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Prečo je dôležité venovať zvýšenú pozornosť podpore 

rodičovstva?  

 

Podpora rodičov a detí prispieva k stabilite rodín, čo vytvára základy pre stabilnú 

spoločnosť. 

 Sociologické výskumy potvrdzujú vplyv rodinného prostredia na 

utváranie životného štýlu ľudí, ich profesijné a životné dráhy, príjmy a 

ekonomické postavenie. Negatívne javy v spoločnosti sú zapríčinené 

predovšetkým nekvalitným rodinným prostredím. 

   Rodina je jedna z najdôleţitejších „inštitúcií“ prispievajúcich k  zdravému 

psychickému a fyzickému vývinu detí. Je to ţivý organizmus a ako taký  sa aj správa. 

Pokiaľ je zdravá a funguje, alebo má samouzdravujúcu schopnosť pri návrate do 

funkčného stavu, nemáme pri čom pomáhať. Nie vţdy je to však tak. Je veľa 

nefunkčných rodín, ktoré svojím členom ubliţujú a „vychovávajú" z nich rizikových 

jedincov. Kvalita ţivota dieťaťa, jeho duševný stav, sebavedomie, ktoré je dôleţité 

v budovaní vlastnej identity, pramení v kvalite vzťahov medzi rodičom a dieťaťom. 

Tieto aspekty rodičovstva majú silný vplyv na zdravotný stav a kvalitu ţivota dieťaťa.  

Celospoločenská situácia, rovnako ako štatistické údaje z ekonomicky 

rozvinutých krajín potvrdzujú alarmujúcu situáciu, poukazujúcu nielen na rozpad 

rodinných zväzkov, ale i na oslabenie aţ zánik celej rodinnej štruktúry a vzťahov. 

Nárast rozvodovosti je aj u nás evidentný a skúmanie jeho príčin, ale aj moţností 

predchádzania rozvodovosti, je pre nás všetkých veľkou výzvou a  zároveň  dôleţitou 

úlohou.  

Rodina sa často ocitne v náročnej situácii aj vplyvom rôznych špecifických 

obmien rodinnej štruktúry, ktoré kladú zvýšené nároky na jednotlivých členov pri 

prežívaní a zvládaní aj beţných udalostí. Mnohé z nich sú neočakávané a spojené s 

traumou buď pri ich vzniku, alebo sa postupne vytvárajú a prehlbujú v čase, keď sa 

narodia deti, s ktorými prichádzajú nové starosti a preţívanie vzájomných vzťahov 

medzi manţelmi. Podľa výskumu Spoločnosti priateľov detí z detských domovov  
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Úsmev ako dar (2005) na Slovensku medzi hlavné príčiny zlyhania rodiny patria 

výchovné problémy a dominanty z minulosti (teda to, čo súčasní rodičia preţili ako 

deti), zanedbávanie starostlivosti, nezáujem o dieťa.   

 Mnoho medzinárodných štúdií potvrdzuje negatívny vplyv rozpadu manţelstva 

nielen na šťastie dotknutých detí a rodičov, ale aj na národnú ekonomiku.  

Tieto štúdie dokazujú, ţe manţelia, ktorí budujú stabilnú rodinu, majú vyššie 

ţivotné ciele, menšie riziko duševných ochorení, alkoholizmu a domáceho násilia. 

Zároveň tieto štúdie zdôrazňujú fakt, ţe členovia stabilných rodín sú viac 

disciplinovaní, ak ide o dodrţiavanie právnych a sociálnych noriem, a preto sú to 

práve stabilné rodiny, ktoré prispievajú k finančnej a sociálnej bezpečnosti v 

spoločnosti.  

V oblasti ekonomiky štúdie dokázali, ţe stabilná rodina  je pre  jej členov a aj 

pre štát lacnejšia. Priniesli výpočty, v ktorých dokazujú, ţe štát minie ročne na 

dôsledky rozvodu/rozpadu rodín niekoľko miliárd eur. Preto by sa mala stabilita 

rodiny brať do úvahy pri plánovaní rozpočtu určeného na sociálne výhody, sociálnu 

bezpečnosť a sociálne sluţby na podporu rodín. 

Stabilná rodina prináša pre svoje deti nasledovné benefity:  

- niţšia detská úmrtnosť 

- niţšie riziko alkoholizmu a drogovej závislosti 

- niţšie riziko kriminálnej aktivity po puberte 

- vyššia vzdelanostná úroveň 

- niţšie riziko duševných ochorení 

- menšia sexuálna aktivita mladistvých, ktorej výsledkom je niţší počet  

nechcených teenage tehotenstiev  

 

 Na to, aby sme v rodine vytvorili priaznivé podmienky na kvalitný život detí, je 

potrebné vytvoriť v spoločnosti priaznivé prostredie. 

 

Postavenie detí v rodinách treba posudzovať individuálne. V kaţdej rodine 

môţe byť iná situácia, ktorá ovplyvňuje vývin dieťaťa. To spochybňuje tradičnú 

predstavu, ţe záujmy detí sa môţu  zohľadňovať iba pod dáţdnikom rodinnej politiky. 
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Politika je viac-menej univerzálna, ale potreby detí a rodičov sú pre kaţdého iné. 

Preto je kľúčovým faktorom úspechu včasná pomoc – včasná prevencia a intervencia 

poskytnutá ešte predtým, ako sa vyskytnú váţne, neraz nezvratné problémy. Takýto 

prístup je menej nákladný a vytvára dlhodobý prínos pre spoločnosť. Predíde sa tak 

aj týraniu a zanedbávaniu detí, ktoré býva veľmi často spôsobené nesprávnym 

prístupom, nevedomosťou či neschopnosťou postarať sa o svoje deti. Vytvorenie 

podmienok na podporu rodín v ich rodičovskej úlohe uţ po narodení dieťaťa pomôţe 

predísť aj takým neduhom, akými sú chorobnosť, psychické a behaviorálne problémy 

detí v kaţdom veku. Preto politiky a programy podporujúce rodičovstvo významne 

prispievajú k prevencii duševných chorôb a podpore duševného blaha, ktoré má 

výrazný vplyv na kvalitu ţivota človeka počas jeho celého ţivotného cyklu. 

Súčasné výskumy viacerých disciplín (vrátane výskumu neuro vývinu, 

vývinovej psychológie a genetiky) poukazujú na dôleţitosť prvých rokov ţivota pre 

kvalitu vzťahov medzi rodičom a dieťaťom. Stres, ktorý dieťaťu spôsobuje 

zanedbávajúci alebo týrajúci/násilnícky rodič, v tomto čase ničí vývin mozgu 

(mozgovej stavby a chémie). Iné štúdie zase dokumentujú podobný vplyv rodičovstva 

aj na staršie deti a adolescentov. 

 Vo výskumoch Výskumného centra BCM Huston, USA, pozorovali rozdielnosť 

nervových buniek v hippokampe, teda tej časti mozgu, ktorá zohráva dôleţitú úlohu 

pri učení a spomínaní u milovaných a nemilovaných mláďat. Dokázali, ţe mláďatá, 

ktoré vyrastali u láskavých a starostlivých rodičov, sú pomerne pokojní a odváţni 

„dospelí“. Mláďatá, ktoré matky zanedbávali, boli v neskoršom veku veľmi plaché. 

U nemilovaných mláďat bol vypnutý rozhodujúci gén, hippokampus nebol dostatočne 

vyvinutý a stresový hormón kortizol dosahoval vyššie koncentrácie. Výskumy u obetí 

zneuţívania zase zistili, ţe sa zmenil metylačný vzor látky, ktorá zohráva úlohu pri 

spracúvaní stresu. Tieto zmeny prinášajú zvýšené riziko samovráţd.  
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Rizikové faktory 

Chudoba a sociálna exklúzia 

   Aj keď sú dôkazy, ţe pozitívne rodičovstvo je beţnejšie v rodinách, ktoré sú 

blahobytnejšie (nepatria do sociálne  vylúčených), nie je to pravidlom. Aj v „dobrých“ 

rodinách sú často narušené vzťahy, chýba citová väzba medzi rodičmi a deťmi, 

v snahe „zarobiť“ rodičia deti citovo zanedbávajú a venujú sa viac svojej kariére. 

Absenciu lásky nahrádzajú deťom peniazmi a materiálnym blahobytom. Naopak,  

mnohé štúdie dokazujú, ţe aj napriek sociálnej deprivácii mnohí rodičia dokáţu 

vytvoriť v rodine pevné putá, ktoré chránia deti pred negatívnymi vplyvmi. Preto je 

dôleţité, aby sa pri posudzovaní schopnosti rodičov vychovávať deti prihliadalo na 

ich väzby a vzťahy.   

 

Nesúlad, rozvrat, rozchod (odlúčenie), rozvod 

Nárastom rozvodovosti sa rodina rýchlo mení na neúplnú rodinu, kde výchovu 

detí v drvivej väčšine preberá matka. Matka stráca pôdu pod nohami, je vyčerpaná a 

labilná. Na výchovu detí jej ostáva málo času a síl, na deťoch citovo lipne, chýba jej 

potrebná kritickosť, často je jej výchovné pôsobenie nestále - má veľké výkyvy. 

Vplyvom takejto situácie si deti neosvoja potrebné hranice, nevedia, čo sa smie a čo 

uţ nie, sú zmätené a nepokojné. 

Často je predrozvodová a rozvodová rodina uţ nefunkčná, vzťahy v nej sú 

disharmonické, nejasné, nestále aţ rozvrátené a hoci je ešte kompletná, rodičia v nej 

uţ nefungujú tak, ako pred tým. Deti sú buď na okraji záujmu, alebo v jeho centre - 

rodičia sa o ne „naťahujú", pouţívajú ich ako nástroj na vydieranie (zraňovaním 

dieťaťa sa snaţia zraniť partnera a tak ho trestať). Ak dieťa prekáţa, je snaha sa ho 

zbaviť a dať ho niekam do opatery - toto riešenie má dve stránky: dieťa síce nie je 

účastníkom napätej atmosféry, plnej vzájomných uráţok, konfliktov, hrubosti, 

otvorenej agresivity či skrytej hostility, ale na druhej strane ţije v neistote a napätí, 

nevediac, čo sa doma deje. Často sa naň robí psychický nátlak, aby klamalo, robilo 

spovedníka, arbitra sporov, záchrancu či spojenca proti druhému rodičovi, ktorý býva 

v jeho očiach znehodnocovaný a osočovaný. Dieťa býva podplácané a manipulované 
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rôznymi výhodami, darčekmi a prehnanou pozornosťou, o ktorú po rozvode obyčajne 

príde... (40% otcov úplne preruší styky s deťmi a 21% ich udrţiava po rozvode veľmi 

sporadicky - údaj z ČR, 1981). Riešenie sporov medzi rodičmi často pretrváva aj dlho 

po rozvode v skrytej podobe - prostredníctvom vplyvov na deti - rodičia si 

prostredníctvom nich ubliţujú a dokazujú svoju „pravdu". Vo vlastnej zaslepenosti si 

neuvedomujú, ţe poškodzujú predovšetkým deti. (M. Hochelová: Náročné ţivotné 

situácie ako prekáţka uplatnenia sa na trhu práce, NCR, 2006) 

Rozvod/rozvrat manţelstva však nemá negatívny vplyv len na ţivot dieťaťa, 

ktoré stráca zázemie, ţivotné istoty a ţivotné vzory.  Britská štúdia, ktorá bola robená 

na 33-ročných ţenách, dokázala, ţe ţeny, ktoré boli rozvedené alebo osamelé 

matky, trpeli aţ o 240% viac psychickými problémami ako tie, ktoré boli vydaté. 

Výchova detí osamelým rodičom je poznačená aj stresom  pri zabezpečovaní rodiny. 

Takýto rodič má často problémy nájsť si prácu, udrţať si ju a tak finančne zabezpečiť 

rodinu. Rodina sa dostáva do sociálnej exklúzie a chudoby, čo má negatívny vplyv 

na kvalitu ţivota detí a ich začlenenie sa do spoločnosti. Podľa prieskumu, ktorý 

v roku 2006 uskutočnil Úsmev ako dar, aţ 38% detí umiestnených v detských 

domovoch pochádza z rodín osamelých matiek.  Preto je potrebné venovať zvýšenú 

pozornosť práve rodinám osamelých rodičov a poskytovať im dostatočnú podporu pri 

zvládaní výchovných aj existenčných problémov - okrem poradenstva napríklad aj  

programami zameranými na zosúladenie pracovného a rodinného ţivota. 

 

Násilie páchané na deťoch  

Výskum Griffith University, Brisbane, Austrália, 2006, dokazuje prepojenie 

medzi násilím páchaným na deťoch v rodine a delikvenciou mladistvých. Medzi 

negatívne rodinné faktory, ktoré majú veľký vplyv na delikvenciu mladistvých, však 

nepatrí len bitka, ale aj slabý dohľad rodičov, tvrdá disciplína a týranie detí, nestála/ 

náladová disciplína, chladné vzťahy a prístup rodičov, zanedbávanie detí, slabá 

náklonnosť k deťom, konflikty medzi rodičmi a rozvedené manţelstvá. Okrem toho sa 

výskum zameral aj na obdobie, keď bolo dieťaťu ubliţované, na jeho rozmanitosť 

a typy. Výskum bol rozdelený do 4 kategórií: rané detstvo (do 5 rokov),  staršie deti  

(6-11), adolescenti (12-17) a stále ubliţovanie zahŕňajúce detstvo aj adolescenciu.  
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Zistil, ţe deti, ktorým ubliţovanie sa začalo a skončilo v detstve, nespáchali viac 

násilných aktov ako deti, u ktorých nebolo evidované ubliţovanie. Naproti tomu deti, 

u ktorých ubliţovanie pokračovalo aj v adolescencii, alebo ktoré sa dialo len 

v adolescencii, boli viac náchylné na delikvenciu. Podobné výsledky boli zistené aj 

v oblasti negatívnych ţivotných výsledkov, vnútorných problémov, zlyhania v škole a 

predčasnej sexuálnej aktivity. Prejavilo sa to u 50% sledovaných detí. Smith  a kol., 

2005, rozšírili tieto následky ubliţovania aţ do ranej dospelosti (20-22). Ak im bolo 

ubliţované v puberte, zvyšuje sa riziko ich násilníckeho správania, drogovej závislosti 

a riziko uväznenia.  

Medzi ďalšie zistenia uvedeného výskumu patrí obdobie, keď sa zvyšuje riziko 

ubliţovania deťom v rodinách. Väčšinou vrcholí v čase prechodu alebo okolo 

prechodu dieťaťa z jedného stupňa školy do druhého. Na to je niekoľko vysvetlení. 

Jedným je, ţe pri prechode z jedného systému do druhého sa zvyšuje úroveň 

kontroly/dohľadu, zvyšuje sa stres rodiny. Tieto zmeny sú stresujúcim faktorom aj 

pre dieťa, pretoţe sa mení celý systém, na ktorý bolo zvyknuté. Často nezvláda učivo 

nie preto, ţe sa nechce učiť, ale preto, ţe sa neadaptovalo na nové podmienky. A ak 

sa v rodine namiesto podpory stretne s nepochopením a následným ubliţovaním, má 

to za následok zlyhanie alebo zníţenie schopnosti zvládnuť tento prechod úspešne. 

To vedie aj k zhoršeným výsledkom v škole, vylúčeniu zo školskej skupiny, prípadne 

k šikanovaniu  tohto dieťaťa, alebo k tomu, ţe ono samé šikanuje iných. Ubliţovanie 

dieťaťu v čase jeho prechodu do ďalšieho stupňa sa prejavilo delikventným 

správaním u 36% detí. Tieto fakty by mali brať do úvahy nielen rodičia, ale aj učitelia, 

ktorí môţu byť nápomocní ústretovejším prístupom. 

Strata alebo odobratie dobrých rodičovských skúseností v ranom ţivote 

dieťaťa (napríklad následkom úmrtia, opustenia, zanedbania, odmietnutia, zneuţitia 

alebo nedôsledného a necitlivého poskytovania rodičovskej opatery) môţe mať 

dlhotrvajúci traumatický vplyv, ktorý núti bezprizorných dospievajúcich správať sa 

ako deti, ktoré nie sú schopné poznať vinu a ktoré impulzívne kontrolujú to, čo 

vnímajú ako stratu (Flavigny, 1988). Bez ďalšieho sebavývoja ostávajú tieto primárne 

procesy vyrovnávania sa s konfliktami prítomné aj v dospelosti. Následky násilných 

skúseností sú také, ţe dieťa prestáva spoločensky reagovať, je emociálne tupé, 

apatické a nepozorné.  
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Podľa štúdie realizovanej Univerzitou v Birminghame, UK, K. Browne a kol., 

2002, deti, na ktorých sa pácha násilie, sú necitlivé k svojmu spoločenskému 

prostrediu, sú hyperaktívne, agresívne a ľahšie sa nechajú vyprovokovať k násilnému 

správaniu. Často prejavujú agresiu ako formu kontroly nad prostredím. Akonáhle sa 

násilie vyskytne, nie je ľahké ho zastaviť. Takéto deti trestajú iné deti, majú 

nedostatok empatie a slabé porozumenie pre iných. Ich emociálna zraniteľnosť sa 

neraz prejavuje ako tyranizovanie a kruté trápenie druhých, čo má za následok ich 

odmietanie vrstovníkmi v škole. Toto správanie sa môţe viesť tieţ k ďalšiemu 

prenasledovaniu zo strany učiteľov a školského systému, ktorý taktieţ môţe 

prispievať  k formovaniu delikventného dieťaťa prejavujúceho antisociálne správanie  

voči ostatným a väzbu k deviantnej skupine rovesníkov (Hart, Brassard a Germain, 

1987; Lewis, Mallouh a Webb, 1989). Zneuţívané/týrané dieťa si vytvorí externé 

miesto kontroly, kde sa mu zdá, ţe jeho problémy sú chybou dospelých. Za 

narušeným správaním je malá osobná zodpovednosť. Na rozdiel od toho 

zanedbávané deti obracajú problémy dovnútra, majú interné miesto kontroly 

a obviňujú sami seba. 

Aj zneuţívané, aj zanedbávané deti majú slabú kontrolu impulzívnosti, nízku 

sebaúctu, bývajú smutné a ľahko upadajú do depresie, čo prispieva k impulzívnemu 

správaniu, slabému školskému prispôsobeniu sa, váţnemu zneuţívaniu, delikvencii 

a zločinu. Takţe ani nie je prekvapujúce, ţe keď tieto deti vyrastú na dospievajúcich 

mladých ľudí, je u nich väčšia pravdepodobnosť stať sa násilníkmi a sexuálnymi 

páchateľmi (napr.: Egeland, 1988; Watkins a Bentovim, 1992). Okrem väčšej 

pravdepodobnosti stať sa násilnými je ale u nich aj väčšia pravdepodobnosť stať sa 

obeťami násilia.  

 

Podpora rodičovstva 

 Veľa rodičovských programov bolo vytvorených na prevenciu antisociálneho 

správania, kriminality a násilia. Tieto programy sú zamerané na liečbu alebo 

prevenciu vzniku porúch správania u detí vo veku od 2 do 12 rokov s dôrazom na  

princípy riadenia správania. Ďalšie programy sa orientujú na podporu vzťahov medzi 

rodičmi a deťmi v prvom roku ich ţivota. Programy pre rodičov adolescentov sú 
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zamerané na prevenciu problémového ţivotného štýlu – zneuţívania drog 

a alkoholu, promiskuitného sexu. Tieto programy kladú dôraz najmä na oblasti 

komunikácie medzi rodičom a teenagerom. Mnohé z nich pokrývajú viacero tém a 

niektoré sú zamerané na problémy, ktoré sa netýkajú rodičovstva. Týkajú sa 

programov podpory a poradenstva pre mladých ľudí, ktorí sa tieţ boria s problémami, 

s ktorými si nevedia rady a potrebujú  nadobudnúť  istotu, ţe spoločnosť o ne stojí.  

Výsledky potvrdzujú, ţe rodičovské programy ovplyvňujú rodičov k lepšiemu 

správaniu a  rodičia, ktorí dostávajú podporu, oceňujú ich prínos pre svoje rodiny. 

Avšak hlboko zakorenené vzorce správania rodičov nie je jednoduché zmeniť a to 

prináša rozdiely vo výsledkoch. Práca s rodičmi zameraná na podporu rodičovstva je 

veľmi odborná a senzitívna práca a výchova odborníkov na efektívnu intervenciu si 

vyţaduje tréning a dostatočný čas. Rodičia, ktorí sa cítia byť podporovaní 

a oceňovaní, urobia rýchlejšie pokrok ako tí, ktorí túto podporu nemajú. Preto je  

veľmi dôleţité zvoliť správne metódy komunikácie. Pre rodičov v kríze je potrebné 

brať do úvahy širší kontext a  aj poskytovanie inej praktickej či sociálnej podpory. 

Programy, ktorých cieľom je podpora rodičov (ako protiklad zmeny ich rodičovstva), 

obsahujú dobrovoľnícke programy zamerané na domáce návštevy, v rámci ktorých 

rodičia priamo dostávajú pomoc od peer jednotlivcov. Ďalej sú to skupinové 

stretnutia, na ktorých sa vytvárajú sociálne siete a redukujú ich izoláciu. Rodičia, ktorí 

sami zaţili veľmi zlé detstvo, ktorí sú rodičmi vo veľmi nízkom veku, alebo majú 

psychické problémy či problémy so zneuţívaním drog alebo alkoholu, potrebujú 

veľmi profesionálnu a dlhodobú pomoc jedného odborníka. Veľmi účinné sú aj 

programy pre tehotné ţeny zamerané na vytváranie väzieb medzi matkou a plodom 

a na zdravý vývin plodu – predíde sa tak mnohým poškodeniam novorodencov 

spôsobených nevedomosťou matky. 
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Úloha komunitného prostredia 

 

Prostredie 

 

 Komunitné prostredie, v ktorom dieťa a adolescent vyrastá, ovplyvňuje jeho 

blaho a sociálne správanie. Komunita má zodpovednosť za bezpečnosť a blaho 

všetkých obyvateľov, mladých aj starých. Je preto dôleţité, aby bol na miestnej 

úrovni vytvorený integrovaný systém spolupráce všetkých zainteresovaných inštitúcií 

a odborníkov, ktorí na základe analýzy problémov zvolia jednotný, cielený prístup. 

Tieto programy nie sú finančne náročné, pretoţe správne nastavený systém a 

stratégia ušetrí peniaze na nekoordinovaných, často duplicitných výdavkoch na 

projekty, ktoré v konečnom dôsledku nemajú na cieľovú skupinu poţadovaný vplyv.  

Vytvorenie rodinných centier na miestnej úrovni je aj pre rodičov a deti z 

psychologického hľadiska prístupnejšie riešenie uţ v štádiu, keď problém v rodine 

vzniká. Vytvorenie systému spolupráce a stabilný priestor pre centrum si nevyţaduje 

veľké finančné prostriedky. Dôleţitá je však podpora štátu v zabezpečovaní 

vzdelávania odborníkov, vytvorenie rovnakých postupov/národných štandardov v 

poskytovaní poradenstva a práce s klientmi. Rodinné centrá zamerané na prácu s 

jednotlivcami či skupinami, vytvorenie priestoru pre rodičov, kde majú moţnosť 

vymieňať si skúsenosti s výchovnými problémami, je veľkým prínosom v primárnej 

prevencii sociálnej patológie detí. Programy na podporu rodičovstva sú však úzko 

prepojené s programami zameranými priamo na pomoc deťom a mládeţi. Sú to 

napríklad centrá pre mladých, v ktorých môţu tráviť voľný čas, kde majú moţnosť 

získať podporu a poradenstvo v preţívaní vlastných problémov či  ţivotnej orientácii. 

Dôleţitá je však participácia mladých ľudí na tvorbe programu.  
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Niekoľko údajov o situácii mladých ľudí na Slovensku 

Zdroj: Národná správa o politike  mládeţe v Slovenskej republike 2005 a Správa 

o mládeţi 2010 

V dôsledku zväčšujúcej sa pracovnej vyťaţenosti rodičov, stresu, rozpadu 

tradičnej veľkej  

rodiny a susedských vzťahov, sú podmienky pre ţivot detí v rodinách a komunitách 

stále náročnejšie. Deti často pociťujú osamelosť a vo svojom blízkom skutočnom aj 

virtuálnom okolí hľadajú poradcov, priateľov. Nie vţdy však nachádzajú tých 

dôveryhodných a pomáhajúcich. 

 

Podľa výsledkov výskumu Ústavu informácií a prognóz v školstve, 2005, aţ 

47,3% detí a vyše 56%  študentov nemá moţnosť pri autoritatívnom prístupe rodičov 

doma vyjadriť svoj názor.  Aţ 21%  detí prezentovalo psychické trestanie rodičmi, 

15% fyzické trestanie. V priemere 6% detí preukázalo nedostatočnú starostlivosť, 

šikanovanie, nedostatok porozumenia, povrchnosť, nadradený vzťah, poniţovanie, 

pouţívanie devalvujúcich výchovných postupov, neuspokojenie potrieb vyjadriť svoj 

názor. S fyzickým trestaním sa stretli vo väčšej miere mladí ľudia vo veku 11-16 

rokov, ktorí sú však vzhľadom na ich duševný vývin najviac náchylné prenášať takéto 

násilie na iných. 

  Miera nezamestnanosti mladých v tom istom období dosahovala 32,9 %, čím 

sa Slovensko radí na tretie miesto v rámci štátov EÚ s najvyššou nezamestnanosťou 

mladých ľudí do 25 rokov. Výrazným problémom je ich dlhodobá nezamestnanosť, 

ktorá v roku 2008 predstavovala takmer polovicu z celkovej nezamestnanosti 

mladých ľudí. 

Nezamestnanosť podľa typu a úrovne dosiahnutého vzdelania: z celkového 

počtu nezamestnaných absolventov škôl najvýraznejšiu skupinu dlhodobo tvoria 

absolventi SOU bez maturity, ďalej absolventi SOŠ a SOU s maturitou. Najmenej 

nezamestnaných je absolventov stredných škôl. Čo sa týka výšky finančného príjmu 

do rodiny, najhoršie sú na tom rodiny s nízkym vzdelaním, nekvalifikovaní manuálni 

pracovníci.  
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Podľa dostupných štatistík podiel mládeţe na objasnenej kriminalite sa 

dlhodobo pohybuje nad 20%. 

Záujmovej činnosti sa pravidelne venuje len necelých 16% mladých ľudí, z 

čoho vyše 86% sú deti do 14 rokov. Starší mládeţníci uprednostňujú individuálne 

a neorganizované formy trávenia voľného času. O moţnostiach trávenia voľného 

času v rôznych centrách, organizáciách a inštitúciách vie pribliţne polovica mladých 

ľudí. Ich sluţby však vyuţívajú minimálne (iba pribliţne 12 % mladých ľudí). Ponuka 

organizovaného trávenia voľného času  neodráţa dostatočne potreby mladých ľudí a 

tým je pre nich málo atraktívna. V prípade mladších detí býva často finančne príliš 

náročná. Stále chýba uţšia spolupráca škôl a školských zariadení. 

 

V súčasnosti sa v skupine detí od 0 do 18 rokov ukazuje nárast chronických 

zdravotných ochorení Aţ 1,8% mladých má neuro-psychické poruchy typu úzkosti, 

depresie, resp. neurózy Prevaţujú najmä u 14-15 ročných detí v mestách, kde 

dosahujú priemerne 16,5-21%. Na vidieku sa v tejto vekovej kategórii vyskytujú 

poruchy, ale oveľa v niţších počtoch – maximálne do 1,1%.  

 Tieto údaje hovoria o nevyhnutnosti vytvorenia účinných programov na 

zlepšenie kvality života detí a mládeže  aj na Slovensku.  

 

NA ZÁVER  

 V súčasnej dobe, keď zvýšená ekonomická neistota a zraniteľnosť ľudí 

vytvárajú čoraz väčší tlak na stabilitu rodiny, je naliehavé venovať zvýšenú pozornosť 

potrebe vytvárania pevnejších vnútorných väzieb nielen medzi rodičmi navzájom, ale 

najmä medzi rodičmi a deťmi.  

   Podpora rodičovstva je program plne podporovaný Európskou komisiu, Radou 

Európy a OSN, ktoré nabádajú štáty, aby uznali význam a dôleţitosť rodičovských 

povinností a upozorňuje na nevyhnutnosť poskytovať rodičom dostatočnú podporu 

pri výchove  detí. Členským štátom odporúčajú prijať všetky príslušné legislatívne, 

administratívne a finančné opatrenia na vytvorenie čo najlepších podmienok pre 

pozitívne rodičovstvo.  
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 Táto politika je zaloţená na fakte, ţe  intervencia predtým, ako sa  vyskytnú 

problémy, je menej nákladná a vytvára pre spoločnosť dlhodobý prínos. Podpora 

rodičov uţ v čase tehotenstva a priebeţne od narodenia dieťaťa má veľký význam 

v prevencii poškodenia psychického a fyzického vývinu dieťaťa, je prevenciou pred 

týraním, zneuţívaním a zanedbávaním dieťaťa a eliminuje také neduhy, ako je 

delikvencia, zlé zdravie a ďalšie faktory, ktoré znevýhodňujú deti v ich ţivote. Preto je 

dôleţité venovať tejto téme pozornosť aj v časoch zniţovania verejných výdavkov 

a reštrikčných ekonomických opatrení.  

 V zahraničí realizované programy na podporu rodičovstva dokazujú zlepšenie 

vzťahov a komunikácie medzi rodičmi a deťmi, čo vytvára podmienky na pokles 

sociálnej patológie u mládeţe a pre jej lepšie uplatnenie sa v ţivote. Napríklad v 

Kanade  po 40 rokoch realizácie obdobného programu monitoring dokázal 38%-ný 

pokles kriminality detí a mládeţe, 40%-ný  nárast  počtu  mladých,  ktorí  ukončili  

štúdium  strednej  školy  maturitou (čo  pre  nich znamená oveľa lepšiu moţnosť 

získať lepšie zamestnanie a zlepšenie kvality ţivota) a 21%-ný nárast HDP v regióne. 

Dokázali, ţe investície do primárnej prevencie sú 12-násobne niţšie ako následné 

riešenie vzniknutých problémov spojených so sociálnou patológiou detí a mladých.  

 Na Slovensku takýto program v súčasnosti chýba. Na jeho potrebu poukázali 

odborníci, ktorí sa zúčastnili okrúhlych stolov v rámci projektu Zvýšenie 

informovanosti zameranej na toleranciu a násilie. Stretnutia pri okrúhlych stoloch sa 

konali v 10 mestách na Slovensku a zúčastnilo sa ich vyše 300 odborníkov 

a mladých ľudí. Ich účastníci sa zhodli, ţe v tejto oblasti sú kľúčovými: 

 výchova k rodičovstvu s dôrazom na správne výchovne postupy, so zameraním 

sa na jednotlivé vývojové obdobia dieťaťa a eliminovanie rizikových faktorov vo 

vzťahu rodič – dieťa 

 vytvorenie centier na podporu rodičovstva (rodinné centrá) 

 pomoc rodinám v nepriaznivých a krízových situáciách 

 nevyhnutnosť venovať väčšiu pozornosť potrebám a voľnému času detí 

a mládeţe 
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Výsledkom bude: 

 zníţenie kriminality detí a mládeţe 

 zlepšenie vzdelanostnej úrovne populácie 

 zlepšenie zamestnanosti mladých ľudí 

 eliminácia sociálnej exklúzie  

 zníţenie výdavkov štátu na odstraňovanie následkov zanedbania prevencie 

 ekonomický rast štátu 

 

Princípy, ktoré fungujú 

 Spoločenské hľadisko – rodinná politika, multisektorová spolupráca 

s prepojením na komunitu; 

 Kombinácia univerzálnych a cielených prístupov; 

 Začať skoro, ideálne pred narodením dieťaťa; 

 Kvalifikované profesionálne zázemie odborníkov vyškolených v relevantných  

tvrdých a mäkkých technikách 

 Pre rizikové rodiny dlhodobá a intenzívna kombinovaná intervencia; 

 Na prevenciu a riadenie problémov v správaní programy zaloţené na 

dôkazoch s manuálmi. 

 

Čo by bolo potrebné urobiť  

 Pomôcť stabilite rodín - nájsť mechanizmus, ktorý posilní stabilitu a podporu 

manţelov v ich snahe udrţať ich manţelstvo; 

 Podporiť rodiny v ich rodičovskej úlohe a v pozitívnom rodičovstve; 

 Začleniť práva a podporu rodičov a detí medzi priority štátnej politiky; 

 Sústrediť sa na pozitívny prístup/ na to čo funguje/dobrú prax; 

 Zabezpečiť prístup k sluţbám podpory rodičov a detí, ako sú:  

o  Miestne centrá a sluţby na poskytovanie informácií, poradenstvo 

a školenie rodičov v rodičovstve a vzťahoch medzi manţelmi (rodinné 

centrá); 
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o  Vzdelávacie programy pre rodičov počas tehotenstva, aj v kaţdom 

vývinovom štádiu detí  (napríklad aj v televízii); 

o  Vytvoriť priestor, kde rodičia môţu prísť, aby si vymenili skúsenosti 

a učili sa jeden od druhého; 

o  Vytvoriť programy na zapojenie rodičov; 

o Vytvoriť programy na podporu vzdelávania detí, prevencie predčasného 

ukončenia školy (nedokončenie školskej dochádzky 9-tym ročníkom) 

a podpora spolupráce medzi rodičmi a školami); 

o  Telefonické linky pomoci pre deti aj rodičov, ak sa nachádzajú 

v krízovej situácii; 

o  Sluţby určené pre rizikovú populáciu; 

 Na  to, aby sme mohli vytvoriť kvalitný a cielený program, potrebujeme 

výskumy, ktoré nám určia potreby, riešenia a smerovania. 

 

Návrhy na výskumy:  

(Podľa: Ignacio Socias: Výskum o rodine a rodinnej politike v Európe, 2010) 

 Výskum, ktorý pomôţe nájsť, čo vedie k stabilnej rodine 

 Výskum, ktorý pomôţe nájsť spôsob, ako podchytiť rodičov pri zabezpečovaní 

ich lepšieho vzdelávania a trénovania rodičov v rodičovskom a manţelskom 

ţivote 

 Výskum, ako môţeme podporiť rodičov v kultivácii ich vzťahov/väzieb, ktoré 

napomôţu zrodu tvorby ľudského potenciálu (je potrebné mať definovaný 

MODEL vzťahov v rodine, dieťaťa a spoločnosti) 

 Výskum, ktorý pomôţe porozumieť tomu, čo rodiny (otec, matka, dieťa) naozaj 

chcú . 
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