú rolu môžu hrať iba pri zanedbávaní. Rovnako to platí aj pre uka-



zovateľ deklarovanej národnosti, ktorý bol vzhľadom na podielový výskyt násilia nezávislý - opäť s výnimkou 

rozsahu situácií zanedbávania u rómskych detí, aj keď s veľmi  nízkymi hodnotami súvislosti. U fyzického nási-

lia pomer šancí s menšinovou národnosťou dokonca klesal.  Do určitej miery tu môže byť skresľujúcou okolnos-

ťou fakt, že údaje boli zbierané na základných školách, zatiaľ čo rómske deti zo segregovaných osád navštevujú 

najmä špeciálne školy, ktoré do vzorky zahrnuté neboli. Deti zo sociálne vylúčených komunít,  zažívajúce situá-

cie zanedbávania, sa zrejme nachádzajú najmä  v špeciálnych základných školách, keďže deti vnímané ako róm-

ske, sú do nich, často (aj neoprávnene) preraďované (Friedman, Gallova, Kriglerová, Kubánova, Slosiarik, 

2009).  Podobne tomu bolo aj u pohlavia, u ktorého sa zásadnejší vzťah prejavil iba v oblasti sexuálneho zneuží-

vania. Pohlavie diferencovalo pomer šancí aj  intenzitu sexuálneho násilia, ktorá je u  dievčat  väčšia. 

 Zamestnanecký status, v podobe toho či jeden alebo dvaja rodičia nepracujú, nemá na výskyt a pomer 

šancí násilia vplyv. Práca obdivoch rodičov ale v priemere zanedbateľne zvyšuje intenzitu fyzického násilia 

a naopak znižuje konfrontáciu so  sexuálnym  násilím. Oveľa dôležitejší ako zamestnanecký status  je nedosta-

točný finančný rozpočet rodiny       

Na názor,  prečo dochádza k násiliu, sme sa pýtali aj samotných detí. Urobili sme tak iba v rámci výsky-

tu fyzického a psychického násilia. Z etických dôvodov sme vynechali otázku pátrajúcu po príčinách 

u sexuálnych konfrontácií. Deti ako dôvod uvádzali najčastejšie výchovné  problémy - neposlúchanie, nerešpek-

tovanie rodiča, kedy boli presvedčené, že  nerobia veci tak ako majú, sú zlé, zaslúžia si to. Nasledovala zlá situá-

cia v rodine -  medziľudská, finančná, prepustenie rodičov z práce, nervozita ako dôsledok pracovného preťaže-

nia, rozvodu. V niektorých prípadoch tak ide o výpovede, ktoré sa v rámci sledovaných faktorov týkali finančnej 

situácie rodiny, rodinného stavu alebo zamestnaneckého statusu rodičov. Nasledovali odpovede, týkajúce sa 

vedľajších okolností domáceho násilia medzi rodičmi, alebo ako dôsledok prítomnosti alkoholu. Ak je prítomný, 

násilie je deťmi vnímané často ako bezpríčinné, „vždy sa niečo nájde“. V neposlednom rade bol ako dôvod uvá-

dzaný  prospech v škole,  ktorý sa zhoršuje, je slabý, alebo sa nedostatočne zlepšil.  Vzhľadom na absenciu line-

árnych súvislostí fyzického násilia  s prospechom možno usudzovať, že fyzické tresty prospech nevylepšujú. 

Niektoré detské výpovede nepriamo súviseli aj  s potvrdenými  rizikovými ukazovateľmi Belskeho - zlá finančná 

situácia, nárast finančných záväzkov rodiny, rodinný stav (rozvodová situácia). Iné sa naopak v kvantitatívnom 

prieskume nepreukázali (zamestnanecký status, prepustenie rodičov z práce). 

 
DISKUSIA A OBMEDZENIA 

 
 Na príspevok a závery z neho plynúce sa možno pozrieť aj cez obmedzenia, ktoré zvolený prístup pri-

náša. Ako prvé obmedzenie možno uviesť spôsob zisťovania prejavov násilia v živote detí. Súvis, medzi norma-

tívnymi definíciami (tak ako boli vymedzené v komentári OSN) a  ukazovateľmi, ktoré ho mali prezentovať, 

môže byť vnímaný ako nejednoznačný. Legitímne sú otázky, týkajúce sa validity výrokov. Aj keď sme výsledky 

porovnávali s Belskeho schémou, diskutabilnou zostáva otázka, prečo sme zaradili determinanty uvedené 

v príspevku. Iné, ktoré boli opomenuté, mohli potenciálne  formy násilia vystihnúť lepšie (viď. nízke koeficienty 

determinácie).  Diskutovať možno aj rozsah zvolených výrokov. Pre jednotlivé formy násilia bola zvolený roz-

ličný rozsah oblastí. Zaradenie ďalších výrokov, ako definičných charakteristík, alebo vyradenie tých, ktoré majú 

obmedzenú validitu,  by mohlo ovplyvniť aj celkové výsledky.    

Obmedzením sa ukázala  kvantitatívna povaha výskumu. Deti mali odpovedať na otázky, ktoré sa pýtali 

na to, či zažili vo svojom živote nejaký typ situácie reprezentovanej daným výrokom v škále odpovedí – ani raz 



sa nestalo, stalo sa raz, stalo sa dva/päť krát. Aj keď bolo dopredu dostatočne vysvetlené, že ide o skúmanie 

násilia, ktoré nie je výsledkom náhodného zranenia, vedľajšieho produktu športu, alebo iných detských aktivít, 

nie všetky deti mohli dostatočne výrokom porozumieť. Riziko výsledkov spočíva  v tom, že do oblastí násilia 

mohli byť započítané aj deti, ktoré ho vo svojich životoch poznajú skôr ako náhodného udretia zo strany rodiča, 

alebo dôsledok úrazu, ktorý nie je výsledkom násilnej konfrontácie.   

 Výskum nedáva odpoveď na kontextuálne okolnosti, ktoré hlbšie skúmajú dôvody, za akých sa tak 

stalo. Problematickým sa tak ukazujú najmä výsledky zanedbávania. Za úvahu stoji aj fakt pravdivosti výpovede. 

Prieskum vychádza z predpokladu zaznamenaných svedectiev, obsahujúcich pravdu.  Vychádzame z už dostup-

ných štúdií, ktoré poukazujú (napr. v prípade sexuálneho násilia), že len menšina detských výpovedí môže byť  

falošných alebo vymyslených (Karkošková, 2014). Diskusiu tak možno viesť nie len o potenciálnom nadhodno-

tení niektorých foriem násilia v dôsledku nepochopenia výrokov, ale v prípade zistení prevalencie sexuálneho 

násilia naopak, o možných a veľmi pravdepodobne podhodnotených zisteniach aj v dôsledku veľkej latencie.  

Pre ilustráciu – v zahraničí sa odhaduje, že sexuálnemu násiliu čelí 20% detí  z celej detskej populácie (viď viac. 

Leitman, Leitmanová, 2012).  Obmedzujúcim sa ukazuje aj fakt, že z uvedených výsledkov nevieme zistiť, aký 

podiel detí zo súboru bol vystavený takým typom situácií, ktoré by z právneho a medicínskeho hľadiska mohli 

byť zaradené medzi diagnostiku syndrómu týraného a zanedbávaného dieťaťa (CAN). Aj keď je, podľa medziná-

rodných dohovorov, násilie na deťoch rôzneho druhu neospravedlniteľné, aj tu treba rozlišovať. Nie každé dieťa, 

ktoré zažilo vo svojom detstve násilie, možno klasifikovať syndrómom (CAN) alebo zaradiť medzi týrané deti.  

Na druhej strane aj odpoveď na výrok, fyzického násilia skúmajúcim napríklad udretie po hlave (vo frekvencií 

stalo sa raz) môže mať pre dieťa závažné zdravotné dôsledky. Ako upozorňujú niektoré štúdie, týranie je často 

sofistikované, a preto je ťažko identifikovateľné aj medzi samotnými lekármi, ktorí by na syndróm týraného 

a zneužívaného dieťaťa (CAN) mohli upozorniť (Kováč, Moravanský, Spitz, 2009). Výskum medzi takýmito 

typmi situácií jednoznačne nerozlišuje aj keď niektoré odpovede môžu  o  týraní  svedčiť – najmä čo do intenzity 

alebo frekvencie opakovania sa zažívaného násilia.  

Poslednými dvoma obmedzeniami je vecné zistenie súvislostí a povaha samotnej vzorky. Z vecného 

hľadiska dosahujú koeficienty miery asociácie pomerne nízke hodnoty, čo značí že väčšina štatisticky výz-

namných ukazovateľov spadá do oblastí s vecne veľmi nízkym vplyvom.  Rolu štatisticky významných faktorov 

preto nie je možné preceňovať, keďže hodnota asociácií je veľmi nízka, rovnako ako aj celkovo vysvetlený roz-

ptyl, ktorý poukazuje na pomerne slabú prediktívnu hodnotu vybraných individuálnych charakteristík detí ako 

celku, podobne ako faktorov zahrnutých do rodinnej oblasti. Keď preto hovoríme o vplyve,  máme väčšinou na 

mysli len nízku alebo strednú súvislosť. 

Výsledky tiež odrážajú iba situáciu detí 8. a 9. ročníkov na základných školách. Nemožno ich preto zo-

všeobecňovať na celú detskú populáciu. Tým, že nezachytávame situáciu napr. na  špeciálnych školách, vypadá-

va kategória detí so závažnejšími zdravotnými znevýhodneniami, ktorá môže zažívať situácie zanedbávania aj 

v kombinácií s málo podnetným sociálnym prostredím.  Napriek všetkým obmedzeniam, nie je správne zistenia 

ako celok spochybňovať. Ako ukazujú výsledky, násilie sa týka veľkého množstva detí, ktoré ho zo svojho živo-

ta v rôznej miere poznajú  a veľká väčšina z nich aj zažíva každý deň. Na Slovensku neexistuje dostatok vý-

skumov o násilí páchanom na deťoch. Do budúcnosti sa otvára množstvo tém na hlbšie preskúmanie,  rozšírenie  

ukazovateľov  alebo detailnejšie overenie  získaných výsledkov. 



 
IMPLIKÁCIE A ZÁVERY 

 

 Výsledky majú implikácie aj pre praktické kroky v sociálnych a verejných politikách. Ich potenciálna 

užitočnosť je najmä v posilnení primárnej prevencie, zameranej na predchádzanie všetkých foriem násilia. Reali-

zácia takýchto aktivít je lacnejšia, ako riešenie následkov týrania a zlého zaobchádzania s deťmi. Ak by boli 

zistenia rozšírené o ďalšie ukazovatele, prepojené s výkazmi štatistického zisťovania jednotlivých orgánov so-

ciálnoprávnej ochrany, bolo by možné získať širší anonymizovaný empirický obraz rizikových rodín a detí. 

Zistenia  by sa tak dali použiť ako podporný nástroj na usmernenie aktivít, zameraných na preventívnu činnosť 

ochrany a zacielenie aktivít na najrizikovejšie kategórie detskej populácie. Pre ilustráciu  - na sexuálne násilie na 

deťoch má vo veľmi malej miere čo do priemernej intenzity vplyv zamestnanecký status. Už ale nie rodinný stav 

ani počet  súrodencov.  Znamená to, že preventívne aktivity (napr. inštitucionálna podpora, podpora služieb pre 

rodiny, vzdelávanie o sexuálnom násilí na školách, aby deti vedeli, čo je to sexuálne násilie, ako sa mu brániť a 

kde hľadať pomoc) by mohli byť zamerané na všetky rodiny, bez ohľadu na zamestnanecký status, veľkosť rodi-

ny alebo fakt, či v rodine prišlo k rozvodu alebo nie. Sexuálnym násilím trpia najmä dievčatá, ktoré majú takmer 

4 krát väčšiu šancu, že s ním budú konfrontované - v porovnaní s chlapcami. Dievčatá ho zažívajú aj vo vyššej 

intenzite. Zároveň sú mu častejšie vystavené deti z horších finančných pomerov a z rodín, kde je prítomný alko-

hol. Školské aktivity by preto mohli cieliť najmä na populáciu dievčat, pochádzajúcich z chudobnejších rodín 

a z rodín, kde je alkohol prítomný  - to všetko sú rizikové okolnosti jeho výskytu. Záverom je možné spomenúť 

aj  niektoré systémové bariéry, brániace účinnejšiemu riešeniu násilia páchanom na deťoch, spolu 

s realizovanými zmenami na ich riešenie a odstránenie. Tieto sa týkajú nielen verejnosti, ale aj odborných profe-

sií, zaangažovaných v rôznej miere do výkonu sociálnoprávnej ochrany (psychologické poradne, obce, lekári, 

učitelia na školách, polícia, súdy). Systémové bariéry môžu byť jedným z vysvetlení malého počtu evidovaných 

podozrení ohľadom týraných, sexuálne zneužívaných a šikanovaných detí (viď graf. v prílohe). Hlbšie sa týmto 

témam venuje správa IVPR, zaoberajúca sa skúmaním systému ochrany detí pred násilím. Na preklenutie systé-

mových bariér bola Národným koordinačným strediskom na ochranu detí pred násilím vydaná príručka, ktorej 

cieľom je posilniť koordináciu preventívnych aktivít a zlepšenie ich výkonu v praxi. Príručka obsahuje návod 

a praktické postupy koordinovaného riešenia násilia páchanom na deťoch (MPSVaR, 2015).  
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PRÍLOHA: 
 

INDIVIDUÁLNE 
CHARAKTERISTIKY 

DETÍ 

fyzické 
násilie 

psychické 
násilie 

situácie 
zanedbávania 

sexuálne 
násilie 

pohlavie Cramers V = 0,079 
p < 0.05 

Cramers V = 0.112 
p < 0.001 

Cramers V = 0,066 
p < 0.05 

Cramers V = 0,193 
p < 0.001 

existencia zdravotných 
komplikácií 

Phi = 0,162  
p < 0.001 

Phi = 0,162  
p < 0.001 

Phi=0,126, 
p < 0.001 

Phi = 0,138 
p < 0.001 

deklarovaná 
 národnosť nsg. nsg. Phi = 0,081 

p < 0.05 nsg. 

prospech nsg. nsg. nsg. nsg. 

 

RODINNÉ CHA-
RAKTERISTIKY 

DETÍ 

fyzické 
násilie 

psychické  
násilie 

situácie 
 zanedbávania 

sexuálne 
násilie 

rodinný stav Cramers V = 0,128  
p < 0.001 

Cramers V = 0,057   
p < 0.05 

Cramers V = 0,131  
p < 0.001 

Cramers V = 0,078  
p < 0.01 

zamestnanecký 
status nsg. nsg. Cramers V= 0,091  

p < 0.05 nsg. 

finančná situácia  
rodiny 

Cramers V = 0,152  
p < 0.001 

Cramers V = 0,121  
p < 0,001 

Cramers V = 0,214  
p < 0.001 

Cramers V = 0.162  
p < 0.001 

počet súrodencov nsg. nsg. Gamma = 0,195  
p < 0.001 nsg. 

alkohol v  rodine Cramers V= 0,354  
p < 0.001 

Cramers V= 0,263  
p < 0.001 n/a Cramers V = 0,382  

p < 0.001 
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