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Slávnostný príhovor riaditeľa MUDr. Petra Lukáča, MPH, 

riaditeľa Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie 

 

 Vážené dámy, vážení páni! 

 

Je mi cťou Vás pozdraviť na tomto významnom podujatí, ktorého cieľom je otvorenie 

a riešenie problematiky ochrany práv tých najzraniteľnejších osôb - našich detí, prioritne detí, 

ktoré sa ocitli v jednej z najťažších životných situácií  -  rozvode svojich rodičov. 

Všetci vieme, aký je náročný  proces rozvodového konania, ale vieme skutočne, čo sa 

odohráva v duši detí, zasiahnutých touto smutnou životnou situáciou? Chápeme detský 

vnútorný svet, ktorý narazí na stret krutej reality rozvodu rodičov so svetom ich túžby žiť v  

šťastnej a fungujúcej rodine? Ako sa má dieťa rozhodnúť medzi voľbou dvoch ciest, keď 

veľakrát musí kráčať po ceste životom iba s jedným rodičom? Alebo mať dve miesta na 

bývanie, ale žiadny domov. 

Verím, že spoločným úsilím sa nám podarí ochrániť všetky práva dieťaťa  so 

psychologickou podporou tak, aby dokázalo prežiť  šťastné detstvo aj v neúplnej rodine. 

Urobme spoločne všetko pre to, aby bolo v našej spoločnosti čo najmenej rozvedených rodín. 

Podajme pomocnú ruku manželom aj „znovuzrodením“ predmanželských a manželských 

poradní. Nastavme legislatívu tak, aby skutočne podporovala rodinu, ako základnú bunku 

našej spoločnosti a všetky deti chránila do tej miery, aby nemuseli prežívať veľmi často ťažko 

merateľné citové, vzťahové a sociálne traumy s rozvodom spojené.   

Vážené auditórium, želám vám na dnešnom podujatí veľa podnetných myšlienok 

a plodných diskusií, ktorých výsledkom budú inšpiratívne návrhy nielen na riešenie tejto 

závažnej problematiky na  multiodborovej  úrovni na  prospech celej spoločnosti, ale najmä 

v záujme minimalizácie emocionálnej traumatizácie detí, ktoré spolu so svojimi 

rozvádzajúcimi sa rodičmi musia zvládať náročné rozvodové a porozvodové situácie s čo 

najmenšími dôsledkami pre ich budúci partnerský život. 
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Detské mestečko Trenčín – Zlatovce 

Mgr. Branislav Ladický, Ing. Arch. Peter Brtko  

 

S iniciatívou vybudovať Detské mestečko vyšiel v roku 1965 Okresný národný výbor 

v Trenčíne (pod vedením Štefana REHÁKA, ktorý sa neskôr stal aj prvým riaditeľom 

Detského mestečka). Funkcionári okresu si prezreli zariadenie pre opustené deti vo Fóte 

v Maďarskej ľudovej republike. Hlboká myšlienka vybudovať takéto zariadenie ich nadchla 

natoľko, že neváhali vyvinúť veľké úsilie, aby sa prvá stavba tohto druhu (vtedy 

v Československu) začala stavať v okrese Trenčín.  

Projektovú výstavbu vypracoval Ústav pre vývoj a projektovanie školských a kultúrnych 

zariadení v Bratislave. Súhrnné riešenie výstavby Detského mestečka v Trenčíne - 

Zlatovciach schválila Rada Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave. 

Výstavbu zrealizovali Projektové stavby Trnava.  

Autorom urbanisticko – architektonického riešenia je Ing. arch. Peter Brtko. V danom 

prípade ide o najrozsiahlejší areál v bývalom Československu, ktorý bol určený pre opustené 

deti.  

Výchovný systém bol založený na princípe rodín, ktoré pozostávali z manželskej – 

vychovávateľskej dvojice v mnohých prípadoch i s vlastnými deťmi a 12 – 14 chovancov. 

Štvorica obytných domov /jednotiek/ vytvárala obytnú skupinu, ktorú dopĺňal objekt 

klubovne. V podstate to bol malý detský domov s optimálnou kapacitou pre úspešnú výchovu 

a spolužitie. Tieto obytné skupiny doplnila štvorica objektov materských škôl.  Celková 

maximálna možná kapacita bola zhruba 400 chovancov a bola týmto spôsobom vyriešená bez 

pocitu stádovosti systému.  

Rozhodujúcu obytnú časť riešenia doplnili objekty spoločnej jedálne, viacúčelového kultúrno-

spoločenského objektu, základnej školy s 18 učebňami,  telocvičňou a plaveckým bazénom. 

K týmto objektom ešte prináleží nevyhnutné hospodárske zázemie, zdravotné stredisko, byty 

zamestnancov a vonkajšie športové plochy. 

Nie je možné neopísať rozsah vybavenia spomenutej základnej školy, ktoré výrazne 

predbehlo svoju dobu, čo potvrdzuje súčasná požiadavka vývoja školstva na rozvoj 

základných zručností mládeže. Okrem optimálne rozmiestnených učební vo vzťahu 

k vekovým skupinám boli v škole laboratória na výučbu, fyziky, chémie  ďalej  jazyková 

učebňa, cvičná kuchyňa, knižnica s čitárňou a  komplex dielní so skladmi na prácu s drevom, 

kovom a špeciálne s elektronikou. Búrlivý vývoj pri zmene spoločenského systému tieto 
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výnimočné podmienky nemilosrdne zlikvidoval. Nádej zomiera posledná a dúfame, že 

jestvujúce priestory budú znova slúžiť pôvodným účelom. 

Detské mestečko Trenčín – Zlatovce – tvorilo sedemnásť výchovných rodín, v ktorých žilo 

vyše 200 deti (chovancov).  Takmer 100 miliónov korún stálo vybudovanie tohto komplexu, 

ktoré bolo slávnostne otvorené v roku 1974 na počet 30. výročia Slovenského národného 

povstania.  

Hlavnou úlohou a poslaním mestečka bolo priblížiť výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť 

v inštitucionalizovaných podmienkach bežnému rodinnému životu. Základnými princípmi 

v tomto type náhradnej rodinnej starostlivosti bolo poskytnúť dieťaťu trvalú manželskú 

vychovávateľskú dvojicu, na ktorú sa dieťa  môže citovo viazať a ktorá mu poskytne  trvalé 

postavenie v skupine, a to všetko v  domácom prostredí. 

Vo výchovnej bunke malo dieťa svoje trvalé miesto až do úplného osamostatnenia.  No ani 

potom, keď sa deti postavili na vlastné nohy, nebola pre nich brána Detského mestečka 

zatvorená: pocit spolupatričnosti pretrvával.   

Detské mestečko dobre fungovalo viac ako 30 rokov, bolo obdivovaným príkladom, tak 

doma, ako v zahraničí. Vysoko ho hodnotil celý rad odborníkov ako Prof. M. Kusý, Prof. Š. 

Šlachta, Prof. Bahna a veľa ďalších významných slovenských architektov. 

Autor je laureátom prestížnej Ceny D. Jurkoviča, za najlepšiu realizáciu architektúry v roku 

1972 a v 2013 roku získal  Cenu Fondu výtvarných umení za výnimočný prínos v oblasti 

architektúry. 

 

Použitá literatúra:  

1. Kolektív autorov. Zborník príspevkov o skúsenostiach z náhradnej rodinnej výchovy 

pri príležitosti 25.výročia Detského mestečka v Trenčíne v Zlatovciach. 

Trenčín:1998. s.1-220. 

2. LADICKÝ, B. 2013. Rodinné príbehy bez rodín. Bratislava: H plus, 2013. s. 80. 

ISBN 978-80-88794-58-5. 
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Detské mestečko – retrospektívy a perspektívy 

 

Mgr. Branislav Ladický 

 

Detské mestečko vzniklo ako alternatíva klasických detských domovov v 70. rokoch 

minulého storočia v zmysle  detský domov rodinného typu, kde sa o skupinu detí bez 

rodičov staral manželský pár. Z fungovania nadčasovej alternatívy, ktorú nám závidel celý 

svet, sa stal problém. Kompetentní to vyriešili spôsobom, ktorý priniesol jeho faktickú 

likvidáciu. Bolo to politické rozhodnutie. Bolo to aj (najlepšie) odborné riešenie? Nový 

systém a režim výchovy a vzdelávania v bývalom Detskom mestečku kritizujú nielen bývalí 

odchovanci, ale aj osobnosti zvučných mien z oblasti pedagogiky, špeciálnej pedagogiky 

a psychológie.  

 

Zrod unikátneho projektu 

Detské mestečko Zlatovce – Trenčín vzniklo 1. septembra 1973, no s prvotnou 

myšlienkou zriadiť nadčasový projekt prišiel Okresný národný výbor v Trenčíne v roku 

1965. Stavať sa začalo o rok neskôr. Autormi projektu Detského mestečka boli Ing. arch. 

Peter Brtko a Ing. arch. Ľudovít Režucha. Mladí architekti za dielo Detské mestečko 

získali v roku 1974 cenu Dušana Jurkoviča. (Viac tu: 

http://www.asb.sk/architektura/stavby/nadcasova-architektura/detske-mestecko-v-zlatovciach-

pri-trencine) 

Na takmer 12 hektároch pôdy sa postavil pre 17 rodín komplex s rodinnými 

domčekmi. Celý projekt výchovnej a vzdelávacej práce Detského mestečka navrhli, obhájili 

a jeho realizáciu zaviedli do života také pedagogické osobnosti ako boli a sú doc. PhDr. 

Miroslav Bažány, CSc., ktorý pedagogiku prednášal aj v zahraničí a potom bol riaditeľom 

Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave, PhDr. Ján Sojka, 

CSc., (sociológ a pedagóg), prof. MUDr. Jiří Dunovský, CSc., (bývalý riaditeľ kojeneckého 

ústavu v Prahe), prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc., (svetovo uznávaný detský psychológ, 

ktorý sa dlhé roky venoval štúdiu podmienok vývoja a vývinu detí v ústavoch), Štefan Rehák 

(zakladateľ a prvý riaditeľ Detského mestečka), PaedDr. Viktor Chovanec, CSc., (dlhoročný 

riaditeľ Detského mestečka), doc. PhDr. Iva D. Vaňková, CSc., (dlhoročná riaditeľka DeD 

Krásna Hôrka), PhDr. Eva Begánová (bývala školská inšpektorka) a iní. Ale vysoko tento 

počin hodnotili prof. Juraj Hatrík (hudobný skladateľ, pedagóg a dlhoročný spolupracovník 

a priateľ Detského mestečka, takmer 30 rokov), PhDr. Vladimír Vachalík, CSc., (dlhoročný 

riaditeľ Výchovného ústavu pre mládež v Hlohovci a riaditeľ Detského mestečka v rokoch 

1991-1997), PhDr. Eva Čunderliková, PhD., (spolupracovníčka prof. Juraja Hatríka pre 

Detské mestečko, takmer 30 rokov),  doc. PhDr. Albín Škoviera, PhD., (vysokoškolský 
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pedagóg a bývalý riaditeľ DC v Trnávke), PhDr. Elena Hapáková, CSc., (vysokoškolská 

pedagogička), PhDr. Štefan Matula, PhD., (Výskumný ústav detskej psychológie 

a patopsychológie v Bratislave)  prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., (dlhoročný dekan PFUK 

v Bratislave), prof. PhDr. Ladislav Požár, CSc., (spoluzakladateľ katedry psychológie 

a patopsychológie, jej dlhoročný vedúci, tiež dekan Pedagogickej fakulty UK), Doc. PhDr. 

Antonín Kozóň, CSc., (vysokoškolský pedagóg, ktorý sa zapodieva problematikou 

socializácie, psychoterapie a výskumom psychosociálne a zdravotne postihnutých jedincov 

s poruchami správania), Mgr. Miroslav Zolder (dlhoročný riaditeľ RZ v Zlatých 

Moravciach)  a mnohé ďalšie osobnosti.  

 

Manželské dvojice vyberal tím odborníkov 

Každý rodinný domček s jedným heterosexuálnym manželským párom mal okrem 

svojich vlastných približne 12 až 15 detí. Išlo teda o kompletnú rodinnú výchovu v 

kompletnom zložení. Vzor muža - otca a ženy – matky. Kapacitne sa do Detského mestečka 

vošlo 214 detí. Manželské dvojice sa o ne starali, akoby boli ich vlastné. Ak mala manželská 

dvojica ešte aj svojich rodičov, mohli aj títo s nimi bývať v rodinnom domčeku (rodinnej 

bunke). Takto bola rodina vychovávateľov stále ako vzor rodiny, na očiach detí, ktoré bývali 

v každej rodinnej bunke. Výber manželských dvojíc robili vždy 

traja psychológovia z VUDPaP (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie z 

Bratislavy) zo všetkých manželských dvojíc, ktoré sa prihlásili na uvoľnené miesto 

vychovávateľov. Obyčajne to bolo 3 – 6 manželských párov. Z každého manželského páru 

musel mať aspoň jeden z manželov pedagogické vzdelanie. Záujemca o miesto 

vychovávateľov museli uspieť v testoch a pohovoroch u psychológov. Takto bola zaručená 

kvalita manželskej dvojice, ktorí sa starali po každej stránke –výchovnej, vzdelávacej a najmä 

citovej o pridelené deti do rodinných buniek. 

 

S prevratom nastal zvrat… 

Každá rodinná bunka bola trošku iná. Každá sa systémom výchovy podobala svojim 

náhradným rodičom. Každá však mala vysokú kvalitu výchovy a vzdelávania vo všetkých 

rodinných bunkách v Detskom mestečku. Toto sa však akosi znepáčilo vtedajšej ministerke 

práce soc. vecí a rodín Ivete Radičovej, a podľa príkladu zo zahraničia sa ako vzorová 

výchova zaviedla tzv. profesionálna rodinná výchova, kde o skupinu detí sa striedavo stará 5 

vychovávateľov. To všetko pod názvom OZ Úsmev ako Dar: „Aby každé dieťa malo 

rodinu...“ . Kritické názory zdieľajú aj  bývalí odchovanci, ktorých nie je málo.  

V knihe Rodinné príbehy bez rodín (2013) sa spomínajú niektorí bývalí odchovanci, ale aj 

budovatelia a bývalí riaditelia Detského mestečka. Jedným z nich je aj doc. PhDr. Albín 
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Škoviera, PhD., ktorý sa v knihe vyjadril takto: „Prvých 15 rokov bolo mestečko pýchou a 

(pre mnohých) ideálom náhradnej inštitucionálnej výchovy; neskôr, do roku 1997, bolo jej 

rešpektovanou alternatívou a nakoniec sa stalo problémom, ktorý nechceli kompetentní 

pracovníci príslušného ministerstva i Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny riešiť inak, ako 

jeho faktickou likvidáciou. Bolo to politické rozhodnutie. Bolo to aj (najlepšie) odborné 

riešenie?“ (s. 7). 

Žiaľ plní sa politická objednávka  MPSVaR a znižujú sa osobnostné požiadavky na 

náhradných profesionálnych rodičov. Profesionálny rodič je za svoju činnosť platený. Preto sa 

netreba čudovať tomu, že dieťa chcú označiť za klienta. Je to obchod… Ale klientský vzťah je 

partnerský vzťah, v uvedenom prípade v obchodno-právnom význame. Môže byť dieťa v 

partnerskom vzťahu s dospelým? Do akého postavenia v takomto prípade sa dostávajú dospelí 

pri odbornej činnosti s dieťaťom – klientom, keď z dôverujúceho dieťaťa – klienta si urobia 

partnera?  

Prof. Juraj Hatrík o tom v knižke Rodinné príbehy bez rodín hovorí, že ľudstvu 

„pribudla neľudská doba zvlčilého kapitalizmu a zvrátenosť sveta postaveného len na 

peniazoch, doba, v ktorej nie náhodou, ale celkom logicky dostali deti nové pomenovanie 

klienti! Tým sa idea mravnej výchovy, ľudskej spoluzodpovednosti za osudy detí, ktorým svet a 

spoločnosť ublížili, dostala do absurdnej polohy – je takto postavená na hlavu.“ (s.  71).  

 

Transformácia Detského mestečka  

Detské domovy na Slovensku sa už niekoľko rokov transformujú na zariadenia 

rodinného typu. Detské domovy zatiaľ prešli len materiálnou transformáciou, tá výchovná 

stále zaostáva. Nie každá zmena je transformáciou; má to svoje jasné konotácie v matematike, 

fyzike, ap. „Trans“ znamená, že sa niečo povznesie rádovo nad určitú úroveň, že vznikne 

nová štruktúra, ktorá v sebe obsahuje tú predošlú, ale ju prekonáva, završuje. V prípade 

detských domovov ide o devalváciu, znehodnotenie, oslabenie rodinného princípu.  

 

Súčasnosť Detského mestečka 

Dnes zostalo v už Detskom domove, ktorý bol zriadený na troskách Detského 

mestečka, z 214 detí, ktoré malo 17 rodín a v nich 34 vychovávateľov (17 manželských 

dvojíc), iba 150 detí, ale 50 vychovávateľov, ktorí sa denne striedajú v práci s asi 95-

percentnou prevahou žien vo výchove. Kde je tam jednota výchovného pôsobenia? Kto je za 

čo zodpovedný? Každý na deti nakričí a ide domov. Štyria vychovávatelia sa striedajú pri 

oddiele detí. Niekedy vraj do prideleného oddielu príde určitý vychovávateľ pracovať aj raz 

za mesiac. Taký systém zavrhovala každá pedagogika aj pred 200 rokmi a nepotrebovala k 

tomu ani honosný názov transformácie.  
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Prekvapuje ma, že až s odstupom času sa stále viac hovorí o výchove detí v detských 

domovoch rodinného typu a o deťoch v profesionálnej rodine. Výchovné skupiny sú viac ako 

rodiny? Tak to nie je ani imitácia rodiny. To je iba mýtus! Profesionálna rodina? Len 

prednedávnom sme mali dve úmrtia v profesionálnych rodinách. Poznáme prípady 

rozpadnutých profesionálnych rodín, putovanie dieťaťa s profesionálnej rodiny do ďalšej 

profesionálnej rodiny a vyhorenie profesionálnych rodičov. Aj to je realita!  

My, odchovanci z Detského mestečka sme presvedčení, že nám ktosi zobral niečo, čo bolo pre 

nás najdôležitejšie – citový prístup manželských dvojíc ku nám, lásku, ktorú sme cítili vo 

všetkom, čo sa dialo v rodinných bunkách a ktorú oni aj vracali tým, čo im ju denne dávali. 

Podľa názoru MPSVaR je to model zo 60-tych rokov minulého storočia a v súčasnosti 

už vraj nezodpovedá celosvetovým trendom v oblasti inštitucionálnej starostlivosti. PhDr. V. 

Vachalíkovi, CSc. napísali, že jeho návrhy sú ojedinelé. Nepriamo nám napísali, že 

obhajujeme Výkladnú skriňu socializmu. Toto však nie je pravda a nemalo by byť problémom 

obhajovať to, čo bolo dobré a zahodiť iba to, čo bolo zlé. 

 

Trpká realita Detského mestečka  

Budovy Detského mestečka chátrajú, bočná stena do plavárne je posprejovaná, tak ako 

aj ďalšie objekty Detského mestečka. Vstup do areálu „zdobia” vulgárne a vágne nápisy. Vie 

sa o prípade jednej chovankyňe (po novom klientke), že v zariadení porodila s chovancami 

(kientmi) 3 deti. Z toho dve sú dané do profesionálnej rodiny a jedno dieťa je v adopcii. Nejde 

tu o prípad jednej klientky tohto zariadenia.   

Nonstop výjazdy polície, občas zavíta aj záchranná služba. Deti nedokončujú školu a spejú 

rovno na ulicu. Terajšie deti – klienti - získavajú sexuálne skúsenosti predčasne! Predčasne 

popíjajú alkohol, fajčia cigarety a dobre sa vie aj o tom, že podaktorí chovanci (klienti) v 

tomto zariadení aj drogujú.  

Toto je tá moderná výchova s vyštudovanými ľuďmi v odboroch typu sociálna práca? 

Čo potrebuje náš štát a MPSVaR? Pani Lukačová z ÚPSVaR v novinách MY píše, že sa v 

minulom režime porušovali ľudské práva detí – sloboda ľudských práv. Odkiaľ to vzala? Keď 

Detské mestečko začalo písať v roku 1973 svoju históriu, koľko mala rokov? Bola niekedy 

táto pani z ÚPSVaR v Detskom mestečku, kde fungovali manželské dvojice? Ja si ju aspoň 

nepamätám. Rozprávala sa niekedy s manželskými dvojicami? Alebo s nami, deťmi? Nie! 

Odkiaľ potom berie tieto zavádzajúce informácie, ktoré sa nezakladajú na pravde? Keď sa v 

roku 2005 rušilo Detské mestečko rodinného typu, médiá o tom nepísali – nemedializovalo sa 

to. Prečo? 

Detské mestečko malo predsa v rukách prvky domácnosti. Chovali sme zvieratká, 

pestovali sme zeleninu, kvety... To je – naopak – práve to osamostatňovanie, ktoré tam 
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prirodzene fungovalo. Z vlastných skúseností môžem povedať, že zmennosť a striedanie 

služieb vychovávateľov v skupinovom systéme, ktorý vznikol v roku 2005, je teraz vážny 

problém v Detskom mestečku. Spôsob striedania vychovávateľov poskytuje príliš krátky 

kontakt na to, aby mohla vychovávateľka citovo podnecovať a vyvolávať hlbšie city. 

Vzťah vychovávateľka – dieťa je veľmi neosobný a plytký. Pre nás odchovancov, 

ktorí sme žili v rodinnom type Detského mestečka, bolo šťastím, že nás vychovávali v tomto 

kvalitnom odborno-výchovnom zariadení kvalifikované manželské dvojice. Tým, že našimi 

vychovávateľmi boli manželské dvojice, nám tak prirodzene ponúkali model rodiny, vzor 

ženy a muža – otca rodiny, že sme v nich našli blízke, vzťažné osoby.  

Ja a ďalší odchovanci sme si to v Detskom mestečku prežili, a preto najlepšie vieme, 

čo nás vychovalo. To bolo to, čo robilo Detské mestečko – Detským mestečkom. Dušu v ňom 

tvorili prítomné manželské dvojice spoločne s nami a ľudia z okolia Zlatoviec. Pravidelne sa 

tam za účasti nášho uja Hatríka (hudobného skladateľa a pedagóga) uskutočňovali hudobné 

výchovno – vzdelávacie projekty. Vzniklo spolu osem veľkých scénických projektov rôzneho 

charakteru, ktoré boli uvedené pre verejnosť na konci školského roka, k Medzinárodnému dňu 

detí, v ODA  Trenčín. 

Úspešnosť Detského mestečka 

Ja som prišiel v roku 1990. Vyštudoval som vysokú školu, uplatnil sa v povolaní 

učiteľa a napísal som knihu o Detskom mestečku... Je nás viacej, ktorí sme úspešní, veď 

Detské mestečko za 20 rokov svojej existencie v rokoch 1973 – 1993 vychovalo vyše 500 detí 

a pri týchto vyše 500 detí iba 2 odchovanci sa nezaradili do života, pretože páchali trestnú 

činnosť. Úspešnosť Mestečka bola vyše 95%. 

Takúto vysokú úspešnosť, ktorá bola v našom Detskom mestečku, nemal žiadny iný 

detský domov na Slovensku. Z neho vyšlo mnoho vysokoškolsky vzdelaných inžinierov, 

pedagógov, lekárov, právnikov a pod.  

Len ako príklad uvediem, že primárka z Levickej nemocnice je odchovankyňa od 

manželskej dvojice Lančaričovcov z Detského mestečka. Ďalší odchovanec od manželskej 

dvojice Hegedüšovcov po skončení vysokoškolského štúdia zastával vysokú funkciu na 

Ministerstve národnej obrany ako námestok Ministra obrany v ČR. Poznám osobne 

odchovankyňu, ktorá vyštudovala špeciálnu pedagogiku a teraz zastáva funkciu riaditeľky v 

špeciálnej základnej škole. Ďalšia odchovankyňa, ktorá sa dnes už môže pochváliť aj s titulom 

docent,  zastáva  funkciu vedúcej katedry ošetrovateľstva.    

Ďalší odchovanci sú úspešní podnikatelia, majú vlastné rodiny a tí svoje deti učia tak, 

ako ich vychovali manželské dvojice. Rodičia, ktorí ich vychovali v Detskom mestečku, sú 

teraz ich deťom starí rodičia. Stále sa stretávajú, informujú sa telefonicky, alebo aj osobne. 

Od jednej manželskej dvojice z osobného rozhovoru viem, že keď oslavovali okrúhle 70-te 
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narodeniny, prišli im zablahoželať všetky deti, ktoré vychovali. Hovorili mi to s dojatím a táto 

manželská dvojica mi napísala svoje zážitky aj do knihy. 

 

Perspektívy 

(Odkaz pre všetkým...)   

Alibistické postoje úradníkov MPSVaR a presadzovanie nových koncepcií vo výchove 

detí a mladých dospelých násilným spôsobom, bez akceptácie výsledkov a výskumov 

odborníkov z oblasti špeciálnej pedagogiky, pedagogiky, vývinovej psychológie, sociológie a 

ďalších vedných odborov, nemôžu priniesť pozitívne výsledky. Je náhoda, 

že poslední traja riaditelia nikdy predtým v danej oblasti nepracovali? Má v tom sociálny 

rezort čisté ruky a svedomie? 

Každému je jasné, kde je problém. V tomto štáte už predsa nejde o deti a o láskyplnú 

starostlivosť, ale o prospechárstvo a úplatky. Odbornosť u odborníkov zo špeciálnej 

pedagogiky, pedagogiky a vývinovej psychológie typu (A. Škoviera, M. Zelina, J. Hatrík, V. 

Vachalík, Š. Rehák, Š. Matula, L. Požár, A. Kozóň, M. Zolder, E. Begáňová  a iní im 

podobní) už neberú do úvahy a ani ich životné skúsenosti z praxe, dávajú ich do úzadia. 

Prevažuje akési charitatívne správanie a občianske neziskové organizácie, ktoré sú 

financované z nezistených peňazí. Hrozí aj rozpad a zánik Detského mestečka, samozrejme. 

Bola to štátom dotovaná vec a teraz sa také veci nenosia... 

Orientácia dnešnej spoločnosti, jej postoj k hodnotám a k rodine, to je najväčšia prekážka – 

vládne bezhodnotovosť, formalizmus, bezduchá kalkulácia… 

Som silno presvedčený, že to čo tu bolo zrušené, t.j. poskytovaná plnohodnotná rodina 

s otcom a matkou, v ktorej boli účastné aj deti vychovávateľov v rovnakej pozícii ako deti im 

dané do rodinnej starostlivosti, zrušenie tohto to bola veľká chyba, lebo to malo svoj význam 

a fungovalo to veľmi dobre.  

Ako odchovanci chceme apelovať predovšetkým na odbornú verejnosť z oblasti 

špeciálnej pedagogiky, detskej vývinovej psychológie a patopsychológie, všeobecnej 

pedagogiky, ale i štátnych a politických orgánov, aby vyvolali odborné konferencie 

o uvedenom projekte a našli riešenie jeho realizácie v nových spoločenských podmienkach, 

pretože si myslím, že podobné projekty boli a sú aj v iných štátoch Európy.  
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Duševné zdravie detí v podmienkach rozpadu tradičnej rodiny 

MUDr. Anna Kováčová 

KDP DFNsP Bratislava 

Za dvadsať rokov praxe na ambulancii KDP konštatujem výrazný vzostup 

patologických prejavov u detí v súvislosti s rozpadom rodín a rozvodom rodičov. Potreba 

psychiatrického sledovania takýchto detí narastá, tlak na náš výkon sa zvýšil za posledné 

desaťročie minimálne o trojnásobok. Prípady z rozvedených a rozvádzajúcich sa rodín sú 

neraz závažné a ťažko riešiteľné. Psychopatologické prejavy detí bývajú komplikované 

neutíchajúcimi spormi medzi rodičmi, ich neústupčivosťou a nezohľadňovaním potrieb 

dieťaťa. Neraz sú potencované súdnymi nariadeniami a necitlivými zásahmi zvonka. 

Retraumatizáciu dieťaťa spôsobujú súdne prieťahy, do ktorých bývajú zaťahované aj deti. 

„Netradičné“ rodinné štruktúry sú takisto živnou pôdou pre patologické javy. 

Rekomponované a rekonštituované rodiny musia čeliť  nepomerne väčším ťažkostiam ako 

tzv. nukleárne.  

Skutočné, a to aj nehmotné a duchovné potreby rodín sa v spoločnosti dostávajú do 

úzadia;  mladí sú nepripravení na záťaž rodinného života. Na prvom mieste je kariéra, práca, 

zárobok a boj o základné prežitie. Rozvod prichádza následne ako blesk z jasného neba, ako 

zákonitý dôsledok prevratu hodnotového rebríčka.  

Konštatujeme tiež nedostatočné spoločenské ohodnotenie všestranného prínosu 

harmonickej rodiny pre spoločnosť; veľmi slabé ekonomické ohodnotenie rodičovskej práce 

pri výchove dieťaťa. Nedocenená je osobitne matka, ktorá je dôležitý faktor sociálnej kohézie 

po každej stránke. Efektívna rodinná a  sociálna politika absentuje. Rodina sa stáva postupne 

„súkromným záujmom“: Zladenie práce a rodinného života sa na poslednej Európskej 

konferencii ministrov práce a soc. vecí v Bratislave v septembri 2016 bolo pomenované 

Zosúladením práce a „súkromného života“. Už i samotné nebadané, ale chcené jazykové 

posuny tvorcov (či manipulátorov) verejného života sa podvodom podsúvajú do podvedomia 

ľudí. Spôsobujú hodnotové posuny a nebadane menia mentalitu.  

Z demografických štatistík vyplýva, že žiadna krajina Európy dlhodobo nedosahuje 

index fertility zaručujúci jednoduchú reprodukciu obyvateľstva. Mali by sme byť preto veľmi 

obozretní voči rozpadu nukleárnej rodiny a vzniku konštelácií tzv. rodín „alternatívneho 

typu“. Patológiu by sme chceli normalizovať a stotožniť s tzv. novými modelmi 

„monoparentálnej“, či „rekomponovanej“ rodiny. Detskí psychiatri sú však denne 

konfrontovaní s negatívnym dopadom týchto javov na psychiku dieťaťa. Rozpad rodiny má 

efekt jadrovej reakcie: rozbitie jedného atómu vedie k rozpadu ďalších. Vzťahové väzby sa 
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pri rozvode vážne narúšajú, vznikajúce nové sú krehké. V nasledujúcich generáciách rastie 

pocit nedôvery k rodinnému životu ako takému. V nekompletných rodinách možno tiež 

konštatovať nepomerne väčšie ťažkosti pri výchove dieťaťa s akýmkoľvek, čo i len malým 

hendikepom (napr. ADHD). Prvým základným právom dieťaťa je milujúci otec a matka 

v stálom a láskyplnom vzťahu, ktorí sú plne zameraní na jeho výchovu.    

 Keďže rozpad rodín a rozvody rodičov prispievajú k výraznému vzostupu 

patologických prejavov u detí a potrieb kvalifikovanej pedopsychiatrickej starostlivosti, 

považujem za potrebné 

1) podstatne  rozšíriť  možnosti kvalifikovanej pedopsychiatrickej starostlivosti o 

dieťa:( berúc do úvahy svoju prax na Klinike detskej psychiatrie DFNsP za 20 rokov, 

orientačne asi o trojnásobok). Túto starostlivosť nemôžu suplovať mimovládne 

organizácie, patrí do oblasti štátom platenej zdravotnej starostlivosti, ktorá je často 

potrebnejšia ako ošetrenia najťažších úrazov alebo závažných  somatických ochorení. 

Tieto okolnosti už po celé desaťročia neberie do úvahy Ministerstvo zdravotníctva 

ani vedenie štátu. Tak ako aj inde v nelukratívnych sektoroch zdravotníctva, 

starostlivosť je prenechávaná dobrovoľníctvu, charite a mimovládnym organizáciám.  

2) Ďalšou potrebou je systematicky bojovať na všetkých frontoch (výchova, škola, médiá, 

verejná mienka) za obmedzenie ľahkovážneho rozpadu rodín. To predpokladá 

systematickú zodpovednú prípravu na manželstvo, výchovu k hodnotám, k rodičovstvu, 

sebavýchove ako aj  posilnenie rodičovských práv na každej úrovni, vrátane 

predmanželských, manželských a rodičovských poradní, mediácie atď. 

3) „Netradičné“ rodinné štruktúry sú živnou pôdou pre patologické javy. Kde je 

chýbajúci otec, kde niet rodičovskej autority, kde prevažuje nejednotnosť vo výchove a  

boj medzi rodičmi  o dieťa, resp. cez dieťa, kde sa dokonca amorálne a kruto využíva 

dieťa ako zbraň medzi rodičmi, kde sa podporujú práva na tzv. „dieťa na objednávku“, je 

opäť na mieste len preventívne riešenie pridŕžaním sa vždy platných morálnych 

kritérií, príprava na zodpovedné rodičovstvo, výchova charakteru rodičov a všestranná 

podpora rodiny. 

4) Nepripravenosť na záťaž rodinného života je potenciovaná aj materiálnym neustálym 

bojom mladých rodín o základné prežitie. Prevrat hodnotového rebríčka spôsobený 

nástupom divokého kapitalizmu na živnú pôdu postkomunizmu neskutočne sťažil 

mladým možnosti založenia rodiny (čo dokazuje rekord Slovenska v poklese indexu 

fertility v EU za posledných cca 40 rokov z 2,3 na 1,4. Kariéra a nutnosť zárobku – pred 

rodinou a starostlivosťou o rodinu sú priam delostreleckými útokmi na deti. Riešením je 

systematická, štátom riadená materiálna pomoc mladým rodinám, a to v prvom rade 
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v oblasti bytovej politiky, aby bola možnosť osamostatnenia sa od rodičov, rovnako 

vyvážené riadenie všetkých sektorov hospodárstva aj vzhľadom na rodinu. Treba 

dať do popredia rozumnú bytovú politiku, lacnejšie nájomné byty, zárobok primeraný 

cenám bytu a výdavkom na živobytie, a to v priamej úmere k počtu vzdelávaných detí, 

ktoré sú hlavným („ľudským“)  kapitálom pre budúcnosť štátu, bez ktorého budeme 

prenechávať krajinu cudzincom (migrantom). 

5) Nedocenenie hodnoty rodičovskej práce pri výchove detí, matky, ktorá je najdôležitejší 

faktor pri výchove dieťaťa, jeho návykov, spoločenskej komunikácie a napokon pri 

tvorbe sociálnej kohézie možno tiež riešiť efektívnou rodinnou (nie sociálnou politikou 

-   keďže rodina nie je chudobný príbuzný, ktorému treba pomáhať, ale je základom 

spoločnosti. Rodina nemôže byť „súkromným záujmom“: (viď európska konferencia 

ministrov práce, soc. vecí a rodiny v Bratislave 18. septembra 2016: „Zladenie práce“ 

a „súkromného“ namiesto „rodinného“ života). „Súkromný“ život sa premieta do 

demografie a tá, ako zdroj ľudského kapitálu je základ, ktorý podľa štatistikov bude 

onedlho chýbať. 

6) Výrazne choroboplodné pre dieťa sú hodnotové posuny, ktoré menia mentalitu 

(smerom k individualizmu, hedonizmu, materializmu, liberalizmu a pod.), normalizujú 

patológiu (napr. monoparentálne, nekompletné rodiny) s ťažkým dopadom na dieťa, vedú 

k rozpadu vzťahových väzieb, k rekompozícii rodiny: podporovať hodnoty otcovstva 

a materstva v mladej generácii,  manželskú jednotu a trvácnosť manželstva 

všetkými možnými spôsobmi (výchovou v rodine, škole, na verejnosti, literatúrou, 

médiami a pod.) 
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     Striedavá osobná starostlivosť o dieťa v kazuistikách zo znaleckej praxe  VÚDPaP 

PhDr. Alena Kopányiová, PhD., PhDr. Eva Smiková, PhD. 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

Abstrakt: V príspevku sú prezentované tri kazuistiky, kde predmetom  psychologického 

znaleckého dokazovania bola striedavá osobná starostlivosť o dieťa. V jednotlivých 

kazuistikách sú analyzované možné predpoklady, ako aj pozitíva a negatíva striedavej osobnej 

starostlivosti o dieťa v kontexte konkrétnych rodinných situácií. 

 

Kľúčové slová: striedavá osobná starostlivosť o dieťa, kazuistiky, psychologické znalecké   

dokazovanie   

Niekoľko legislatívnych slov na úvod 

Do právneho poriadku Slovenskej republiky bol zákonom č. 217/2005 Z. z., ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 36/2010 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. júla 

2010 zavedený inštitút striedavej osobnej starostlivosti o dieťa (SOS). Súd v konaní o 

rozvod manželstva zo zákona upraví aj výkon rodičovských práv a povinností k maloletému 

dieťaťu na čas po rozvode. O úprave práv pomerov k maloletých deťom sa nerozhoduje len v 

konaní o rozvod, ale aj v samostatnom konaní vo veciach starostlivosti o maloletých. V 

zmysle §176 ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších 

predpisov upravuje procesnú lehotu na rozhodnutie súdu v samostatnom konaní vo veciach 

starostlivosti o maloletých, a to najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa začatia konania. 

Lehota na rozhodnutie je kratšia najmä z dôvodu, aby nedošlo k odcudzeniu sa dieťaťa od 

druhého rodiča.  

     VÚDPaP vykonáva znaleckú a expertíznu činnosť pre rôznych zadávateľov: súdy, políciu, 

rodičov. Znalecké posudky k návrhom na SOS tvoria vo VÚDPaP asi 5% ročne z celkových 

psychologických dokazovaní.  

 

Kazuistika Ivo a Lea 

 

Deti Ivo (7roč.) a Lea (5.roč.) po rozvode zverené matke, styk s otcom bol ponechaný 

neobmedzene. Pre nezhody a nedostatok schopnosti dohodnúť sa na stretávaní detí s otcom,  

podal otec návrh na  zverenie detí do striedavej starostlivosti (SOS). S týmto matka najprv 

nesúhlasila, následne pre zachovanie rovnakého priestoru deťom ku obom rodičom súhlasila. 
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SOS sa realizovala rok, matka na základe zlého prežívania SOS deťmi požiadala súd o jej 

zrušenie, otec s tým nesúhlasí.  

V čase znaleckého dokazovania matka žije v byte, ktorý si sama zabezpečila, pracuje, má 

priateľa. Otec býva v rovnakom meste, s novou manželkou a jej synom z predchádzajúceho 

vzťahu. Ivo a Lea sa striedajú v týždňových intervaloch v domácnostiach rodičov.  

Racionálne majú rozpad manželstva zvládnutý na určitej úrovni obidvaja rodičia, otec detí má 

svoje dôvody odchodu zo spoločnej domácnosti a  matka si vytvorila vlastnú aktuálnu 

autonómnosť. Pretrvávajúce nezhody medzi rodičmi pramenia a v poslednej dobe sa eskalujú 

najmä z dôvodu zhoršeného emocionálneho prežívania SOS deťmi, najmä Iva. Zo 

psychologického hľadiska ide u Iva o vyjadrenie emocionálnej potreby byť a zdieľať pocity 

viac  s matkou, pre neho jedinečnej primárnej emočnej osoby. Otec detí však nastavil pravidlá 

SOS tak, aby matka počas týždňa, kedy sú u neho, nezasahovala do jeho rodičovských 

kompetencii. Na ten čas preberá rolu a kompetenciu matky výlučne jeho druhá manželka.  

Ivo na pocitovej úrovni vníma nevlastnú mamu ako rivalku voči mame. A tak dochádza 

u neho  k intrapsychickému konfliktu, lebo na mieste vedľa otca je iná žena, nie jeho mama. 

Na pocitovej úrovni je to u Iva strach, že jeho vlastnú matku chce ona nahradiť. Ivo vníma, že  

nevlastná mama  sa usiluje o čo najlepšie a najvšestrannejšie zvládnutie roly mamy a pritom 

on svoju mamu má a ju miluje. Kognitívne ani emočne nerozumie, prečo nemôže byť 

s mamou aj počas týždňa u otca. A sám ani nevie a nechce pred otcom verbalizovať svoju 

túžbu po matke, poslušne rešpektuje nepísané pravidlá v rodine otca, že o mame sa v ten 

týždeň nerozpráva. Nahromadené napätie z prebiehajúceho boja medzi rodičmi zvyšuje u  detí 

neurotickú symptomatológiu, ktorá  sa už prejavuje najmä u Iva. Pre Leu je brat oporou pri 

striedaní výchovných prostredí. 

Otec detí sa síce explicitne vyjadril, že ak by deti nechceli u neho byť, nenútil by ich, ale 

zároveň signály od matky detí o ich potrebe byť s ňou častejšie ignoruje, využíva ich ako 

argument proti matke. 

Vzájomný vzťah rodičov je poznačený vzájomnou animozitou a to najmä zo strany otca, kedy 

sa opakovane vracia a negatívne hodnotí matkine partnerské správanie počas ich spoločného 

života. Nevidí svoj podiel viny na rozpade ich manželstva, svoju novú rodinu prezentuje ako 

tú „lepšiu“, nakoľko je kompletná, bývalá manželka má „len“ priateľa, ktorého nazýva 

prezývkou aj pred deťmi, čím im dáva najavo jeho pohŕdavý postoj k nemu. O bývalej 

manželke sa vyjadruje ako o „hentej“, spochybňuje jej materské zručnosti. 

Na základe výsledkov komplexného znaleckého dokazovania sme striedavú starostlivosť 

neodporúčali. Rodičia  nie sú schopní vzájomne efektívne komunikovať ani na formálnej, 

informačnej úrovni. Zošit, ktorý by mal na to slúžiť (na základe odporúčania soc. kurátorky) 

obsahuje množstvo invektív voči druhému rodičovi, očierňovania, odporúčaní dokonca 
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v oblasti sexuálneho života druhého rodiča. Pri vypracovávaní záverov znaleckého posudku, 

sme zohľadňovali aj vek detí, ktoré na verbálnej úrovni nedokážu zadefinovať právne 

nastavenie rodinnej situácie,  v projekcii sa jednoznačne odzrkadlilo ich vnútorné prežívanie 

a psychické potreby. Počas fungovania SS sa ukázala významná potreba detí zdieľať s matkou 

väčší časový priestor. Otec nemá náhľad, že  u syna  nevedomo podporuje jeho intrapsychický 

konflikt vo vnímaní jedinečnej role matky.  

 Odporúčali sme zverenie detí do osobnej starostlivosti matke s tým, že by s otcom trávili 

čas od štvrtka poobede do nedele poobede každý druhý týždeň. V týždni, keď otec nemá deti, 

sme odporúčali nastaviť stretnutie s deťmi na jedno popoludnie podľa potrieb detí.  

 

Kazuistika Ninka 

 

Ninka (t. č. 10 roč.)  po rozvode zverená do osobnej starostlivosti matky. Styk s otcom: 

párny víkend a mesiac júl počas letných prázdnin. Reálne stretávanie sa maloletej s otcom od 

začiatku plné napätia. Otec sa snažil o stretávanie sa s dcérou čo najčastejšie a to aj za cenu 

narušovania denného režimu maloletej (v škole a pod.). Matka sa snažila brániť súkromie 

svojej novej rodiny pred narušovaním vplyvu otca a to najmä ak otec maloletej zvyšoval tlak 

na uspokojenie svojej potreby byť s dcérou čo najčastejšie. Jednanie otca bolo motivované 

tým, že prišiel o bezprostredný kontakt s dcérou, nakoľko sa odsťahovali s matkou z 

pôvodného bydliska. Problémovým sa však ukázalo zvyšovanie tlaku otca na stretávanie s 

dcérou a zosúladenie bežného života novej rodiny, kde si Ninka našla svoje stabilné miesto.  

Obidvaja rodičia sa snažia viac formálnymi ako konštruktívnymi cestami dokazovať 

nesprávnosť konania toho druhého rodiča (psychiatrické správy o psychickom stave dcéry, 

trestné oznámenia otca na matku, trestné oznámenia na partnera matky a pod.). 

Otec: žiada zverenie Ninky do striedavej starostlivosti. 

Počas znaleckého dokazovania sa v  správaní Ninky za prítomnosti otca nevyskytli žiadne 

neprimerané prejavy, sociálne situácie zvládla zrelo nad priemerom bežných reakcií dieťaťa 

jej veku. Bola emočne vrelá a spontánne prejavovala radosť zo stretnutia s ním.  

Z pohľadu rozdelenia rodičovských kompetencií matka saturuje primárne emočné potreby 

maloletej a od narodenia sa stará o jej základné výchovné pôsobenie. Otec maloletej bol 

menej prítomný vo výchove dieťaťa a dopĺňal výchovné pôsobenie matky. Vo vzťahu k dcére 

otec dokáže zabezpečiť potrebnú starostlivosť aj na úrovni inštrumentálnych potrieb aj v 

oblasti emočnej podpory maloletej. Starostlivosť niekedy deleguje na svoju primárnu rodinu 

(stará matka, teta maloletej), čo Ninka vníma pozitívne. Širšia rodina však niekedy zasahuje 

do vzťahu otec – dcéra, najmä ak k nim nie je Ninka dostatočne sociálne vrelá podľa ich 

očakávania. 
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Vzťah Ninky k matke je v súčasnosti navonok i vnútorne pozitívny. Matka je chápaná ako 

základná citová opora, ktorá je na blízku a emočne ju saturuje.  

Vzťah Ninky k otcovi je v súčasnosti vnútorne pozitívny. V priebehu znaleckého 

dokazovania sa ukázalo, že maloletá otca prijíma pozitívne a bude sa s ním stretávať. Je 

citovo a vzťahovo ukotvená v svojej rodine u matky s pozitívnym vzťahom k otcovi.  

Navonok sú niektoré reakcie Ninky voči obidvom rodičom prevažne reakciou na ich napätý 

vzťah, medzi ktorým balansuje, čo je však pre ňu emočne vyčerpávajúce. Každý z rodičov 

používa informáciu o druhom rodičovi, ktorú im sprostredkuje Ninka ako formálny argument 

ich nekompetentnosti. Nakoľko sa ako dieťa nevie presne racionálne zorientovať v spletitej 

situácii dospelých – svojich rodičov, jej reakcie sú často ovplyvnené konkrétnou situáciou a 

môžu sa preto navonok zdať postojovo nekonzistentné.  

Partnerský vzťah medzi rodičmi maloletej napätý, ale nie antagonistický. Obidvaja sú schopní 

verbálne komunikovať na zrelej a dospelej úrovni.  

Rodičia boli usmernení, že Ninka citlivo vníma ich vzťah, komunikáciu, možno aj využíva 

ich slabiny a chce si preto presadiť svoje, ale oni sú rodičia a musia to vedieť zvládnuť. Ninka 

má pekné spomienky na spoločné spolužitie, ale má ich prekryté negatívnymi zážitkami. Je 

dobré, aby ju motivovali k spoločnému programu, ale to sa deje aj v nerozvedených rodinách, 

chce to zvýšené úsilie. Janka skúša rozličné manipulácie, treba niekedy jej odpor vydržať a 

odsunúť rozhodnutie. Matka bola povzbudená v tom, že nemusí svoje obavy riešiť cez dcéru a 

mala by jej dôverovať, vydržať aj napr. jej odpor, negatívne prežívanie a využiť autoritu otca.  

Otec deklaroval stiahnutie návrhu na zverenie dieťaťa do striedavej starostlivosti a 

obidvaja rodičia súhlasili ponechať Ninku v  osobnej starostlivosti matky ako aj ponechať 

úpravu styku maloletej s otcom ako bola doteraz.  

 

Kazuistika Mia 

 

Po rozvode Mia (t.č.4 roč.) zverená do osobnej starostlivosti matky, o 2 roky podáva otec 

maloletej návrh na zmenu: Mia zverená do striedavej starostlivosti. Krátky čas po tomto 

rozhodnutí otec opätovne podáva návrh na zmenu: zverenie do jeho osobnej starostlivosti. 

Ako hlavný dôvod uvádza, že nie je spokojný so starostlivosťou matky o dcéru, má vážne 

výhrady voči jej zdravotnej starostlivosti, neinformovanosti o zdravotnom stave, 

neštandardným životným podmienkam v dome matky a absenciou návštevy MŠ v mieste 

bydliska matky, ktorá sa podľa neho podpisuje pod nedostatočný vývin ich dcéry.   

Matka tieto výhrady berie ako nadradené správanie otca, neustálu kritiku jej materských 

zručností a  ako psychický teror.    
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Obidvaja rodičia si  zhromažďujú „dôkazy“ a „protidôkazy“ svojho konania. Nie sú schopní 

vzájomného dialógu bez toho, aby vzájomne nepoukazovali na negatíva rodinného prostredia 

druhého rodiča (otec výhradami na životný a sociálny štandard, matka sprostredkovanou 

informáciou o novej partnerke otca a jej vzťahu k synovi).      

Šetrenie  ÚPSVaR: vhodné sociálne a bytové pomery u oboch rodičov, matka nemá príjem, 

podporujú ju rodičia  - dôchodcovia, dom je priemerne udržiavaný, mali elektrinu, plyn 

odpojený, kúrenie krbom. Dcéra nechodí do MŠ, lebo si to s ňou matka chce užiť počas 

týždňa, kedy je u nej.   

Lekárska správa: nebadať známky zanedbania starostlivosti zo strany rodičov. 

Na základe analýzy výsledkov psychologického vyšetrenia rodičov možno konštatovať, že 

obaja rodičia majú bazálne osobnostné predpoklady pre výchovu svojej dcéry.  

Matka: Aktuálne prevažuje taktika negácie, respektíve neriešenia problému. V spoločenskom 

kontakte je dôverčivá, prijíma dané podmienky, aj keď proti nim neskôr verbálne protestuje.  

V záťažových situáciách sa spolieha predovšetkým na seba a o pomoc sa obracia na autority 

(sociálny úrad, lekári a pod.). V prežívaní dominuje zameranie sa na udržanie si domu, ktorý 

je v rekonštrukcii a domova, keďže zostala v situácii bez finančných istôt, bez životného 

partnera a otca dieťaťa, s ktorým je v stálom konflikte. Volí taktiku neangažovanosti voči 

situácii rozvodu a s tým spojenými problémami (exekúcie, zverenie Mie), nakoľko jej chýbajú 

konštruktívne vzorce zvládania záťažových situácii (v rozhovore často na zásadné otázky 

odpovedá, že nevie a tým pôsobí nerozhodne).Vo vzťahu k dcére dokáže zabezpečiť potrebnú 

starostlivosť tak na úrovni inštrumentálnych potrieb ako aj v oblasti emočnej podpory. Aj keď 

kritizuje striedavú starostlivosť, túto apriori neodmieta.  

Otec: Vlastnú autonómnosť na úrovni rodiny nedokázal riešiť spolu s matkou Mie a zo 

spoločnej domácnosti, ktorú spolu budovali, odišiel. Je si sebaistý vo svojej role otca, 

spochybňuje a kritizuje najmä rolu matky svojej bývalej manželky, aj keď aktuálne nemá 

vplyv na fungovanie jej domácnosti, resp. rodiny. Kritizuje nevhodné prostredie, v ktorom 

jeho dcéra vyrastá, ale z ktorého odišiel a bývalá manželka to aj z rôznych dôvodov finančne  

nedokáže lepšie realizovať. V prežívaní nachádzame výrazný nespracovaný konflikt najmä 

vďaka krízovému rozhodnutiu odchodu zo spoločnej domácnosti a neukončenia partnerského 

vzťahu s matkou maloletej a paralelné vytvorenie nového vzťahu a následne novej rodiny.   

Mia: Ako primárnu osobu vo svojom rodinnom systéme vníma matku, v prežívaní naznačuje 

biosociálnu závislosť na matke a potrebu jej blízkosti. Vzťah k otcovi je pozitívny, umiestňuje 

ho do „jeho“ domácnosti.  Napriek tomu, že žije striedavo v dvoch prostrediach, za svoj 

domov považuje výhradne bývanie s mamou. Je však schopná    prechodu a separácie od 

matky k otcovi a naopak. 
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Dosahovaná úroveň jej poznávacích schopností a schopnosť sociálnej interakcie jej umožňuje 

vnímať situáciu ohľadne striedavej výchovy len ako zjednodušenú. Ohrozujúce je pre ňu 

vnímanie roly jej matky tak, ako jej to sprostredkováva jej otec. V realite  pociťuje absenciu 

prelínania dvoch oddelených domácností. V správaní počas vyšetrenia dominuje kooperatívne 

správanie voči obidvom rodičom rovnako. Nerozumie prečo býva každý týždeň v inom 

prostredí. Vzhľadom na vek, a konšteláciu jej aktuálneho prežívania rodinnej situácie, je 

striedavá starostlivosť pre Viktóriu strategicky vhodná a chráni ju pred emočnou separáciou 

od jedného rodiča.  

Odporúčali sme ponechať Miu  v striedavej starostlivosti obidvoch rodičov. Rozdielnosť 

podmienok vo výchove, na ktoré poukazoval najmä otec (nezabezpečenie návštevy 

predškolského zariadenia, horšie bytové podmienky, fajčenie v domácnosti matky, tzv. horšia 

starostlivosť...) nie sú prekážkou striedavej starostlivosti, vyplývajú z rôznorodosti histórie, 

postojov a stratégii a finančných možností každého z rodičov. Pri optimálnom prístupe k tejto 

rozdielnosti sme nevideli túto oblasť ako problém, resp. argument  proti realizácii striedavej 

starostlivosti. 

(Poznámka: Mená detí  v kazuistikách, ako aj niektoré konkrétne okolnosti prípadov boli zmenené) 

Zhrnutie: 

• individuálny prístup ku každému rodinnému prípadu 

• prihliadať prioritne na bio – psycho - sociálne potreby dieťaťa 

• posudzovať jednotlivý prípad v kontexte plynutia času  

• multirezortný pohľad v kontexte súčasného právneho systému versus psychologické 

potreby dieťaťa, rodičov 

• motivácia rodičov k rodinnému poradenstvu „pred“ resp. v priebehu realizácie 

odporúčanej starostlivosti o deti 

Záver 

Vo výbere kazuistík sme sa zamerali na rôznorodosť v konkrétnych rodinných situáciách, 

ktoré sme znalecky posudzovali. Ako hlavný dôvod a samotné zameranie psychologického 

šetrenia vychádzalo z pohľadu hlavného záujmu dieťaťa - a to najmä z pohľadu jeho 

napĺňania biologických, psychologických a sociálnych potrieb v danom kontexte jeho 

primárneho rodinného usporiadania. Často nám samotné časové plynutie a popis konania 

členov rodiny poskytlo pohľad na stratégie rodičov aj z dlhodobejšej perspektívy. Zmeny 

v pohľade rodičov na problematiku zverenia v procese psychologického znaleckého 

dokazovania pomohli nielen odpovedať na otázky súdu, ale poskytli rodičom poradenský  

priestor na riešenie týchto neľahkých životných situácií. 
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Odborné návrhy VÚDPaP k zefektívneniu znaleckej a expertíznej činnosti 

PhDr. Alena Kopányiová, PhD., PhDr. Eva Smiková, PhD. 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

 

Abstrakt: V príspevku je načrtnutá história činnosti Výskumného ústavu detskej psychológie 

a patopsychológie dieťaťa (VÚDPaP) v oblasti súdnoznaleckej činnosti a predostreté aktuálne 

problémy v prístupoch komplexného znaleckého dokazovania v občiansko - právnych 

sporoch týkajúcich sa detí. VÚDPaP ako jediné rezortné pracovisko je oslovované súdmi, 

políciou a ďalšími inštitúciami o pomoc pri znaleckých expertízach týkajúcich sa detí. 

V príspevku je predstavený návrh minimálnych štandardov psychodiagnostického vyšetrenia 

a návrh otázok v znaleckých posudkoch, týkajúcich sa riešenia úprav rodičovskej 

starostlivosti v porozvodových situáciách.  

Kľúčové slová: znalecká a expertízna činnosť VÚDPaP, rozvod, minimálne štandardy 

znaleckého dokazovania   

„Rozvodové konanie sa nikdy nedá vyhrať, lebo samo osebe je toto konanie prehrou pre 

všetkých jeho účastníkov....“ (Novák, T., 2016). 

„...deti sú aktíva v hre, hracie žetóny používané matkami k vyjednávaniu, objekty vystavené 

finančnému či emocionálnemu vydieraniu zo strany otcov, zabudnuté peračníky a bundy detí 

sťahujúcich sa týždeň čo týždeň medzi domácnosťami rodičov „dohodnutých“ na striedavej 

starostlivosti, ...rodičia trhajúci vlastné rodiny, túžiaci po novom začiatku presvedčení, že sa 

správajú nesebecky a najlepšie ako je to možné...“ (McEwan, I., 2015). 

VÚDPaP už viac ako 40 rokov vykonáva znaleckú a expertíznu činnosť pre rôznych 

zadávateľov: súdy, políciu, rodičov. V posledných rokoch je stále viac zakázok z externého 

prostredia  aj vo veci zverenia maloletých detí do osobnej, resp. striedavej starostlivosti 

rodičov na čas pred/počas/po rozvode. VÚDPaP nie je tzv. znaleckým ústavom, formálne je 

prizývaný ku každému úkonu ako tzv. znalec ad hoc podľa  § 15 zákona č. 382/2004 Z. z. 

o znalcoch tlmočníkoch a prekladateľoch. Samotný  VÚDPaP má túto činnosť zakotvenú v 

ŠtatúteVÚDPaP (1996), čl.3, ods.1, bod g - činnosť ústavu: expertízna činnosť. Nakoľko 

výskumný ústav je rezortným pracoviskom MŠVVaŠ SR, jeho pracovníci sa nemôžu 

uchádzať o  vymenovanie za znalcov. Touto diskrimináciou sú znevýhodnení všetci 

psychológovia z iných rezortov ako je rezort zdravotníctva, nakoľko  podmienkou na zápis do 

zoznamu znalcov je absolvovanie špecializačnej skúšky v akreditovanej vzdelávacej inštitúcii 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a minimálne sedemročná prax v 
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požadovanom odvetví. Táto diskriminácia sa ukazuje zvlášť závažná v dnešnej dobe, kedy je 

zaznamenávaný značný počet rozvodov a následného porozvodového usporiadania, ktoré 

rodičia nie sú schopní riešiť bez znaleckého posúdenia. Táto problematika nie je primárne 

zdravotnícka, presahuje tento rezort a je potrebné urýchlene nájsť riešenie na využitie 

psychológov z tých rezortov, ktorí sa kvalifikovane zoberajú rodinami, deťmi v pred, 

rozvodovej a porozvodovej fáze a mohli by byť aj fundovanými znalcami v tejto oblasti.  

Na obr.1 je znázornené percentuálne rozdelenie oblastí, ktorých sa týkajú znalecké posudky 

(ZP) - expertízy VÚDPaP, ročne je ich priemerne 12.  

 

 

 

Obr.1.Rozdelenie ZP VÚDPaP podľa oblastí 

 

Okrem expertíznej činnosti sa VÚDPap angažuje aj na medzirezortných rokovaniach 

týkajúcich sa viacerých okruhov otázok spojených s rozvodovou tematikou. V poslednom 

roku sa   8. júna 2016 sa na Ministerstve spravodlivosti SR uskutočnilo odborné stretnutie na 

tému „Syndróm zavrhnutého rodiča a rozhodovanie o maloletých.“ Cieľom uvedeného 

stretnutia bolo upozornenie na to, že koncept „syndróm zavrhnutého rodiča“ prenikol do 

slovenskej klinickej, sociálnej a súdnej praxe a negatívne ovplyvňuje rozhodovanie orgánov 

verejnej moci a súdov vo veciach týkajúcich sa maloletých.VÚDPaP sa pripojil Vyhláseniu 

ôsmich inštitúcii k problematike tzv. “syndrómu zavrhnutého rodiča (SZR)“ – s tým, že SZR 

aktuálne nie je oficiálnym psychopatologickým syndrómom. 

      Pri znaleckej a expertíznej činnosti sa opakovane stretávame s vypracovávaním tzv. 

kontrolných znaleckých posudkov, kde máme možnosť nahliadnuť do posudkov 

vypracovaných inými kolegami – znalcami. Tieto majú rozličnú úroveň spracovania, odborná 

stránka býva často „neskontrovateľná“, v uvedenej oblasti neexistujú striktné pravidlá na 

odbornú úroveň spracovania posudkov.  Vzhľadom k tomu, že v tejto oblasti  sú nastavené len 
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formálne štandardy posudkov a dlhodobo neexistuje ani odborná diskusia v tejto spoločensky 

veľmi závažnej oblasti, navrhli sme do odbornej diskusie tzv. Minimálne štandardy 

znaleckého dokazovania. 

Minimálne štandardy znaleckého dokazovania  obsahujú tieto časti:  

 Čas vyšetrenia 

 Realizácia vyšetrenia 

 Dokumentácia 

 Použité metódy, testy,  dotazníky - všeobecne 

 Otázky znalcom 

 Základné  požiadavky pri využití konkrétnych psychodiagnostických metód 

Čas vyšetrenia: 

 Vyšetrenie každého rodiča min. 4 hod., z toho 1 hod. rozhovor 

 Vyšetrenie dieťaťa min. 2 hod., podľa potreby aj viac stretnutí podľa vývinových 

kritérií a psychologických potrieb dieťaťa 

 Vyšetrenie ďalších osôb min. 2  hod. 

Realizácia vyšetrenia 

 Vyšetrenie každého rodiča min. 4 hod., z toho 1 hod. rozhovor 

 Vyšetrenie dieťaťa min. 2 hod., podľa potreby aj viac stretnutí podľa vývinových 

kritérií a psychologických potrieb dieťaťa 

 Vyšetrenie ďalších osôb min. 2  hod. 

Dokumentácia 

 Fotodokumentácia z realizácie projektívnych techník 

 Záznamové hárky testov, dotazníkov 

 Vyhodnotenie testov počítačové – archivácia podľa príslušných zákonov 

 Pozvánky na vyšetrenie a ďalšia korešpondencia (emailová, poštová)  

 Dokumentácia archivovaná podľa príslušných archivačných zákonov, smerníc a pod. 

 

Použité metódy, testy, dotazníky 

 Podľa vekových noriem 

 Kombinácia projektívnych a dotazníkových metód/min. 1 pre každú sledovanú oblasť 

 Testy s najnovšími normami 

 Kombinácia štandardizovaných a neštandardizovaných metód 

 Rozhovor, prepis rozhovoru s každým vyšetrovaným  

 Explicitné oddelenie časti „rozhovor“ v posudku  od znalcových interpretácií 

(parafrázovaný, vs. doslovný) 
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Otázky znalcom z poradenskej psychológie  v  rodinných sporoch (Kopányiová, Matula, 

Selko, Smiková, 2015) 

 Vzájomné citové vzťahy 

 V prípade nových partnerov, súrodencov a potreby brať do úvahy aj tieto  vzťahy 

 Analýza  štruktúry  osobnosti rodičov 

 Analýza  štruktúry osobnosti  dieťaťa 

 Nastavenie formy starostlivosti o dieťa, deti 

 

Základné  požiadavky pri využití psychodiagnostických metód 

 Pozorovanie voľné 

 Pozorovanie štrukturované 

 Dotazníky, testy 

 Projektívne metódy 

 Hra a iné... 

V našom príspevky sme uviedli hlavné oblasti, ktoré by minimálne štandardy mali riešiť. 

Predkladáme ich na odbornú diskusiu a veríme, že budú permanentne rozpracovávané 

a následne postupne prijaté odborníkmi ako základ ich práce pri vypracovávaní znaleckých 

posudkov a expertíz.   

 

Záver: VÚDPaP  je jediné výskumné pracovisko v Slovenskej republike, ktoré sa zameriava 

na komplexný výskum psychologických aspektov vývinu detí a mládeže, sleduje psychický 

vývin detí bežnej populácie, detí minoritných skupín (postihnutých, nadaných, sociálne 

znevýhodnených). Všetky poznatky sa snaží implementovať do odbornej praxe poradenských 

zariadení (nové psychodiagnostické nástroje, nové normy, aktualizácia noriem, zavedenie 

digitálnej platformy KOMPOSYT, vzdelávanie, metodické materiály a pod.)  a v súčasnosti 

hľadá aj možnosti  realizácie znaleckej a expertíznej činnosti odborných zamestnancov 

v rezorte školstva. Cieľom je posilnenie kvality znaleckej a expertíznej činnosti, kde objektom  

posudzovania je  v širšom  alebo užšom kontexte dieťa. 

Literatúra:  

McEwan, I: Myslete na děti, Odeon 2015 

Novák, T.: Znalecké posudky o dětech pod drobnohledem, WoltersKluwer, 2016. 

Kopányiová, A., Matula,Š., Selko,D., Smiková, E.: Návrh otázok znalcom z poradenskej 

psychológie  v  rodinných sporoch. Materiál pre MSSR.  2015 

 

26 



Rozvod – vrcholec ľadovca vzťahových problémov rodičov 

Doc. PhDr. Darina Havrlentová, PhD. 

 

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá najmä obdobím pred rozvodom, kedy deti najviac trpia 

a prežívajú najhoršie obdobie rozchádzajúcich sa rodičov, takže samotný rozvod je už len 

zavŕšením dlhoročného narušeného, nefunkčného a často aj patológiou zasiahnutého vzťahu 

medzi rodičmi. Dotýka sa aj problematiky detí z partnerských vzťahov, bez manželského 

zväzku. Nakoniec sa zaoberá aj problematikou striedavej starostlivosti ako preceneného 

modelu usporiadania práv a povinností rodičov voči dieťaťu po rozvode. Ukazuje sa, že 

striedavá starostlivosť oberá dieťa o základnú životnú istotu, akou sa stabilný domov. 

 

Kľúčové slová: predrozvodové obdobie, emocionálne prežívanie dieťaťa, porozvodové 

obdobie, deti z nezosobášených zväzkov, striedavá starostlivosť 

 

Abstract: This paper is about time before divorce when children suffer the most, and live 

through worst stage of divorcing parents, when divorce is culmination of long lasting 

disturbed, nonfunctional and often pathology afflicted relationship of parents. It also touches 

children from non-marital relationships. Last part is about shared custody as overrated model 

of arranging rights and obligations of parents towards children after divorce. There are 

indications that shared custody takes away basic life confidence in stable home.  

Key words: period before divorce, emotional experience of a child, after divorce period, 

children from non-marital relationships, shared custody 

 

Rozvod – magické slovo obsahujúce množstvo bolesti, negatívnych emócií, strát, 

emocionálneho strádania, ničenia ľudských osudov a rodiny ako základného piliera 

spoločnosti. Ide o problematiku, ktorá napriek neprebernému množstvu výskumov, odborných 

statí, filozofických pojednaní, i krásnej literatúry, predstavuje tému zasluhujúcu si neustálu 

pozornosť. Uvedená potreba vychádza z aktuálnej situácie v spoločnosti, v ktorej 

rozvodovosť od roka 2010 síce zaznamenala mierny pokles, stále je to však na úrovni cca 

45%, čo sa blíži polovici uzavretých manželstiev (pozri údaje Štatistického úradu SR online).  

Odborné zdroje poskytujú nepreberné množstvo informácií o dopadoch rozvodu na všetkých 

zúčastnených, najmä však na deti. Radia, ako rozvod riešiť, ako postupovať, čoho všetkého sa 

vyvarovať a naopak, čo všetko treba urobiť, aby následky boli čo najmiernejšie a najmenej 

ubližujúce. Svoje služby ponúkajú psychológovia, právnici a ďalší odborníci na riešenie 

problému spojeného s rozvodom. Zdalo by sa teda, že už nemožno nič nového povedať, nič 

nového vymyslieť, všetko tu už bolo a treba sa zmieriť s faktom, že rozvody tu boli, sú, aj 
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budú. Žiaľ, uvedené tvrdenie je pravdivé a neodškriepiteľné, avšak dôsledky rozvodov sú tak 

vážne a deštruktívne, že je nevyhnutné sa téme rozvodu venovať, aj keď úspešnosť jej 

riešenia je nízka či ťažko dosiahnuteľná.   

 

Ústredným mottom XXV. Medzinárodnej konferencie „Dieťa v ohrození“ je  „Mýty 

a limity ochrany práv detí rozvádzajúcich sa a rozvedených rodičov“. Hovorí teda o fáze 

rozvodu a porozvodovom stave. My sa chceme v našom príspevku zamerať na všetky tri 

procesuálne štádiá rozvodu a to i na to, čo sa deje v rodine ešte dávno predtým, než sa 

k rozvodu schyľuje, samotnému rozvodu, i obdobiu, ktoré nastáva po rozvode. Nenárokujeme 

si na pokrytie celej témy, o to ani nejde, vyberieme si len určité oblasti, ktoré považujeme za 

potrebné otvoriť či na ne upozorniť z hľadiska preštudovanej literatúry a z hľadiska našej 

dlhoročnej praxe s psychicky narušenými jedincami. 

 

Najnosnejšou, najdôležitejšou, najcitlivejšou a pritom najmenej pertraktovanou fázou 

je predrozvodové obdobie, ktoré najviac sýti danú problematiku. Z neho vychádza aj názov 

nášho príspevku. Keď sa schyľuje k rozvodu alebo už rozvod prebieha, je už ďaleko za tým, 

kedy bola vhodná doba ešte niečo riešiť, urobiť, urovnať. Podhubie stretov, hádok, rozbrojov, 

konfliktov, ba až otvorených konfrontácií sa do rodiny vkráda pomaly, plazivo a nenápadne, 

drobnými rozdielmi, nezhodami, výskytom komunikačných šumov, ktoré postupne prerastajú 

do vzdoru, trucu, hnevu, neochoty ustúpiť. Nakoniec začne boj o moc a snahu toho druhého 

ovládať. To je sprevádzané množstvom nepekných scén, výbuchov zlosti, vyhrážok 

a nezriedka i slovných či fyzických napadnutí. Niekedy sú do uvedených dejov vsunuté 

obdobia neriešenia týchto prejavov, ich bagatelizácia (veď on/ona sa časom zmení, poddá), 

prehliadanie, podceňovanie alebo naopak, ich preceňovanie, ba až démonizácia. Manželia sa 

tak sústredia na seba, kto z koho, že zabúdajú na deti, ktoré sú nechcenými svedkami 

rodinných nezhôd v rôznom rozsahu, v rôznej miere, i rôznej častosti. Miera častosti či 

vážnosti spôsobuje aj rôznu mieru poškodenia detí, avšak to dôležité nie je. Dôležité je to, že 

sa to vôbec deje, že k takýmto skutočnostiam dochádza, že sa ničí krehká detská dušička a do 

psychickej výbavy dieťaťa sa vkrádajú zlé zážitky, ktoré spôsobujú obrovské škody v podobe 

vzniku mnohých psychických problémov. Následne dochádza k budovaniu negatívnych 

zložiek osobnosti, ktoré si také dieťa odnáša do dospelosti a tak prenáša svoj problém 

z detstva na ďalšiu generáciu. Ide o etapu konfliktu, kedy je najmenšia možnosť do problému 

zasiahnuť, veď ešte sa nič nedeje, ide o prechodný stav, to sa časom vyrieši, to bude dobré, to 

sa ustojí. Ak nie, vzniká manželská kríza. V starších odborných prameňoch sa manželská 

kríza považovala za niečo negatívne, v súčasnosti sa na manželskú krízu nahliada ako na 

možný zdroj určitej vzťahovej očisty manželov, ktorá ich môže posunúť dopredu. Ide však 
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o veľmi krehký a zraniteľný terén, na ktorom môže dôjsť k vybalansovaniu vzniknutého 

problému, ako aj k jeho pádu. Ide o krátke obdobie zvažovania, ako ďalej. To je ten kruciálny 

moment, ktorý môže manželstvo „pochovať“ alebo sa s problémami popasovať a manželstvo 

zachrániť. Čo má byť základným východiskom pri rozhodovaní sa o ďalšom spolužití alebo 

nie, sú práve deti a prioritný záujem o ich osud do budúcna. Máme informácie o tom, že 

manželia majú zostať spolu predovšetkým pre seba. Súhlasíme s uvedeným tvrdením, avšak 

tento luxus si môžu dopriavať bezdetné manželstvá. Ak sa im narodia deti, priorita prechádza 

na ne. Tu je dôležité, či v prvom rade im rozvod prospeje alebo im naopak, poškodí. Ak sú 

vzťahy manželov natoľko rozvrátené, že si neplnia povinnosti voči deťom – čiže rodina je 

hlboko zasiahnutá istými formami sociálnej patológie, predstavuje rozvod jediný spôsob 

rozumného riešenia manželského rozvratu. Ak však ide iba o sebecké uspokojenie 

skreslených predstáv o manželstve jedného či oboch manželov, malo by byť v mene detí ich 

prvoradý záujem o urovnanie manželskej krízy. Paradoxne, ale pritom logicky, je v prvom 

prípade rozvod jediným riešením a vykúpením z patologickej rodinnej konštelácie, naopak, 

miernejšie formy rozvratu majú na ďalší osud detí horší dopad.  

 

V tomto kontexte by bolo možno na mieste zmieniť sa či opísať, čo všetko pôsobí na 

psychiku detí, čo spôsobuje, aké škody a posuny, o tom je však množstvo iných odborných 

zdrojov. V nich sú podrobne opísané následky, ktoré sú v niektorých prípadoch katastrofálne, 

nezvratné zmeny v podobe zničených detských osudov a následných problémov v ich 

dospelom živote.  

 

Skôr sa ponúka myšlienka, ako z toho. Rodina je posvätná spoločenská jednotka, do 

ktorej nemá právo nik vstúpiť, pokiaľ o to rodina sama nepožiada. Je teda nanajvýš obťažné 

pomáhať v niečom, o čom možno ešte ani samotní manželia netušia, že tu problém je, sami 

necítia potrebu niečo meniť, ale okolie už zaznamenáva väčšie či menšie negatívne zmeny, 

ktoré môžu vyústiť do manželskej krízy či následne do rozvodu. Nič nové nepovieme, ak 

uvedieme, že možnosť vstupu do rodinných záležitostí majú tí, voči ktorým manželia 

prechovávajú dôveru či priateľstvo a ktorých sú ochotní počúvať (blízka, vzdialenejšia rodina, 

blízke či širšie sociálne okolie). Je to však veľmi krehké a citlivé, často blízki nenaberú 

odvahu upozorniť na plazivý problém a tak sa postupne prehlbuje, upevňuje, až sa 

vykryštalizuje v takej podobe, že niet cesty späť. V mnohom ohľade vedia túto rolu zastať 

deti, ktoré samé upozornia rodičov, že toto nechcú, chcú, aby boli rodičia na seba dobrí 

a neubližovali si navzájom (ak samozrejme ide o deti staršie, najskôr od školského veku, deti 

menšie dianiam nerozumejú, iba /v zmysle kognitívnych a emocionálnych kapacít 

príznačných pre tento vek/ sa cítia byť ohrozené v samej podstate ich existencie). 
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Ak si už problémy všimne širšie sociálne okolie, problém je natoľko zjavný, že často už 

cesta späť nie je a schyľuje sa k rozvodu. Tománek (2014) rozlišuje 5 fáz rozvodu: 

1. počiatočná fáza – prejavuje sa narastaním vnútorného pocitu rozchádzania. Ten z 

partnerov, ktorý problémy viac vníma, sa rozhoduje pre rozvod. Druhý z partnerov 

často tento pocit prehliada, alebo nevie, čo má robiť. 

2. štartovacia fáza – začína oznámením rozvodu. Rozhodnutia ešte nie sú zrelé. Na 

strane iniciátora je táto fáza typická nejasným rozhodnutím, druhá strana je nemilo 

prekvapená. Spúšťacia fáza končí stotožnením sa navrhovateľa s ukončením vzťahu. 

3. asymetrická fáza - fáza rozhodnutia, kde jeden z partnerov je už pevne rozhodnutý 

pre rozvod, zmieri sa s ním a druhý partner sa veľmi snaží o jeho zachovanie, snaží sa 

vyjednávať. 

4. krízová fáza – začína kratším či dlhším odlúčením partnerov, odsťahovali sa, 

prípadne majú rozdelené veci. Ten z partnerov, ktorý sa nechce rozviesť, v tejto fáze 

už stráca sily a vzdáva sa nádeje. Jeho motivácia slabne a rastie nechuť k obnoveniu 

vzťahu. Taktiež sa stráca manipulatívny nátlak na iniciátora. Táto fáza plynule 

prechádza do katastrofickej (paradoxnej) fázy. 

5. katastrofická fáza – v tejto fáze ako keby si manželia vymenili úlohy. Iniciátor si 

začína uvedomovať o čo všetko môže rozvodom prísť. V tejto fáze je najväčšia 

možnosť návratu. Paradoxná fáza obvykle predznamenáva obnovenie vzťahu alebo 

jeho koniec. 

Jednotlivé fázy kopírujú našu úvahu v predchádzajúcom texte, v nich sa však ešte 

upozorňuje na roly manželov, kde jeden z manželov je iniciátor a druhý daný stav prijme 

alebo nie. Otázka väčšej príčinnosti jedného z manželov je veľmi zložitá a komplikovaná, 

pretože čo jeden z nich za problém považuje, druhý to tak nevidí (deľba domácich prác 

a povinností, financie, starostlivosť o deti a pod.). Ak je napr. manželka frustrovaná plnením 

si domácich povinností a a manžel je ich užívateľom, samozrejme, že to za problém 

nepovažuje. Stáva sa však, že vzťahové nezhody vnímajú obaja manželia podobne a v takom 

prípade podobne budú vnímať aj riešenie, či už zabojujú za ich spolužitie alebo sa rozhodnú 

pre rozvod.  

Z nášho uhla pohľadu dávame predrozvodovému obdobiu najväčšiu šancu na sanáciu 

manželstva, zároveň to však pokladáme za najťažšiu možnosť tak učiniť.  

 

Samostatný balík problémov ohľadne rozvodov predstavuje podnet k nemu „z čista 

jasna“, keď jeden z manželov vedie paralelný druhý život (či už promiskuitný alebo 

v tieňovom vzťahu s milenkou) a v jeden moment sa to prevalí. To predstavuje jeden 
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z najťažších orieškov na riešenie, nakoľko sa takýto partner doma prezentuje ako starostlivý 

rodič, no v skutočnosti zraňuje toho druhého na najcitlivejšom mieste. V takom prípade ide 

zväčša o najbúrlivejšiu formu rozchodu a následného rozvodu, s najzraňujúcejšími 

sprievodnými prejavmi v rodine a práve v tomto prípade rozvod rodičov deti najhoršie nesú. 

Samotnú problematiku rozvodov v našom príspevku podrobne rozoberať nebudeme, nakoľko 

o tejto problematike je toho skutočne napísaného veľa a i na tejto konferencii odznejú 

odborné rozpravy na ústrednú tému. Uvedieme len niekoľko postrehov. Neexistuje nejaký 

„soft“ rozvod, vždy ide o kardinálny zásah do životov jednotlivých členov rodiny, či už ide 

o rozvádzajúcich sa manželov alebo o ich deti. Každý tým stráca mnohé hodnoty, ktoré rodina 

poskytuje, od pocitu bezpečia, ochrany, uspokojovania potrieb, napĺňania radu hodnôt, až po 

emocionálne zázemie, ktoré je ústredným zmyslom rodinného zväzku. Každý zo 

zúčastnených samozrejme v rôznej kvalite a v rôznej intenzite, nikto sa však nestáva víťazom, 

často aj ten, ktorý v čase rozvodu to pokladá za svoje oslobodenie a vykúpenie, to časom 

prehodnotí ako nesprávne rozhodnutie, čo dokladá aj rad výskumov. Existujú aj výnimky, 

v takom prípade však ide iba o jedného z partnerov, ten druhý stráca všetko, je oklamaný, 

ponížený, zradený a traumu si nesie po celý život. (V tomto kontexte samozrejme neberieme 

do úvahy rodiny zasiahnuté patológiou.) 

 

Tí, ktorí strácajú vždy a za každých okolností, sú deti a je jedno, v akom veku sú, 

rozdiely sú iba v úrovni spracovania daného stavu, emocionálne ich to zraňuje bez ohľadu na 

vek. Najväčší a najťažší dopad to na ne má v senzitívnych obdobiach a to v ranom detstve 

a v puberte. 

Nakoniec tu máme porozvodové obdobie. Ide o nemenej náročné obdobie v porovnaní 

s tými predchádzajúcimi, pretože sa radikálne menia dovtedy zaužívané stereotypy a náplne 

zastávaných rol. Tu dochádza k radikálnej zmene a to v tom zmysle, že dovolíme, aby do 

našich problémov vstupovali cudzí ľudia, aby naše problémy riešili iní. Ako sme sa dočítali v 

jednom z internetových zdrojov, o deťoch rozhodujú ľudia, ktorí ich nikdy nevideli, nezáleží 

im na nich a za svoje rozhodnutia nenesú žiadnu zodpovednosť. Prakticky rozvodom dávame 

našu rodinu „všanc“ cudzím inštitúciám rozhodovať o tom, čo je pre nás a pre naše deti 

najlepšie. Tak sa môže stať (a často sa aj stane), že sa napácha viac škody, ako osohu. Navyše 

rozhodnutia padajú na oslabený psychický terén, kedy rodičia (alebo aspoň jeden z nich ) je 

natoľko vysilený rozvodom, že nemá viac síl na posúdenie vhodnosti či nevhodnosti 

stanoveného kroku a nechávajú sa unášať dianím okolo nich. A kto trpí najviac? Opäť sú to 

deti, ktoré v mnohom nechápu, čo sa deje, nerozumejú tomu, ani rozumieť nechcú, chcú späť 

svoje istoty a pokojný život, aký zažívali predtým (ak to samozrejme tak bolo). 
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Porozvodové obdobie je takisto bohato pokryté odbornými zdrojmi, množstvom 

výskumov a výstupov z nich. Na internete sa to až tak hemží rôznymi radami a zaručenými 

riešeniami, ako najlepšie ustáť rozvod v prospech všetkých. Tie serióznejšie tvrdia, že rozvod 

je jedným z najhorších inštitútov dneška, ktorý nič nerieši, ale naopak, spôsobuje ďalší balík 

problémov, poškodzuje najmä deti a oslabuje spoločnosť. Nech sa vymyslí akýkoľvek 

najhumánnejší spôsob riešenia rozvodu, vždy to spôsobuje neblahé následky všetkým 

zúčastneným, no najmä deťom, ktoré si to nesú do ďalšieho života, kde zväčša podobne 

zlyhávajú, ako ich rodičia - česť výnimkám.  

 

V tejto súvislosti nám nedá nevyjadriť sa k striedavej starostlivosti, ktorá sa 

v posledných rokoch vníma ako všeliek na porozvodové usporiadanie rodičovských práv 

a povinností voči deťom, čo je už zakotvené aj v našej legislatíve od roka 2010. Ide o model, 

ktorý prišiel zo severských štátov, kde sa udeľuje takmer štandardne, u nás sa to pohybuje 

okolo 4%. Náš profesionálny názor na striedavú starostlivosť je veľmi kritický. Odhliadnuc 

od iných problémov, ktoré striedavá starostlivosť spôsobuje (a o ktorých v našom článku 

nateraz písať nebudeme), siaha na samu podstatu ľudskej existencie a tou je potreba niekam 

patriť, byť ukotvený v časopriestore, do ktorého sa ľudský jedinec narodil. Človek je tvor 

teritoriálny. Ide o potrebu založenú na pudovej báze, čo máme spoločné so živočíšnou ríšou 

a čo leží na samom dne Maslowovej motivačnej pyramídy. Striedavá starostlivosť znamená 

starostlivosť o dieťa rovnakým dielom a to vo všetkom a bez výhrad. Merateľné sú položky 

čas a financie, ostatné sú porozovateľné a opísateľné. V praxi to znamená, že rovnaký, vopred 

stanovený čas je vyhradený otcovi i matke, naplnený kompletným pokrytím všetkých potrieb 

dieťaťa (detí). Tak sa stáva, že dieťa (deti) sa každý týždeň či mesiac balí a odchádza 

k druhému rodičovi. Mení úplne prostredie, tak materiálne, ako aj sociálne, ocitá sa neustále 

v pre neho cudzom prostredí, kde nemá pocit istoty, bezpečia, ochrany. Stáva sa nomádom 

bez stáleho domova a emocionálneho zázemia. Je obraté o ukotvenie, o pocit teritoriality, čo 

spôsobuje, že sa stáva neistým, zmäteným, nestálym, úzkostným, túžiacim po istotách, aké 

mal i zažil predtým. (U batoliat je takéto prežívanie až na samej hranici životného ohrozenia.)  

Postupom času si na to zvyknú (pretože musia, adaptačné mechanizmy pracujú) a tak sa 

postupne stávajú navonok suverénnymi, povýšeneckými, manipulatívnymi, využivačnými až 

parazitujúcimi, v skutočnosti, stále zmätenými, neistými, na dôvažok zraniteľnými, psychicky 

menej odolnými, nevyrovnanými a nevyspytateľnými, avšak ťažiacimi z novovzniknutej 

situácie. Ich vykorenenie spôsobí, že sami prestanú mať potrebu ukotvenia (striedavá 

starostlivosť sa postarala o jej likvidáciu) a v dospelosti budú zlyhávať v mnohých oblastiach 

života, no najmä v oblasti emocionálnej.      
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Dva oddelené svety totižto fungujú bez komunikácie (myslíme tej konštruktívnej, nie 

manipulatívnej, ak vôbec je), bez zdieľania spoločného priestoru, spoločných zážitkov. Ide 

o dva cudzie priestory a to vo všetkých aspektoch. Jednou z podôb striedavej starostlivosti 

(finančne veľmi náročnej, takže v našich podmienkach nerealizovateľnej) je spoločný 

materiálny priestor, čiže dieťa zostáva na jednom mieste, premiestňujú sa iba rodičia, no to 

takisto nefunguje, pretože emocionálny a sociálne svet sa diametrálne líši, a to vo všetkom, 

nech by sa obaja rodičia akokoľvek snažili. Ideme ešte ďalej, striedavá starostlivosť nemôže 

fungovať, ani keď sa rodičia dokážu dohovoriť, ako postupovať vo výchove (čo je veľká 

vzácnosť, prakticky nemožná, pretože to vyžaduje rovnaké psychické vlastnosti, ako pri 

funkčnom manželskom vzťahu a tie predsa chýbajú alebo nefungujú, inak by sa rodičia 

nerozvádzali), pretože jeden z nich z polovice času jednoducho chýba.  

Sme preto za výhradnú starostlivosť, ktorá nie je zďaleka taká dobrá a tiež k nej máme 

rad výhrad, poskytuje však dieťaťu zázemie, to bazálne ukotvenie, patrenie niekam, čo dáva 

dieťaťu akú takú istotu. Jeden z rodičov sa rozhodol z manželského zväzku odísť, rodina sa 

rozpadla hlavne jeho pričinením. Nikto ho k tomu nenútil. Sám sa tak rozhodol a tak musí za 

to niesť následky, aj v tej podobe, že bude v kontakte s dieťaťom v menšej miere, než tomu 

bolo doposiaľ. Nehovoríme pritom, že musí ísť vždy o otca.  

 

Mať svoj priestor neznamená mať iba svoju posteľ (ako sa na internete vyjadril jeden 

kvázi odborník). Okrem prostredia fyzikálneho, geografického a materiálneho (moje mesto, 

moja ulica, moja škola, môj dom, moja izba), ide aj, a to predovšetkým, o prostredie 

emocionálne (moji blízki, ktorých mám rád a ktorí majú radi mňa), sociálne (moji kamaráti, 

moji spolužiaci) a rodinné (moja mama, môj otec, súrodenci, starí rodičia, širšia rodina). Ak 

sa rozhodne jeden z rodičov odísť, vznikne veľká diera, ktorá sa dá ťažko zaplniť niekým 

iným (ak áno, ide o vzácny jav, keď ide o výmenu za otca alkoholika či násilníka či oboje), 

ide však o menšie zlo, ktoré  sa dá ustáť – síce so „šrámami“, ale nie je mu odobratá jedna zo 

základných istôt a tou je niekam patriť, mať svoje teritórium. 

 

Problematika rozvodov je omnoho širšia, omnoho komplexnejšia, dokonca svojou 

tematikou presahuje svoj právny rámec, pretože je tu aj šedá zóna problému a tou sú 

nezosobášené páry, ktoré žijú spolu bez právnej ochrany manželského zväzku. Ak majú spolu 

deti, vo vzťahu k nim ide obsahovo o tú istú problematiku. Rozdiel spočíva iba v tom, že 

jeden z partnerov má ľahšiu cestu úniku, bez zbytočných ťahaníc po súdoch. O to je to žiaľ 

nebezpečnejšie, najmä vo vzťahu k deťom, ktoré ľahkovážne opúšťa, bez pocitu 

zodpovednosti či výčitiek svedomia.. Právne záväzky mu k nim našťastie zostávajú, je to však 

slabá náplasť na ťažkosti, ktoré svojím odchodom spôsobí. 
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Rozvod je jedna z najcitlivejších a najťažších tém na riešenie. Ide o oblasť viažucu sa 

na najintímnejšie a najzákladnejšie súčasti ľudského bytia, kde pôsobí ničivo, ubližujúco 

a deštrukčne. Aktuálne situácia ukazuje, že mladí ľudia nie sú pripravení na zväzok 

manželský, sú nezrelí a nepripravení na tak vážny akt, akým manželstvo je. Neanticipujú do 

budúcnosti. Keď už, tak len do blízkej budúcnosti, kedy majú nasadené ružové okuliare a sú 

presvedčení, že všetko pôjde tak, ako boli zvyknutí v rodinách, v ktorých vyrástli alebo si 

vysnívali. Neuvažujú však o tom, že so svojimi predstavami na tom istom princípe prichádza 

aj partner. Neberú do úvahy, že budú musieť zo svojich predstáv ubrať, ustúpiť a prijať 

kompromis, prejaviť uznanie a rešpektovať názor a rozhodnutie toho druhého, brať ho takého 

aký je a nepretvárať ho na svoj obraz. (Mimochodom, rovnako ľahkovážne často pristupujú aj 

k rozvodu.) Ako sa raz nechal počuť jeden známy slovenský publicista „treba vstupovať do 

manželstva bez očakávaní“.  

 

Na malom priestore sme sa snažili uviesť všetky relevantné informácie, ktoré sa na 

problematiku rozvodov viažu a ktoré sú v preštudovanej literatúre spomenuté iba okrajovo 

alebo nie sú spomenuté vôbec. Podľa obsahu príspevku by mohol mať aj názov „Krádež istôt 

dieťaťu“ alebo „Riešme príčiny rozvodu, nie jeho následky“. Riešenia, ktoré ponúka teória 

i prax, sú však v mnohom ohľade málo účinné či kontraproduktívne. Žiaľ, aktuálne sú 

možnosti značne obmedzené. Jediné, čo je účinné a riešiace daný problém, je na individuálnej 

úrovni výchova k zodpovednému rodičovstvu a na spoločenskej úrovni ochrana rodiny.   

Za súčasnej situácie je možné konštatovať jediné - tak, ako je absolútne jedinečný 

prípad rozvodu a jeho príčin, tak je absolútne jedinečné aj jeho riešenie. Nič nové 

nevymyslíme, ide o to, aby každý prípad bol riešený vysoko individuálne, profesionálne 

a citlivo, kde na prvom mieste je ochrana dieťaťa.  

 

Použité zdroje: 

Štatistický úrad online (2016): http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Marriages_and_births_in_Slovakia/sk, stiahnuté 12.12.2016 

Tománek, P. (2014):  Otázka rozvodu a jeho vplyvu na správanie detí v kolektíve.  

http://www.prohuman.sk/pedagogika/otazka-rozvodu-a-jeho-vplyvu-na-spravanie-deti-v-kolektive, 

stiahnuté 12. 12. 2016 
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Poskytovanie odbornej intervencie zo strany CPPPaP deťom a rodinám po rozvode 

PhDr. Dagmar Kopčanová, Mgr. Bibiana Filípková, PhDr. Mária Balážová, Mgr. Zuzana 

Vojtová 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava 

 

 

Úvod 

 Rozvod je ťažkou skúškou pre všetkých zúčastnených.V mnohých rodinách sa toto 

slovíčko skloňuje čoraz častejšie. Na Slovensku totiž neustále pribúda detí z neúplných rodín, 

ktoré sa s ich rozpadom vyrovnávajú iba veľmi ťažko. Z pohľadu Sobotkovej (2001) faktom 

zostáva, že v súčasnosti je omnoho viac rozvedených a znovu uzatváraných manželstiev ako 

donedávna a ich počet neustále rastie. Opakuje sa čoraz viac opakovaných manželstiev aspoň 

jedného z partnerov. 

 Podľa tvrdení Campionovej (1995) sa na jednej strane za ideál považuje, aby dieťa 

malo oboch rodičov a tým ideálne podmienky na splnenie všetkých požiadaviek a potrieb 

svojho vývoja a rozvoja, ale na strane druhej je potrebné zdôrazniť, že pre dieťa nie je 

rozhodujúca ani tak kvantita, ako predovšetkým kvalita rodičovstva. 

 

 

Striedavá osobná starostlivosť o dieťa po rozpade rodiny 

 

Súčasná rodina žijúca na Slovensku je konfrontovaná s mnohými sociálno-

patologickými vplyvmi  (strata zamestnania a s tým okrem iného spojené i ťažkosti finančne 

zabezpečiť rodinu, zvyšovanie cien, rastúca kriminalita, nedostatok času napr. z dôvodu 

pracovnej vyťaženosti, stres, a i.). Je pochopiteľné, že nie každá rodina dokáže týmto 

ohrozeniam úspešne čeliť- konštruktívne riešiť konflikty či dostatočne komunikovať a tak 

často dochádza k jej rozpadu (Graf č.1). 
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Graf č.1  Podiel rozvodov na počet uzavretých manželstiev 

 

(Zdroj: údaje v grafe sú prevzaté z www.statistics.sk, databáza Slovstat, Štatistický úrad SR) 

 

 V rozvrátenej, dezintegrovanej rodine rodičia nedokážu uplatniť pozitívne výchovné 

zásahy, ktoré môžu prispieť k blahu dieťaťa a tak mu nechtiac škodia, frustrujú ho, porušujú 

jeho základné práva. Ochrana ľudských práv ako takých a osobitne ochrana práv dieťaťa však 

nadobúda v súčasnosti nový rozmer (Pavelková, 2012). Dobrým príkladom je zavedenie 

inštitútu striedavej starostlivosti v našom právnom poriadku, ktorý sa najskôr stretol 

s radikálnym odporom najmä v radoch poručenských sudcov a až postupne začali do vedomia 

odbornej i laickej verejnosti prenikať názory, poskytujúce nový pohľad na výhody striedavej 

starostlivosti tak pre dieťa, ako aj pre rodičov samotných(Pavelková, 2010). 

 Do právneho poriadku Slovenskej republiky bol novelou zákona č. 36/2005 Z. z. o 

rodine po prvýkrát zavedený inštitút striedavej osobnej starostlivosti o dieťa. Nový inštitút 

umožní súdu zveriť dieťa do starostlivosti striedavo jednému a druhému rodičovi na presne 

stanovené časové obdobie. Predmetná novela zákona o rodine nadobudla účinnosť dňa 1. júla 

2010. Dňa 20. mája 2010 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený zákon č. 

217/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2010 Z. z. o rodine v znení neskorších 

predpisov. Novelou bol do slovenského právneho poriadku zavedený inštitút striedavej 

osobnej starostlivosti o dieťa. Z pohľadu Ščibranyovej (2011) o striedavej osobnej 

starostlivosti možno po rozpade manželstva uvažovať v nasledovných prípadoch: 

 ak zlyhajú iné, pre dieťa vhodnejšie spôsoby 

 ak sa rodičia pripravia na proces, frekvenciu, čas a spôsob odovzdávania dieťaťa 

podľa jeho veku, potrieb a po pozitívne orientovanej príprave dieťaťa na prechod a 

pobyt s druhým rodičom a návrat od neho 

36 



 ak je dieťa staršie ako 3 roky, resp. je schopné separácie od materskej osoby, s ktorou 

má vytvorenú bezpečnú primárnu väzbu a ak má vytvorenú aj bezpečnú sekundárnu 

väzbu s otcom 

 ak má dieťa možnosť prežívať pozitívnu skúsenosť zo vzájomnej kooperácie a 

komunikácie rodičov namiesto konfliktu, teda ak v prípade porozvodových konfliktov 

rodičia dostatočne pracujú na takejto spolupráci aj pod supervíziou a vedením 

odborníka 

 ak dieťa má na jednom mieste svoj stály, obomi rodičmi rešpektovaný domov 

namiesto dvoch schizoidných domovov, aké by si jeho rodičia ani ostatní dospelí sami 

pre seba nikdy nezvolili 

 ak v prípade nedostatkov konzultujú prípadné problémy s odborníkom a riešia ich s 

ním spoločne v trojici, resp. v niektorých indikovaných prípadoch aj so začlenením 

dieťaťa 

 ak obaja rodičia pri tomto pobyte zodpovedne dodržiavajú stanovené pravidlá a 

podmienky a uspokojivo kooperujú pri odovzdávaní 

 ak sa nevyskytuje žiadna forma ohrozenia alebo násilia, či iného traumatizovania 

dieťaťa zo strany rodiča a obaja rodičia primerane plnia svoju rodičovskú rolu a 

vytvárajú pozitívnym spôsobom svoju špecifickú väzbu s dieťaťom bez preberania 

rodičovskej kompetencie druhého rodiča na seba alebo bez delegovania svojej 

rodičovskej kompetencie na iné osoby v rodine - na starých rodičov, svojich 

súrodencov, súrodencov dieťaťa, svojich životných partnerov a i. 

Podobný názor má tiež Smiková (2014), podľa ktorej inštitút striedavej osobnej starostlivosti 

o deti funguje ak: 

 obaja rodičia sú presvedčení, že ten druhý je pre deti dôležitý 

 keď obaja rodičia sú presvedčení, že ten druhý je tiež dobrý rodič 

 rodičia žijú blízko seba 

 deti si tiež prajú takúto formu starostlivosti 

 rodičia majú k tejto forme starostlivosti priaznivý postoj 

 jeden rodič riadne dodržiava finančné záväzky voči druhému rodičovi 

 rodičia navzájom spolupracujú 

 rodičia sú flexibilní 

 rodičia majú slušnú úroveň komunikácie 

 rodičia nezaťahujú deti do svojich problémov a konfliktov 

 ak je dieťa staršie ako 3 roky, resp. je schopné odlúčenia od druhého rodiča na určitý 

čas 
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 Ak sa rozvodu rodina nevyhne, nastane jej rozpad a dieťa nemôže byť vychovávané 

oboma rodičmi súčasne, po ich rozchode sa rieši jeho zverenie do osobnej starostlivosti 

jedného z nich, resp. striedavej osobnej starostlivosti. Najmä druhá spomínaná alternatíva, 

hoci u nás funguje ešte relatívne krátku dobu, prináša celý rad ťažkostí a stupňujúcich sa 

konfliktov, v dôsledku ktorých trpia najviac deti. Striedavá forma starostlivosti ako jedna z 

možností starostlivosti o dieťa po rozvode aj z tohto dôvodu neustále vyvoláva rozporuplné 

postoje z pohľadu odbornej i laickej verejnosti, najmä psychológov, pedagógov, sociálnych 

pracovníkov, lekárov a v prvom rade samozrejme rodičov samotných. 

 

 Striedavá osobná starostlivosť totiž podľa skúseností odborníkov má svoje kladné, 

avšak i záporné stránky. Spomenieme názor Nováka a Průchovej (2007), ktorí nazerajú na 

túto formu starostlivosti o dieťa po rozvode pomerne pozitívne, nakoľko pocit straty 

spôsobenej rozvodom je u dieťaťa pri striedavej starostlivosti menší. Deti si nemusia vyberať 

medzi rodičmi a nie sú ochudobnené o nič z toho, čo im môžu otec a matka ponúknuť. Vzťah 

oboch rodičov s dieťaťom býva hlbší. Striedavá starostlivosť prináša výhody aj rodičom v 

podobe väčšieho priestoru naich osobný a pracovný život a popri tom všetkom neprichádzajú 

o každodenné starosti a radosti svojho dieťaťa. Berger, Gravillon (2011) ale upozorňujú, že 

niektoré deti môžu mať napríklad výrazný problém s neustálym presúvaním sa medzi dvoma 

domovmi a prispôsobovaním sa režimu v dvoch domácnostiach. Kushnerová (2009) 

vychádzajúc z výskumov porovnávajúcich striedavú a výhradnú starostlivosť uvádza, že ich 

zistenia hovoria v prospech striedavej starostlivosti, no vysoká miera rodičovských konfliktov 

jej pozitívny efekt znižuje. 

 

 Z dlhodobej perspektívy má, podľa zhrnutia výsledkov rozsiahlych longitudiálnych 

štúdií Kushnerovej (2009), asi 20 až 25% detí z rozvedených rodín vážne psychologické, 

sociálne a behaviorálne problémy.V takej chvíli je na mieste, aby svojim odborným zásahom 

do rodiny vstúpili rôzni profesionáli - sociálni pracovníci, kurátori, psychológovia, mediátori. 

 

Prieskum VÚDPaP 

 

Metóda a vzorka   

 V rámci plánu hlavných úloh VÚDPaP prebieha v súčasnom období okrem iných aj 

výskum, týkajúci sa teoretického i empirického skúmania jedného z mnohých aktuálnych 

problémov, s ktorými sa stretávajú odborníci v psychologickom poradenstve po rozvode 

rodičov: striedavej osobnej starostlivosťou rodičov o dieťa (SOSRD). Cieľom výskumu je 

skvalitniť odborné psychologické služby poskytované prostredníctvom Centier pedagogicko- 
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psychologického poradenstva a prevencie (ďalej CPPPaP) rodinám nachádzajúcim sa v 

 rozvodovej a  porozvodovej  situácii, s osobitným  zameraním sa na odbornú intervenciu pri 

uplatnení inštitútu striedavej osobnej starostlivosti rodičov o dieťa. Prostredníctvom 

kvalitatívneho  výskumu overujeme možnosti a spôsoby odbornej intervencie odborníkov 

CPPPaP  deťom a rodinám nachádzajúcim sa v rodinnej kríze. So žiadosťou o spoluprácu sme 

psychológov z CPPPaP oslovili v máji 2016. Do všetkých centier v rámci Slovenskej 

republiky boli  zaslané dotazníky obsahujúce 20 otázok k problematike striedavej osobnej 

starostlivosti rodičov o dieťa po rozvode.  

  

Zatiaľ sme získali naspäť takmer sto kusov vyplnených dotazníkov (98), čo predstavuje 

zapojenie sa približne 30% psychológov pracujúcich v CPPPaP. Nižší počet respondentov ako 

sme očakávali, zrejme ovplyvnil aj fakt prelínania sa odborných kompetencií pri riešení 

problémov klienta. Niektoré z poradní sa priamo vyjadrili, že s otázkami SOSRD 

neprichádzajú do kontaktu, nakoľko uvedenú problematiku rieši v zmysle príslušného zákona 

výlučne miestny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Pripúšťajú však, že osobnostné 

problémy u detí majú často pozadie nevyriešeného usporiadania vzťahov v rodine po rozvode 

rodičov, prípadne aj v škole:  „pri práci na základne jškolesom sa stretla s mnohými 

problémami v správaní detí, so zhoršeným prospechom, psychosomatickými ťažkosťami a i., 

vyplývajúcimi hlavne zo SOSRD”. 

 

  

V príspevku prinášame analýzu odpovedí respondentov v otázkach o možných prienikoch 

spolupráce v rámci komplexnej multiprofesionálnej spolupráce pri riešení problematiky 

striedavej osobnej starostlivosti, nakoľko sme si vedomí, že interdisciplinárna spolupráca 

viacerých odborníkov a rezortov v tejto oblasti je veľmi žiaduca. 

 

Na otázku, či sa darí v prípade riešenia problémov so SOSRD zabezpečovať rodine 

komplexnú starostlivosť (Graf č. 2) takmer 45 % pracovníkov uviedlo, že nedarí, 34,4 % 

uviedlo, že darí, čiastočne. Ani jeden respondent neodpovedal, že sa v súčasnosti darí 

zabezpečiť multidisciplinárnu starostlivosť rodine pri riešení problémov so SOSRD. 
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Graf č.2 

 

 

Takmer tretina (35 %) respondentov si myslí, že multidisciplinárnu starostlivosť dokážu v 

poradenskom zariadení zabezpečiť čiastočne iba v ojedinelých prípadoch (Graf č. 3), takmer 

24 % respondentov dokáže takýto typ starostlivosti zabezpečiť len v ojedinelých prípadoch. 

 

Graf č. 3 

 

S výrokom, že multidisciplinárnu starostlivosť nedokážeme zabezpečiť vôbec (Graf č. 4) 

súhlasí až 14% respondentov, čiastočne s týmto výrokom súhlasí 37 % respondentov a 

nesúhlasí takmer štvrtina respondentov (23,3%). 
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Graf č. 4 

 

Z ďalších odpovedí je nám zrejmé, že buď pracovníci poradní nemajú vôbec skúsenosti s 

prácou v multidisciplinárnom tíme (napr. spolu s právnikom), prípadne spolupracujú najmä s 

inými odborníkmi z oblasti psychológie (klinickým psychológom), poradňa rieši najmä 

školské problémy detí súvisiace s výkonom striedavej osobnej starostlivosti. 

 V otázke možností zefektívnenia odbornej intervencie v súvislosti s riešením 

problematiky rozvodových a porozvodových konfliktov, sme sa stretli i s nasledujúcim 

názorom: „Nie som stotožnená s myšlienkou, že by do kompetencie CPPPaP mala patriť 

rozvodová a porozvodová starostlivosť o deti a ich rodičov. CPPPaP vnímam v prvom rade 

ako školské zariadenie = servis pre školy, odborných a pedagogických zamestnancov, rodičov 

a deti. Už teraz máme široký záber od diagnostiky cez poradenstvo, reedukácie, terapie, 

prevenciu. Minimálne polovica našich klientov pochádza z rozvedených alebo "rozídených" 

rodín, ale riešime v prvom rade školské veci a SOSRD sa venujeme formou konzultácie a 

odporúčaním na vyššie uvedených odborníkov.“ 

 

Záver 

 Dosiaľ získané výsledky nás však upozorňujú na mnohé problémy, ktoré inštitút 

striedavej osobnej starostlivosti sprevádzajú, aké zatiaľ neboli ešte nikdy oficiálne 

artikulované, sumarizované, prípadne avizované našim zákonodarným orgánom, aby sa 

dosiahlo jasnejšie zadefinovanie tohto inštitútu a jeho úspešnejšia realizácia v praxi. Zákonnej 

úprave môžeme vytknúť najmä veľmi stručné ustanovenie týkajúce sa  striedavej osobnej 

starostlivosti, pretože zákonná úprava presne neurčuje podmienky vzniku, či zániku striedavej 
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osobnej starostlivosti. Podmienky ideálneho nastavenia práv a povinností rodičov voči deťom 

dobre napĺňa tzv. Cochemský model riešenia rodinných sporov (Rudolph,2010). Je založený 

na komplexnom, cielene orientovanom a intervenčne kooperujúcom správaní všetkých 

zúčastnených profesií (advokáti, odbor starostlivosti o deti, znalci, psychologická poradňa, 

súd). Jeho výsledky môžu byť ďalšou inšpiráciou pri budúcej slovenskej právnej úprave. 

 V príspevku sú uverejnené iba predbežné výsledky výskumu, ktorý bude pokračovať 

aj v priebehu roka 2017, venovať sa budeme detailnej kvalitatívnej analýze odpovedí našich 

respondentov vyjadrujúcich sa k danej problematike. Jedným z cieľov výskumu je tiež 

analýza výpovedí náhodne vybraných rodičov, ktorí realizujú striedavú starostlivosť o dieťa, 

ako aj zmapovanie problematiky z pohľadu detí samotných. Budeme tiež mapovať úroveň 

spolupráce so sociálnymi pracovníkmi z oddelení sociálonoprávnej ochrany detí a v 

neposlednom rade i možnosti zefektívnenia odbornej intervencie v súvislosti s riešením 

problematiky rozvodových a porozvodových konfliktov. 
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 LIMITY OCHRANY PRÁV DIEŤAŤA V PROCESE ROZVODU RODIČOV 

S MEDZINÁRODNÝM PRVKOM 

 

JUDr. Alena Mátejová, PhD. 

 

Abstrakt:  Príspevok sa zaoberá vybranými otázkami ochrany práv detí  v procese 

rozvodu tzv. zmiešaných manželstiev, s ktorými sa v súčasnosti stretávame pomerne často. 

Rozvody rodičov pochádzajúcich z rôznych kultúrnych, sociálnych a ekonomických prostredí                

so sebou prinášajú rôzne špecifické situácie. Limity ochrany práv maloletého dieťaťa sú dané 

aj právnou úpravou štátu, v jurisdikcii ktorého je zakotvený samotný rozvod manželstva 

a často aj úprava rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu, pochádzajúcemu 

z manželstva. Nakoľko táto problematika je pomerne široká, cieľom tohto príspevku je 

vymedziť len niektoré aspekty právnej ochrany dieťaťa v medzinárodnom kontexte, 

v súvislosti s výkonom osobnej starostlivosti rodiča o maloleté dieťa a najmä pri 

neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní dieťaťa v inom štáte a úprave práva styku rodiča s 

dieťaťom. Príspevok obsahuje aj prehľad niektorých významných rozhodnutí európskych 

súdov. 

Kľúčové slová: rozvod manželstva, najlepší záujem dieťaťa, právo dieťaťa byť vypočuté 

a vyjadriť svoj názor, Dohovor o právach dieťaťa.   

 

Úvod 

Limity ochrany práv dieťaťa v procese rozvodu rodičov s medzinárodným prvkom 

zahŕňajú nielen aspekty právne, ale tiež sociálne a najmä emocionálne, ktoré často prevažujú 

nad racionálnym posúdením situácie zo strany rodičov dieťaťa, prípadne ďalších rodinných 

príslušníkov, čo v aplikačnej praxi spôsobuje čoraz väčšie problémy.  

Výsledkom narastajúcej mobility občanov je zvyšujúci sa počet rodín                                      

s medzinárodným rozmerom, zahŕňa najmä rodiny s deťmi, ktorých rodičia majú rôznu štátnu 

príslušnosť, žijú v rôznych štátoch alebo žijú v štáte, ktorého štátnymi príslušníkmi nie sú 

jeden alebo viacerí členovia rodiny. Ide o trend, s ktorým sa stretávame pomerne často. Avšak 

spolužitie ľudí, pochádzajúcich z rozdielnych kultúr môže so sebou prinášať špecifické 

problémy a kolízne situácie, ktoré môžu vyústiť do rozvratu vzťahu, prípadne do rozvodu 

manželstva. Ak z manželstva pochádzajú maloleté deti, je výkon rodičovských práv a 
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povinností na čas po rozvode upravený v rozhodnutí súdu, alebo v súdom schválenej dohode 

rodičov, vždy v závislosti od právnej úpravy príslušného štátu.  

Ak budeme hovoriť o komplexnej právnej ochrane dieťaťa, nemôžeme nespomenúť 

najzákladnejší medzinárodný dokument všeobecnej ochrany práv detí, Dohovor OSN 

o právach dieťaťa (nazývaný aj „Magna charta detských práv“), ktorého je aj Slovenská 

republika zmluvným štátom.  

Tento Dohovor sa stal východiskovou základňou pre ďalšie medzinárodné dohovory 

v jednotlivých oblastiach detských práv, ktoré sú prijímané tak na širšej, medzinárodnej 

úrovni, ako aj na európskej úrovni. Dohovor o právach dieťaťa zaviedol pojem „najlepší 

záujem dieťaťa“ a podľa článku 3 ods. 1 tohto Dohovoru „záujem dieťaťa musí byť 

prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, či je uskutočňovaná verejnými 

alebo súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi alebo 

zákonodarnými orgánmi.“  

K princípu najlepšieho záujmu dieťaťa vydal Výbor OSN pre práva dieťaťa Všeobecný 

komentár č. 14 (2013) o práve dieťaťa na prvoradé zohľadnenie jeho alebo jej najlepšieho 

záujmu. 1 

Ako z ustanovení tohto komentára vyplýva, pri posudzovaní najlepšieho záujmu dieťaťa by 

všetky inštitúcie mali prihliadať najmä na okolnosti, ktoré súvisia s individuálnymi 

charakteristikami dotknutého dieťaťa, ako je vek, pohlavie, stupeň zrelosti, skúsenosti, 

príslušnosť k menšinovej skupine, telesné, zmyslové alebo intelektuálne postihnutie, ako aj 

sociálny kontext, v ktorom dieťa žije.2  

1. NEOPRÁVNENÉ PREMIESTNENIE ALEBO ZADRŽANIE DIEŤAŤA 

RODIČOVSKÉ ÚNOSY 

Jedným z hlavných a pomerne častých rizík, ktorému je zvyčajne dieťa vystavené               

v procese rozvodu rodičov s medzinárodným prvkom, je jeho premiestnenie jedným z rodičov 

zo štátu obvyklého pobytu do iného štátu3. Hoci v mnohých prípadoch je tzv. iný štát, 

                                                           
1 General comment No. 14  - 2013 on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary 

consideration 
2 Dôvodová správa – osobitná časť k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony, s. 2, www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=6&CPT=150 
3 Pojem „obvyklý pobyt“ nie je definovaný v Haagskom dohovore o únosoch, ani v Nariadení Európskej únie 

Brusel IIa. ESD rozhodol v prípade C‑497/10 PPU z 22.12.2010, že v zmysle článkov 8 a 10 Nariadenia Brusel 

IIa sa má „ obvyklý pobyt vykladať v tom zmysle, že tento pobyt zodpovedá miestu, ktoré odzrkadľuje istú 

mieru začlenenia dieťaťa do sociálneho a rodinného prostredia. Na tento účel a v prípade, keď ide o situáciu 

dojčaťa, ktoré býva so svojou matkou iba niekoľko dní v inom členskom štáte, ako je štát jeho obvyklého 

pobytu, do ktorého bolo premiestnené, treba vziať do úvahy najmä na jednej strane trvanie, pravidelnosť, 

podmienky a dôvody pobytu na území tohto členského štátu a dôvody presťahovania matky do tohto štátu a na 
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domovským štátom rodiča-únoscu, predstavuje neoprávnené premiestnenie alebo zadržanie 

dieťaťa/detí alebo tzv. rodičovský únos  dlhodobý problém naprieč mnohými štátmi.  

Na závažné medzinárodné dôsledky najmä na deti, plynúce z nejednotného 

posudzovania prípadov rodičovských únosov detí, poukazovali experti z rôznych štátov už 

počas prípravných prác na Dohovore OSN o právach dieťaťa (pred rokom 1980).   

Preto boli už v roku 1980 položené základy právnej ochrany detí aj prijatím dvoch  

samostatných medzinárodných nástrojov. 

1. Rada Európy dňa 20.5.1980 prijala Európsky dohovor o uznávaní a výkone 

rozhodnutí, týkajúcich sa starostlivosti o deti a o obnove starostlivosti o deti a 

 

2. Haagska konferencia medzinárodného práva súkromného dňa 25.10.1980 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí       (ďalej len 

„Haagsky dohovor o únosoch“), ktorý sa stal ťažiskovým medzinárodným nástrojom 

pre riešenie prípadov medzinárodných rodičovských únosov detí vo vzťahu k jeho 

zmluvným štátom.  

 

Zvýšená ochrana detí v tejto oblasti bola premietnutá aj do samostatného ustanovenia 

článku 11 Dohovoru o právach dieťaťa a zaväzuje všetky zmluvné štáty uskutočňovať 

opatrenia „na potieranie nezákonného premiestňovania detí do zahraničia a ich nenavracania 

späť.“ Dohovor predpokladá  prijatie aj ďalších mnohostranných alebo dvojstranných zmlúv 

alebo pristúpení štátov k už existujúcim mnohostranným dohovorom, prijatých na úrovni 

medzinárodných a regionálnych organizácií. Išlo o potrebu, aby zmluvné štáty pristúpili 

k vyššie uvedeným dohovorom.   

Haagsky dohovor o únosoch zdôrazňuje, že vo všetkých konaniach sú prioritou 

záujmy dieťaťa. Dôležitosť udržiavania kontaktu dieťaťa s oboma rodičmi, ale najmä potreba 

medzinárodnej ochrany dieťaťa pred škodlivými účinkami jeho neoprávneného premiestnenia 

alebo zadržania boli základom na nevyhnutnosť prijať všetky opatrenia na zabezpečenie  

urýchleného návratu dieťaťa do štátu obvyklého pobytu pred neoprávneným premiestnením a 

obnovenia  status quo ante.  

                                                                                                                                                                                     
druhej strane, najmä z dôvodu veku dieťaťa, geografický a rodinný pôvod matky, ako aj rodinné a sociálne 

väzby, ktoré matka a dieťa udržiavajú v tom istom členskom štáte. Je na vnútroštátnom súde, aby určil, kde má 

dieťa obvyklý pobyt, a zohľadnil pritom všetky osobitné skutkové okolnosti každého jednotlivého prípadu. Za 

predpokladu, že by uplatnenie vyššie uvedených kritérií viedlo vo veci samej k záveru, že obvyklý pobyt dieťaťa 

nemožno určiť, určenie príslušného súdu musí byť vykonané na základe kritéria „prítomnosti dieťaťa“ v zmysle 

článku 13 nariadenia“.  
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Samozrejme príslušný súd, ktorý koná vo veci návratu môže ako výnimku zo 

všeobecného pravidla uplatniť ustanovenie čl. 13 písm. b) tohto Dohovoru a zamietnuť návrat 

dieťaťa, ak existuje vážne nebezpečenstvo, že by návrat vystavil dieťa fyzickej alebo duševnej 

ujme alebo ho inak priviedol do neznesiteľnej situácie.  

Odmietnuť nariadiť návrat dieťaťa môže súd aj vtedy, ak zistí, že dieťa nesúhlasí s 

návratom, a ak dosiahlo vek a stupeň vyspelosti, v ktorom je vhodné zohľadniť jeho názory.  

 

Medzi členskými štátmi EÚ (okrem Dánska) sa prednostne uplatňuje Nariadenie Rady 

(ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o  právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov 

v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje 

Nariadenie (ES) č. 1347/2000  (ďalej v texte len „Nariadenie Brusel IIa), ktorým sa dopĺňa 

Haagsky dohovor o únosoch.  

Aj pravidlá Nariadenia Brusel IIa sú podľa názoru expertov Európskej komisie tvorené 

tak, aby zodpovedali najlepšiemu záujmu dieťaťa vo všetkých intra-EÚ prípadoch 

medzinárodných únosov detí.  

Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) a Súdny dvor EÚ vo svojej 

judikatúre stanovili niekoľko zásad týkajúcich sa medzinárodného únosu dieťaťa, pričom 

hlavná pozornosť je venovaná najlepším záujmom dieťaťa.  

Súdny dvor EÚ potvrdil zásadu, že cieľom nariadenia je zabrániť únosu detí medzi 

členskými štátmi a po uskutočnení únosu dosiahnuť vrátenie dieťaťa bez omeškania.4  

ESĽP rozhodol5 vo viacerých prípadoch, že po zistení skutočnosti, že dieťa bolo 

neoprávnené premiestnené, členské štáty majú povinnosť vykonať príslušné a účinné úsilie      

s cieľom zaistiť vrátenie dieťaťa, a že nevykonanie tohto úsilia predstavuje porušenie práva na 

rodinný život, ako je stanovené v článku 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných 

slobôd (ďalej len „Dohovor“). V niektorých prípadoch ako napr. Šneersone a Kampanella v 

Taliansko (č. podania 14737/09), bod 95; B v Belgicko (č. podania 4320/11), bod 76; X v 

Lotyšsko (č. podania 27853/09), bod 119; ESĽP rozhodol, že pri vrátení dieťaťa môže ísť o 

porušenie článku 8 Dohovoru, a to vtedy, ak súd, ktorý má právomoc rozhodovať o návrate si 

dostatočne neuvedomil závažnosť problémov, s ktorými sa dieťa pravdepodobne stretne pri 

                                                           
4    Napr. prípad C-195/08 PPU, Rinau, Zb. 2008, I-05271, bod 52. 
5 Napr. prípad Šneersone a Kampanella/Taliansko (č. podania14737/09), bod 85(iv); Iglesias Gil                      
a A.U.I. Španielsko (č. podania 56673/00); Ignaccolo-Zenide/Rumunsko (č. podania 31679/96) 

Maire/Portugalsko (č. podania 48206/99); PP/Poľsko (č. podania 8677/03) a Raw/Francúzsko (č. podania 

10131/11).  
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jeho návrate do štátu pôvodu alebo že daný súd nemohol kompetentne určiť, či existovalo 

riziko v zmysle článku 13 písm. b) Haagskeho dohovoru o únosoch, alebo daný súd 

nevykonal účinné preskúmanie tvrdení žiadateľa na základe článku 13 písm. b) Haagskeho 

dohovoru o únosoch. Aj v nadväznosti na mnohé rozsudky ESĽP alebo Súdneho dvora EÚ sú 

medzinárodné únosy detí pomerne často vnímané negatívne nielen zo strany laickej 

verejnosti, ale aj viacerými odborníkmi, ktorí dlhodobo poukazovali na potrebu úpravy najmä 

Nariadenia Brusel IIa.  

Európska komisia zhodnotila po desiatich rokoch od nadobudnutia účinnosti 

Nariadenia Brusel IIa jeho uplatňovanie v praxi a dospela k záveru, že je potrebné nariadenie 

revidovať. Návrhu prepracovaného znenia nariadenia, ktorým sa mení a nahrádza existujúce 

nariadenie, predchádzali konzultácie so zainteresovanou verejnosťou, členskými štátmi, 

inštitúciami a odborníkmi, ktoré boli zamerané na existujúce problémy súčasného systému a 

návrhy možných riešení.  

Hlavné nedostatky týkajúce sa rodičovských práv a povinností boli formulované 

najmä vo veciach postupu návratu dieťaťa /najmä problémov okolo dodržania 6-týždňovej 

lehoty na vydanie rozhodnutia po podaní žiadosti o návrat/, umiestnenia dieťaťa v inom 

členskom štáte, vypočutia dieťaťa, spolupráce medzi ústrednými orgánmi. Veľmi sporným sa 

v aplikačnej praxi ukázalo uplatňovanie článku 56 Nariadenia Brusel IIa, ktorý pripúšťa  

rozhodnutie o umiestnení dieťaťa do ústavnej alebo pestúnskej starostlivosti v inom členskom 

štáte. Na základe skúseností z aplikačnej praxi je potrebné presnejšie špecifikovať, čo sa 

považuje za  „pestúnsku starostlivosť“ a aký je rozsah uplatňovania tohto ustanovenia. Ďalej 

je nevyhnutné doplniť do nariadenia vzájomnú informačnú povinnosť o konaní medzi 

orgánmi štátu, ktoré zvažujú umiestnenie dieťaťa a orgánmi štátu, ktorého je dieťa občanom, 

ešte pred začatím konania. V súlade so zásadou najlepšieho záujmu dieťaťa je potrebné brať 

do úvahy jeho identitu, vrátane štátnej príslušnosti a rodinné väzby v danom štáte. 

 V súčasnosti je prepracované znenie Nariadenia Brusel IIa predložené Rade Európskej únie 

na ďalšie konanie. 

 V SR sa v tejto oblasti za ostatné obdobie uskutočnili zásadné vnútroštátne  

legislatívne zmeny, v ktorých sú už zakomponované zmeny, vrátane tých, na ktoré Slovenská 

republika upozorňovala vo svojom stanovisku k Návrhu prepracovaného znenia nariadenia.  

Ide najmä o novelizáciu zákona o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 
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a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

ktoré sa o.i. týkali:6 

 zakotvenia zásady záujmu dieťaťa  -  legislatívne a spoločenské povýšenie na 

kardinálne miesto v systematike zákona o rodine; 

 prízvukovanie zásady, že rodičia sú pri výkone svojich rodičovských práv s výnimkou 

situácií, ktoré predpokladá zákon (§ 28 ods. 3) rovnoprávni (napríklad špecifikáciou 

otázky odsťahovania sa dieťaťa z miesta bydliska v rámci Slovenska); 

 vhodnejšie a plnohodnotnejšie zakotvenie práva dieťaťa vyjadriť svoj názor, tak, aby 

bola vnútroštátna právna úprava plne v súlade s Dohovorom OSN o právach dieťaťa;   

 zlepšenie situácie v zisťovaní názoru dieťaťa a zlepšenie procesu určovania 

a posudzovania najlepšieho záujmu dieťaťa prostredníctvom prvkov 

v novonavrhovanej základnej zásade rodinného práva (zlepšenie podmienok pre 

vypočutie názoru dieťaťa na účely súdnych, aj administratívnych konaní).  

 zlepšenie podmienok na overenie informácií, že je dieťa vystavené ohrozeniu života, 

zdravia, neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu.   

V oblasti procesného práva významným bolo prijatie nových procesných noriem v oblasti 

občianskeho práva, zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“),  

zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „CMP“).  V CMP vo 

vzťahu k prejednávanej problematike sa realizovalo: 

 

 Zisťovanie názoru maloletého - § 38 je obligatórnym postupom súdu, pričom 

vyjadrenie názoru dieťaťa nie je podmienené vekovou hranicou ani rozumovou 

vyspelosťou, ale schopnosťou ho vyjadriť a to primárne samostatne; 

 Zavedenie nového mimosporového konania - Konanie o návrat maloletého do cudziny 

pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní, ktorý je reflexiou medzinárodného 

záväzku z Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí. 

Cieľom je zabezpečenie primárnej ochrany dieťaťa a jeho status quo, aby o dieťati 

rozhodoval súd štátu obvyklého pobytu dieťaťa, aby boli dodržiavané práva dieťaťa 

nebyť oddelené od svojich rodičov a premiestnené a zadržiavané proti jeho vôli, ako 

prevencia pred zneužitím získania priaznivejšieho rozhodnutia výberom rozhodného 

práva.  

                                                           
6 Dôvodová správa – všeobecná časť k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony  www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=5445 
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 Podpora ochrany detí – Vyhláška MS SR č. 207/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o výkone rozhodnutia vo veciach maloletých. 

 

Ďalším významným krokom na posilnenie ochrany práv dieťaťa a jeho inštitucionálne 

zabezpečenie bolo s účinnosťou od 1.9.2015 prijatie zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi 

pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon“). Riešenie verejnej ochrany práv detí je v zmysle tohto zákona 

postavené na konštituovaní samostatného, nezávislého inštitútu komisára pre deti (ďalej len 

„komisár“). Postavenie komisára je v súlade s prílohou rezolúcie 48/134 Valného 

zhromaždenia OSN z 20. decembra 1993 o Vnútroštátnych inštitúciách na presadzovanie a 

ochranu ľudských práv (tzv. Parížske princípy) „Zloženie a záruka nezávislosti a plurality“.  

Vzhľadom na skutočnosť, že komisár sa podieľa na ochrane práv podporou a presadzovaním 

práv osobitne zaručených špecifickým skupinám, ktorými sú deti, medzinárodnými 

dohovormi, jeho nezávislosť okrem iného spočíva aj v tom, že orgány verejnej moci nemôžu 

zasiahnuť do výkonu jeho pôsobnosti či oprávnení. Bude výlučne na komisárovi, kedy a ako 

uplatní svoju právomoc vymedzenú zákonom – pri výkone svojej funkcie je nezávislý a svoje 

oprávnenia vykonáva oddelene od iných orgánov, ktorým osobitný predpis zveruje 

kompetencie v oblasti ochrany ľudských práv (napríklad verejný ochranca práv, prokurátor). 

 

Kompetencie komisára sú v zákone koncipované tak, aby zodpovedali požiadavkám 

kladeným na vnútroštátne inštitúcie na ochranu a podporu ľudských práv, ako ich ustanovujú 

Parížske princípy. Úlohou komisára je tiež zabezpečiť, aby boli vyjadrované a vypočuté 

názory detí v otázkach týkajúcich sa ich ľudských práv, t.j. má plniť úlohu hlasu - hovorcu 

detí v spoločnosti. K úlohám komisára patria aj aktivity na podporu dodržiavania práv dieťaťa 

a na zvyšovanie povedomia o právach dieťaťa. 

V súlade s vyššie uvedeným komisár podľa § 4  ods. 1 zákona 

a) posudzuje na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy dodržiavanie práv dieťaťa, 

b) monitoruje dodržiavanie práv dieťaťa najmä vykonávaním nezávislého zisťovania 

plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov a uskutočňovaním výskumov a 

prieskumov na sledovanie stavu a vývoja v oblasti práv detí,  
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c) presadzuje záujmy detí v spoločnosti, spolupracuje s deťmi priamo alebo 

prostredníctvom organizácií pôsobiacich v oblasti práv detí, konzultuje s deťmi veci, ktoré sa 

ich týkajú, skúma názory detí a podporuje ich záujem o verejné otázky, 

d) organizuje aktivity na podporu dodržiavania práv dieťaťa a na zvyšovanie 

povedomia o právach dieťaťa, 

e) spolupracuje so zahraničnými subjektmi a medzinárodnými subjektmi, ktoré sa 

podieľajú na výkone alebo ochrane práv dieťaťa. 

Aj keď zákon explicitne neuvádza možnosť komisára podieľať sa na tvorbe legislatívy 

či verejných politík v oblasti ochrany práv detí, zákon je nastavený tak, že komisár môže byť 

informovaný o pripravovaných návrhoch, môže na ich tvorbe spolupracovať a môže sa 

zapojiť aj do pripomienkového konania.  

V nadväznosti na široký rozsah kompetencií, na ich dosiahnutie splnenia jednotlivých 

úloh je komisár oprávnený 

           a) požadovať 

1. informácie a údaje na účely posúdenia dodržiavania práv dieťaťa a na účely 

monitorovania dodržiavania práv dieťaťa,  

2. kópie spisovej dokumentácie na účely posúdenia dodržiavania práv dieťaťa vrátane 

kópií dokladov, obrazových záznamov, zvukových záznamov alebo obrazovo-zvukových 

záznamov,  

3. od orgánov verejnej správy výkon ich oprávnení,  

4. stanovisko k výsledku posúdenia podľa odseku 1 písm. a) a stanovisko k výsledku 

monitorovacej činnosti podľa odseku 1 písm. b) a prijatie opatrení, ak výsledkom posúdenia 

alebo monitorovacej činnosti je zistenie, že bolo porušené alebo ohrozené právo dieťaťa, 

 

b) hovoriť aj bez prítomnosti tretích osôb s dieťaťom, ktoré je umiestnené v mieste, 

kde sa vykonáva väzba, trest odňatia slobody, ochranné liečenie alebo ochranná výchova 

alebo v mieste, kde sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie alebo predbežné 

opatrenie podľa osobitného predpisu.7 

                                                           
7 Napr. zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  
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Osobitný mechanizmus sa v zákone zaviedol pre tzv. kolúznu väzbu – ide o výlučné 

oprávnenie komisára hovoriť s dieťaťom v kolúznej väzbe aj bez prítomnosti tretej osoby, 

pričom zákon ukladá komisárovi, aby výkon tohoto svojho oprávnenia uplatnil po dohode       

s obhajcom dieťaťa v kolúznej väzbe. Pri rozhovore komisára s dieťaťom môže byť prítomný 

obhajca dieťaťa. V záujme bezproblémového trestného konania zákon ukladá komisárovi, aby 

dodatočne oznamoval výkon svojho oprávnenia hovoriť s dieťaťom v kolúznej väzbe 

príslušnému prokurátorovi a to najneskôr do siedmich dní.  

 

c) predkladať oznámenia v mene dieťaťa alebo detí podľa medzinárodnej zmluvy, 

ktorou je Slovenská republika viazaná.  

Ide o špecifické oprávnenie, ktoré má komisár podľa Časti II  Opčného protokolu k Dohovoru 

OSN o právach dieťaťa o procedúre oznámení (ďalej len „Opčný protokol“). Podmienky 

predkladania oznámení a postup pri riešení oznámení upravuje priamo Opčný protokol; 

d) podávať vyjadrenia v prípadoch, ktoré posudzoval na základe podnetu alebo z 

vlastnej iniciatívy ohľadom dodržiavania práv dieťaťa;  

e) vydávať stanoviská vo veciach dodržiavania práv dieťaťa; 

f) navrhovať prostriedky nápravy podľa výsledkov posúdenia;  

g) zúčastniť sa konania podľa všeobecných predpisov o konaní pred súdmi.  

Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „CMP“) 

môže súd uznesením pribrať do konania aj komisára. V súlade s ustanovením § 12 ods. 3 

CMP je komisár v konaní oprávnený na všetky úkony, ktoré môže vykonať účastník, ak nejde 

o úkony, ktoré môže vykonať len subjekt právneho vzťahu. 

 

Sledovanie najlepšieho záujmu dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri riešení týchto  

komplikovaných medzinárodných prípadov. Za týmto účelom komisár už vo viacerých 

prípadoch vstúpil do súdneho konania podľa § 12 ods. 2 CMP, aj v konaní o návrat 

maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní a aktívne vystupoval     

s návrhmi a stanoviskami v záujme ochrany maloletého dieťaťa/detí. Niektoré z týchto 

prípadov sú komplikované aj tým, že na rodiča/únoscu je štáte obvyklého pobytu (tj. štátu, do 

ktorého sa má vrátiť aj s dieťaťom/deťmi) vedené trestné konanie.   
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Aj v niektorých členských štátoch Európskej únie je konanie rodiča tým, že bez 

súhlasu druhého rodiča premiestni dieťa/deti definované ako trestný čin únosu, napr. vo 

Francúzsku, Belgicku, Nemecku, Maďarsku, Írsku, Španielsku a ďalších. Rodič/únosca môže 

byť po návrate do štátu obvyklého pobytu vystavený trestným sankciám a v niektorých 

prípadoch bol odlúčený od dieťaťa/detí, ktoré sú na neho viazané (napr. sú v útlom veku, 

rodič/únosca sa fakticky sám staral o dieťa/deti). Práve v takýchto prípadoch, v súlade                  

s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva, komisár veľmi aktívne spolupracuje                    

s príslušnými inštitúciami v hľadaní najlepšieho riešenia pre dieťa/deti, ktoré sa stávajú 

bezbrannými obeťami vzájomných bojov rodičov, prípadne iných zainteresovaných osôb. 

 

2. ÚPRAVA STYKU RODIČA S DIEŤAŤOM 

 

  Ako už bolo vyššie uvedené, jedným zo základných práv dieťaťa definovaných 

v Dohovore OSN o právach dieťaťa, je právo dieťaťa na rodinný život a povinnosť štátov 

predchádzať oddeleniu dieťaťa od rodičov. Dieťa má právo poznať svojich rodičov a byť 

s nimi v osobnom kontakte, ak to nie je v rozpore s jeho/jej záujmami.  

Výbor OSN pre práva dieťaťa v komentári zdôraznil, že prvky zachovania rodinného 

prostredia a udržiavania vzťahov sú konkrétnymi právami a nielen prvkami určovania 

najlepšieho záujmu dieťaťa. Zároveň v tejto súvislosti Výbor uviedol, že spoločná rodičovská 

zodpovednosť je vo všeobecnosti v najlepšom záujme dieťaťa. Pri rozhodnutiach o 

rodičovskej zodpovednosti by však mal byť jediným kritériom najlepší záujem konkrétneho 

dieťaťa.  

Jedným z hlavných cieľov Nariadenia Brusel IIa  je zabezpečiť, aby dieťa mohlo 

zostať v kontakte so všetkými nositeľmi rodičovských práv a povinností po rozvode (alebo 

rozluke), i keď títo žijú v rôznych členských štátoch Európskej únie.8  

Európska únia v tomto Nariadení (čl. 2 bod 10)  zahŕňa pod právo styku najmä „právo 

vziať dieťa na obmedzený čas na iné miesto, ako je miesto jeho obvyklého pobytu.“ Toto 

právo obsahuje všetky formy kontaktu medzi dieťaťom a rodičom, prípadne inými členmi 

rodiny (napr. starí rodičia), prípadne do kontaktu s dieťaťom môžu vstúpiť aj tretie osoby.  

Osobný kontakt sa môže uskutočňovať formou návštev rodiča, dieťaťa, prípadne pobytom 

                                                           
8 Jeden zo záverov Európskej Rady v Tampere v októbri 1999, ktorá okrem iného označila za prioritu právo 

styku rodiča s dieťaťom.    
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dieťaťa u rodiča, ale aj využívaním najmodernejších komunikačných technológií, ako sú 

Skype, mail, telefonický kontakt, Whatsup a pod.  

Nariadenie Brusel IIa uľahčuje  výkon cezhraničného práva styku tým, že zaručuje 

uznanie a vykonateľnosť rozsudku o práve styku vydaného v jednom členskom štáte v inom 

členskom štáte bez ďalšieho konania, za predpokladu, že je k nemu pripojené osvedčenie.   

Rovnako aj Haagska konferencia medzinárodného práva súkromného upravila 

v článku 21 Haagskeho dohovoru o únosoch spoluprácu príslušných ústredných orgánov 

zmluvných štátov tohto dohovoru na zabezpečenie práva styku alebo jeho účinného výkonu 

v inom zmluvnom štáte. Žiadosť na prijatie opatrení môže žiadateľ zaslať ústrednému orgánu 

zmluvného štátu, kde sa dieťa nachádza. Ústredné orgány sú povinné navzájom 

spolupracovať, aby podporili nerušený výkon práva styku a dodržiavanie podmienok, ktorými 

môže byť výkon tohto práva podmienený. Ak právo styku nebolo upravené,  tieto orgány 

podporujú uzavretie dohody o práve styku rodiča s dieťaťom, alebo súdne konanie na úpravu 

práva styku.  

Vo vnútroštátnej právnej úprave sú už komplexne zakotvené podmienky pre 

vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb dieťaťa s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými 

blízkymi osobami. Pri posudzovaní najlepšieho záujmu dieťaťa musí sudca vziať do úvahy 

právo dieťaťa na zachovanie jeho alebo jej vzťahu s oboma rodičmi, spolu s relevantnými 

prvkami danej veci. Súčasťou zachovania rodinného prostredia je aj zachovanie väzieb 

dieťaťa v širšom zmysle slova. Tieto väzby sa týkajú širšej rodiny ako sú starí rodičia, 

strýkovia a tety, ale aj priatelia, škola a širšie prostredie, ktoré sú veľmi dôležité najmä vtedy, 

ak rodičia žijú oddelene na iných miestach.9  

 Príslušné slovenské orgány plne rešpektujú  princíp, že obmedzenie alebo zákaz styku 

rodiča s dieťaťom je výnimočným zásahom do výkonu rodičovského práva (ultima ratio).  

Na základe tohto princípu má príslušný súd spravidla skúmať v konkrétnej situácii 

posudzovania záujmu dieťaťa a zásahu do rodičovského práva, či záujem dieťaťa nemožno 

lepšie dosiahnuť obmedzením styku rodiča s dieťaťom. Súd zvolí ochranu záujmu dieťaťa vo 

forme zákazu styku s rodičom, ak je to v záujme dieťaťa.  

V aplikačnej praxi sú odborníci pomerne často konfrontovaní s „bojom“ rodičov 

o dieťa nielen v procese rozvodu manželstva, ale najmä po jeho skončení. Často krát 

nedoriešené a stále pretrvávajúce partnerské problémy exmanželov sa prejavujú                               

                                                           
9 Dôvodová správa – osobitná časť k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony, www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=6&CPT=150 
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v nedodržiavaní úpravy styku dieťaťa s rodičom, ktorý dieťa nemá zverené do osobnej 

starostlivosti, prípadne iných osôb, ako napr. súrodenci, starí rodičia dieťaťa a pod. I napriek 

platnej právnej úprave v oblasti výkonu súdnych rozhodnutí vo veciach maloletých je 

potrebné zdôrazniť citlivý prístup k dieťaťu zo strany všetkých zúčastnených (nielen rodičov 

dieťaťa, ale aj zástupcov orgánov sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, 

akreditovaných subjektov a pod.). Ide najmä o rešpektovanie práva dieťaťa na vzťah k obom 

rodičom, avšak ak je dieťa schopné posúdiť situáciu, aj rešpektovania názoru dieťaťa na 

stretávanie sa s rodičom, prípadne možnosti stretnutí s inými osobami, resp. odmietnutie 

stretnutí. Ako vhodná, i keď málo využívaná sa javí mediácia, prostredníctvom ktorej by 

mohli obidve strany sporu dospieť k dohode, ktorá bude najmä na prospech dieťaťa/detí.   
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Mamy k zavrhnutiu? 

 

Miroslav Sabol 

 

"Kto sa nedohodne, nemá rád svoje dieťa" 

Liga na ochranu práv detí rozvedených rodičov informovala o prvom festivale rozvodových 

filmov - medzinárodnom podujatí s názvom Rozvod, deti a my, ktorý sa uskutočnil v 

dňoch 14. a 15.11.2016 v Bratislave v KC Dunaj, kde po projekciách nasledovala diskusia 

divákov s tvorcami filmov. 

 

K osobnej starostlivosti o dieťa obidvomi rodičmi festival uviedol týchto desať filmov 

zverejnených na http://www.frf2016.eu/sk/skfilmy.html 

Moji rodičia, ich rozvod a ja/Mes Parents, leur divorce et moi (Francúzsko 2009, 52 

minút, réžia Lorene Debaisieux, francúzske znenie, české titulky) 

Vitaj späť, Pluto/Welcome Back, Pluto (USA 2010, 83 minút, réžia Tracy Ready, anglické 

znenie, slovenské titulky) 

Zavrhnutý otec/Der entsorgte Vater (SRN 2010, 86 minút, réžia Douglas Wolfsperger, 

nemecké znenie, české titulky) 

Mamy k zavrhnutiu? (ČR 2016 - premiéra, 26 minút, réžia Ján Mančuška, české znenie) 

Vymyslená smrť/A Morte Inventada (Brazília 2009, 80 minút, réžia Alan Minas, 

portugalské znenie, české titulky) 

Nevysloviteľný/Indizível (Portugalsko 2012, ... minút, réžia Alexandre Azinheira, 

portugalské znenie, české titulky) 

"Striedavka" (ČR 2006 - obnovená premiéra, 64 minút, réžia Luboš Patera, české znenie ) 

"Striedavka" po desiatich rokoch (ČR/SR 2016 - premiéra, 52 minút, réžia Ján Mančuška, 

české a slovenské znenie) 

Diagnóza X (ČR 2012, 26 minút, réžia Ján Mančuška, české znenie) 

O láske zištnej (ČR 2009, 30 minút, réžia Ján Mančuška, české znenie) 

 

Účastníkom konferencie bola premietnutá časť dokumentárneho filmu Mámy k 

zavržení? prostredníctvom ktorého sa prítomní oboznámili s konkrétnym prípadom 

zavrhnutia matky dvomi maloletými deťmi, na ktorú boli od narodenia veľmi silno viazané. 

Príbeh ukázal, že akokoľvek silnú väzbu medzi rodičom a dieťaťom je možné prerušiť a 

priviesť deti k nenávisti k tomuto rodičovi a otvára možnosť odbornej diskusie o problematike 

rodičovského odcudzenia a jeho prostredníctvom hľadá riešenia a zobrazuje jav, kedy deti 

pod vplyvom jedného patologicky jednajúceho rodiča musia zavrhnúť, odstrániť zo svojho 
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života druhého rodiča a obviňuje spoločenské štruktúry, orgány a odborníkov, že tento jav 

neriešia a nepovažujú takéto patologické správanie sa rodiča, ktorý manipuluje deti proti 

druhému rodičovi za hanebné. 

 

Týmto spôsobom sa zapájame do diskusie a polemiky s odborníkmi, ktorí vyhlasujú, že keď 

neexistuje syndróm, tak neexistuje ani zavrhnutie rodiča dieťaťom. 

 

Za jednu z možných ciest, ako mierniť túto patológiu považujeme osobnú starostlivosť o 

dieťa obidvomi rodičmi a myslíme si, že by ju bolo možné viac využívať v prospech detí, ich 

rodičov, širších rodín a celej spoločnosti. 

 

Polemizujeme s odborníkmi, ktorí vyhlasujú, že nič také neexistuje a popudzovanie detí 

väčšinou proti otcom počas rozvodových vojen medzi rodičmi považujú za bežné a 

"normálne". Súdy aj sociálne orgány preto túto spoločenskú patológiu tolerujú a dokonca 

podporujú. Akoby otcovia neboli ani ľudia... Tento jav nazývame rozvodovým priemyslom. 

 

Zavrhovanie rodiča dieťaťom považujeme za veľké spoločenské zlo, pri ktorom štátne orgány 

vôbec nie sú schopné pomôcť rodičom, ktorí sa s nenávisťou svojich zmanipulovaných detí 

stretávajú a tak ničenie rodinných vzťahov prináša civilizačný rozklad... 

 

V príspevku sa účastníci konferencie oboznámili s krutou realitou rozhodovania vo veciach 

rodinných - o osudoch rodičov a detí. Príspevok poukázal aj na zneužívanie moci súdov, 

aroganciu niektorých sudcov ale aj nekompetentné postupy či vyhodnotenia pracovníkov 

iných pomáhajúcich profesií. Ukázal, ako jeden z rodičov, ale aj deti jeho pričinením môžu 

byť poškodení. Aj pri potvrdení porušenia práv sa však spravodlivosti domôcť nemôžu. 

Škody napáchané na duši človeka - ako dospelého, tak malého dieťaťa sú však už 

nenapraviteľné. Vinníci však ostávajú nepotrestaní a zodpovednosť za spôsobenú škodu je 

,,neprípustná". 

 

V závere boli účastníci konferencie informovaní o zavádzaní Cochemského modelu v ČR na 

Okresných súdoch Nový Jičín, Most a Kladno, pričom aj na súdoch v SR spoločnosť 

požaduje obdobný postup a zmenu pohľadu na celé poručnícke konanie a zmenu pohľadu na 

rolu súdov v prospech detí, ktoré sú účastníkmi konania, a aj v prospech justičného 

systému. "OS Most sa od jesene 2016 so svojím tímom pokúša presadiť nové metódy práce aj 

v opatrovníckom konaní, ktoré je plné negatívnych emócií a doterajší systém zlyháva, čo ale 

nie je len problém Mostu prípadov je veľa a súdy ich nezvládajú. Mostecký súd sa snaží 
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zaviesť takzvaný Cochemský model, pri ktorom sa rozvádzajúcim sa rodičom vysvetľuje, že 

je nutné opäť komunikovať, pretože ich dieťa a jeho budúcnosť zostáva pre všetkých 

prioritou, zvlášť pre milujúcich rodičov napriek ich mnohokrát patologicky vyhroteným 

partnerským sporom a rozpadu rodiny. Sudca, ktorý spolupracuje s ďalšími odborníkmi, 

pomáha rodičom nájsť pre dieťa to najlepšie, čo najmenej traumatické riešenie. Mostecký súd 

sa v tomto inšpiroval hlavne na súde v Novom Jičíne." 

 

Severomoravský sudca Vladimír Polák testuje novinku, ktorá vie zabrániť nekonečným 

súdnym ťahaniciam o deti alebo výživné. Keď sa na Novojičínskom okresnom súde rozpadol 

opatrovnícky úsek, podpredseda Vladimír Polák sa rozhodol vyskúšať inovatívny 

prístup. Inšpiroval sa modelom, ktorý vznikol v nemeckom kraji Cochem-Zell začiatkom 

deväťdesiatych rokov. Jeho zmyslom je lepšia kooperácia sudcov, sociálnych pracovníkov, 

neziskových organizácií aj advokátov. "Chceme naučiť rodičov, že nesú zodpovednosť za 

život svojho dieťaťa a že autoritatívne rozhodnutie súdu je pre dieťa to najhoršie možné 

riešenie,". Prvé výsledky projektu sú povzbudzujúce, zmierlivo sa darí vyriešiť cez 90 percent 

vecí. Ako kľúčová sa ukázala spolupráca s ďalšími subjektmi zainteresovanými na 

rozhodovaní o deťoch. Zistili sme, že je nevyhnutné, aby sa zmenila práca orgánov 

sociálnoprávnej ochrany detí (OSPOD) a že sa musíme viac previazať s poskytovateľmi 

sociálnych služieb. Pozrel som sa preto do zahraničia, aké modely vo svete existujú, a hľadal 

som projekt, ktorý by najviac vyhovoval našim lokálnym podmienkam. Najviac ma zaujala 

súdna prax nemeckého mestečka Cochem. Orgány OSPOD v konaní hrajú kľúčovú úlohu, 

pretože takmer bez výnimky fungujú ako opatrovníci dieťaťa, ktorého sa konanie 

týka. Problém bol v tom, keď na OSPOD prišiel jeden z rodičov a úradník jeho slová spísal na 

hlavičkový papier úradu čoby návrh na súd. Druhý rodič logicky nadobudol dojem, že 

OSPOD kope proti nemu, a prestal mu dôverovať. Zvlášť pre otca to bola ťažká 

situácia. Matka spísala s pracovníčkou OSPOD návrh na súd, kde kauzu vybavila žena, a na 

odvolacom súde sedeli v senáte ďalšie tri ženy. Muž mohol mať pocit, že čelí akémusi 

útočnému, rýdzo ženskému šíku. Bolo absolútne nevyhnutné tento prístup odbúrať.  

Novo to funguje tak, že ak príde na OSPOD len jeden z rodičov, tak ho pracovník 

poučí o rodičovskej zodpovednosti, návrh s ním až na výnimky nespíše a vyzve ho, nech príde 

spoločne s druhým rodičom. Bolo treba všetkým zainteresovaným subjektom vysvetliť 

princípy, ako bude náš súd v opatrovníckych veciach postupovať. Najväčší strach sme mali z 

prístupu OSPOD, nakoniec ma ale naopak najviac potešil. Prevzal nestrannú úlohu a tým sa 

veľmi posilnila jeho pozícia v konaní. Ukázalo sa, že jeho pracovníci dokážu na spoločnej 

schôdzke s oboma rodičmi veľmi odborne a efektívne viesť rodičov k prevzatiu rodičovskej 

zodpovednosti. A že môžu fungovať skutočne nezávisle, nie ako útočné šíky na strane 
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jedného rodiča. Dôležitá bola aj pomoc Moravskosliezskeho kraja, ktorý nám vyšiel v ústrety 

so zabezpečením kapacity a financovaním sociálnych služieb, ktoré fungujú najčastejšie 

niekde na pomedzí mediácie a rodinného poradenstva. Pomohla nám tiež Justičná akadémie 

so školením sudcov a pracovníkov OSPOD. Systém v Novom Jičíne funguje tak, že rodičia sú 

ešte pred konaním súdu pozvaní na spoločnú schôdzku na OSPOD, kde sú poučení o 

rodičovskej zodpovednosti a nutnosti jej faktického uchopenie. Pokiaľ tu nedôjde k dohode 

alebo ak musí byť dohoda schválená súdom, tak sa s rodičmi stretneme do troch týždňov po 

začatí konania na súde na neformálnom rokovaní. Ak sa nedohodnú, tak im odporučíme 

vyhľadať odbornú pomoc a nariadime pojednávanie za tri týždne. Keď rodičia usúdia, že by 

odporúčaná odborná pomoc mohla niesť ovocie, ale mala by trvať dlhšie, tak sa termín 

rokovaní posunie. Alebo povedia, že sa proste nedohodli. Potom opúšťame režim 

dobrovoľnosti odbornej pomoci a podľa zákona máme možnosť nariadiť jej ďalší, už povinné 

kolo. Až keď úplne všetko zlyhá, tak sa dostáva k slovu autoritatívne rozhodnutie súdu. Ide o 

faktické uchopenie rodičovskej zodpovednosti. Zdatný sudca rodiča k dohode "donúti", ale 

nebude dobrovoľná, nebude vychádzať z ich vôle. Naša ambícia je väčšia, a síce naučiť 

rodičov, že nesú zodpovednosť za život svojho dieťaťa. Snažíme sa im vysvetliť, že 

autoritatívne rozhodnutie súdu je pre dieťa to najhoršie možné riešenie. Je ďaleko lepšie, keď 

sa na jeho budúcnosti zhodnú jeho rodičia, ktorí ho na rozdiel od sudcu poznajú a majú 

radi. Na hodnotenie je skoro, ale zatiaľ je to veľmi povzbudivé. Vo viac ako 90 percentách 

prípadov, v ktorých sa jedná o starostlivosť o dieťa, jeho výživu alebo styk a ktoré prešli 

interdisciplinárnou spoluprácou, sme v rozmedzí troch až šiestich týždňov od začatia konania 

schválili dohodu rodičov či konanie zastavili. Rodičia sa totiž dohodli mimosúdne a ich 

dohodu nemusel schváliť súd.  

Vďaka tomu majú sudcovia možnosť venovať viac času zložitejším prípadom. Ani 

jednu vec som nemusel autoritatívne rozhodnúť sám! Mám za to, že ak má dieťa dvoch 

kompetentných rodičov, mali by o jeho osude a budúcnosti rozhodovať oni. Preto sa chcem 

autoritatívnemu rozhodovaniu vyhnúť a radšej vediem rodičov k prevzatiu zodpovednosti za 

ich dieťa. Zatiaľ som vždy "len" schválil dohodu rodičov. Niektorí medzi sebou pritom mali 

veľmi ostrý konflikt, ale vďaka novo zavedenému systému ho dokázali potlačiť a 

uprednostnili osud svojho dieťaťa. Ono hrá veľkú úlohu, že im všetky zúčastnené subjekty 

hovoria to isté. Keď tretíkrát počuje, že by mali prevziať rodičovskú zodpovednosť a sú im 

stále vysvetľované princípy, na základe ktorých Novojičínsky súd rozhoduje, tak riešenie 

svojich problémov nájdu väčšinou sami. Zostáva len malé percento rodičov, ktorí buď 

dočasne, alebo trvalo stratili rodičovskú kompetenciu alebo jej časť. Ide najčastejšie o osoby 

postihnuté duševnou poruchou, o ľudí závislých na alkohole či drogách alebo o rodičov, 

ktorých vzájomný konflikt je tak vyhrotený, že im dočasne znemožňuje konať v najlepšom 
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záujme dieťaťa. V týchto prípadoch je dohoda rodičov vylúčená a nezostáva než rýchlo 

autoritatívne rozhodnúť. Rodičom vysvetlím, akými myšlienkami sa bude riadiť moje 

rozhodovanie. Že mám za to, že budúci spokojný život dieťaťa sa odvíja od dohody 

rodičov. Preto budem preferovať rodiča, ktorý je ochotný uchopiť svoju rodičovskú 

zodpovednosť a budem sa naň tváriť priaznivejšie ako na toho, ktorý dohodu 

bojkotuje. Nekonštruktívny rodič totiž nekoná v záujme dieťaťa, v podobnom duchu už 

niekoľkokrát rozhodol aj Ústavný súd. Rozvádzajúci alebo rozchádzajúci sa rodičia 

nedokázali dieťaťu zabezpečiť úplnú rodinu, preto mu "dlhujú" aspoň dohodu o jeho 

budúcom živote. Vladimír Polák (42) Vyštudoval Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v 

Brne, sudcom je od roku 2001. Celú svoju profesijnú kariéru pôsobí na Okresnom súde v 

Novom Jičíne, od roku 2009 je jeho podpredsedom. Tento rok začal súdiť opatrovnícke veci a 

snaží sa túto agendu inovovať po vzore nemeckých súdov. 

Zdroj: 

http://www.frf2016.eu/ 

http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/most-se-muze-pochlubit-modernejsi-justici-soud-

zkousi-i-novinku-pri-rozvodech-20161119.html 

http://www.pressreader.com/@Martin_Kopa/3Oru11SZIK6yrKa-

1lAURZvkPzfkYvUpx1z89qd-XnQ1  

http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=16674 

 

Na záver bol uvedený alarmujúci 57 (päťdesiatsedem) násobný ročný nárast zákazu styku 

matiek s deťmi v rokoch 2014 (3 matky) a 2015 (172 matiek), ktorý je zverejnený v 

posledných dvoch štatistikách ministerstva spravodlivosti na strane 

268 http://www.justice.gov.sk/stat/roc/15/stat_roc_2014.pdf a na strane 

287 http://www.justice.gov.sk/stat/roc/16/stat_roc_2015.pdf a podnet na prijatie účinnej 

legislatívnej zmeny tak, aby sa takýmto spôsobom už viac nepoškodzovali maloleté deti a 

zákon o rodine (§ 25 ods. 3) sa nezneužíval v civilných konaniach na trestanie rodičov a 

neslúžil miesto trestného poriadku (§ 82 ods. 1 písm. h))! 
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Motivácia úspešného výkonu ako prediktor športovej výkonnosti 

Ľubomír Páleník, Miroslav Kurečko 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

Anotácia 

Jedna z dôležitých oblastí psychiky, na ktorú sa pri zvyšovaní výkonnosti najčastejšie pôsobí, 

je motivačná sféra osobnosti. Dosiaľ sa na zvyšovanie motivácie využívali prevažne vonkajšie 

stimuly (morálne alebo materiálne). Vnútorné pohnútky zostávali nevyužité, hoci práve ony 

sú rozhodujúcim činiteľom zvyšovania výkonnosti športovca. Jednou z nich je aj motivácia 

úspešného výkonu (výkonová motivácia), ktorá v psychológii motivácie predstavuje osobitnú 

oblasť skúmania. 

Výskumy ukazujú, že jednotlivec disponujúci vysokou mierou výkonovej motivácie, 

uprednostňuje situácie, v ktorých môže plne realizovať svoje schopnosti a zručnosti. 

Podujíma sa aj na také úlohy, ktoré kladú na neho vyššie nároky, než sú priemerné. Často 

riskuje, avšak uvážene, nie bezhlavo. Má radosť, keď niečo robí lepšie , než ostatní, vyhovujú 

mu súťaživé situácie. Je vytrvalejší než druhí, no realistický, nezotrváva tvrdošijne na úlohách 

s minimálnou pravdepodobnosťou byť úspešný. Má radosť z toho, čo dosiahol, nie z toho, čo 

za to dostal. Typické je, že jeho túžba po úspechu je väčšia, než obavy z neúspechu. 

Výkonová motivácia je vlastnosť, ktorá sa v rôznych oblastiach ľudskej činnosti uplatňuje 

najviac v športovej oblasti. Je priamo nevyhnutnou podmienkou úspešného športového 

výkonu. Sú známe prípady, keď športovec s dobrými telesnými predpokladmi podáva iba 

priemerné výkony. Stáva sa tiež, naopak, že športovec s iba priemerným fyzickým fondom 

dosahuje pozoruhodné výsledky. Je pravdepodobné, že tu okrem aktuálnych psychických 

stavov pôsobia najmä individuálne rozdiely v úrovni výkonovej motivácie. 

Metóda 

V prezentovanom výskume, ktorý je súčasťou širšie koncipovaného projektu zameraného na 

identifikovanie psychických predpokladov úspešného rozvoja športového nadania, sa 

overovala súvislosť medzi výkonovou motiváciou a niektorými ukazovateľmi športového 

výkonu. Výskumnú vzorku tvorilo 20 chlapcov vo veku 15 – 16 rokov, hráčov juniorského 

mužstva Slovana Bratislava (útočníci, obrancovia). Výkonová motivácia sa zisťovala 

dotazníkmi WOFO (Helmreich, Spence, 1978)  a RAM  (Mehrabian,1978). Dotazník WOFO 

umožňuje určiť tri oblasti realizácie tejto vlastnosti (majstrovstvo, práca, súťaženie), zatiaľ čo 

RAM  informuje o celkovej, rezultatívnej úrovni výkonovej motivácie. 

Za ukazovatele športového výkonu boli použité štatistické údaje o celoročnej výkonnosti 

hráčov ( góly, prihrávky, účasť pri strelenom góle, účasť pri inkasovanom góle, trestné 

minúty), ďalej výsledky testov špeciálnej telesnej pripravenosti a celkové hodnotenie hráčov 

dvoma trénermi. 

Výsledky a diskusia 

V ukazovateľoch úrovne výkonovej motivácie dosahujú skúmané osoby priemerné skóre 3,4 

bodov (maximálne možné skóre je +108, minimálne -108), čo je veľmi nízka úroveň tejto 

vlastnosti. To, v akej oblasti ju realizujú ilustruje obr. 1. 
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Graf 1. Oblasti realizácie výkonovej motivácie (A – práca, B – súťaženie, C – majstrovstvo)

 

 

Vidieť, že svoju nízku úroveň výkonovej motivácie aktualizujú skúmané osoby najčastejšie  

(87,92%) v oblasti práce. Menej často ju realizujú v oblasti súťaženia, t.j. v snahe byť lepší 

ako iní (84,00%) a najmenej často v oblasti majstrovstva (61,82%), t.j. v snahe ukázať svoje 

prednosti, teda v oblastiach, ktoré sú športovému výkonu blízke a ktoré ho podmieňujú. 

 

Viac než výsledná úroveň výkonovej motivácie bol v centre skúmateľského záujmu vzťah 

medzi športovým výkonom a výkonovou motiváciou. Korelačný koeficient medzi údajmi 

dotazníka WOFO a celkovým hodnotením športového výkonu skúmaných osôb, 

uskutočnenými dvoma trénermi, je r = 0,28, ktorý je štatisticky nevýznamný. Oveľa užší 

vzťah je medzi celkovým hodnotením športového výkonu a údajmi dotazníka RAM 

(rezultatívna úroveň výkonovej motivácie). Jeho hodnota r = 0,64 je štatisticky významná. 

Tento poznatok potvrdzuje aj vzťah medzi rezultatívnou mierou výkonovej motivácie a 

výsledkami testov zo špeciálnej telesnej pripravenosti ako ukazovateľmi športového výkonu. 

Jeho hodnota r = 0,57 je tiež štatisticky významná. 

 

Predpoklad, že vyššia miera výkonovej motivácie je spätá s vyššou úrovňou športového 

výkonu sa overoval aj tak, že sa porovnával športový výkon medzi skúmanými osobami s 

vysokou mierou a skúmanými osobami s nízkou mierou tejto vlastnosti. V tabuľke 1. sú 

uvedené priemerné hodnoty ukazovateľov celoročného výkonu v skupine skúmaných osôb s 

vysokou a nízkou mierou výkonovej motivácie. 
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Tabuľka 1 

 

 

Z tabuľky vyplýva, že skúmané osoby s vysokou mierou výkonovej motivácie strieľajú v 

priemere viac gólov i viac prihrávajú na góly než osoby s nízkou mierou tejto vlastnosti. V ich 

prospech svedčí i aj v priemere nižšia účasť pri inkasovanom góle (rozdiely sú štatisticky 

významné). Ich nižšiu priemernú účasť pri strelenom góle možno vysvetliť tak, že strelenie 

gólu (ktoré je u nich častejšie než u osôb s nízkou mierou výkonovej motivácie),sa v 

hodnotení zaznamenáva iba v kolónke strelený gól, nie v kolónke účasť pri strelení gólu. V 

ich neprospech v porovnaní s tými, ktorí dosahujú nízku mieru výkonovej motivácie, svedčí 

len vyššia priemerná hodnota trestných minút. Túto skutočnosť možno interpretovať aj tak, že 

pri snahe o čo najlepší športový výkon je zvýšená pravdepodobnosť zákroku mimo pravidiel 

hry, za ktorý sa udeľujú trestné minúty. 

Analýza výsledkov výskumu ukázala, že skúmané osoby dosiahli v ukazovateľoch výkonovej 

motivácie nízku úroveň. Ďalej  ukázala, že výkonová motivácia je v pozitívnom vzťahu 

k ukazovateľom športovej výkonnosti. Ak by skúmané osoby – mladí hokejisti – preukázali 

vyššiu mieru výkonovej motivácie, mohol by byť ich športový výkon hodnotnejší. Toto 

konštatovanie nie je samoúčelné, možno ho využiť vo viacerých oblastiach športovej praxe 

ako jednu z oblastí psychologickej prípravy  (najmä) mladých športovcov (dnes existujú 

viaceré stimulačné programy na zvyšovanie výkonovej motivácie). Ako perspektívnu oblasť 

jeho využitia možno považovať aj proces výberu športovcov. Keďže výkonová motivácia je 

svojou podstatou relatívne stála vlastnosť, možno ju ako výberové kritérium využívať 

v rôznych vekových obdobiach. 
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 Góly 
Prihrávky 

na gól 

Účasť pri góle 
Tresty 

strelenom inkasovanom 

Vysoká 

miera VM 
10,6 7,2 22,9 35,5 15,5 

Nízka  

miera VM 
5,8 5,1 25,4 37,7 11,7 
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„ Mýty a limity ochrany práv detí rozvádzajúcich sa  a rozvedených rodičov “ 

PhDr. Štefan Matula, PhD., - PhDr. Dušan Selko, CSc., 

          Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. 

 

S oprávnenou radosťou konštatujeme, že ide už o jubilejnú 25. konferenciu, ktorú 

každoročne pripravuje náš ústav v spolupráci s ďalšími inštitúciami spravidla 

s interdisciplinárnym zameraním s cieľom prispievať na zlepšovanie podmienok pre zdravý 

duševný, sociálny a školský vývin mladej generácie.   

Problém ochrany práv detí rozvádzajúcich sa a rozvedených rodičov považujeme za 

veľmi závažný, pričom jeho aktuálnosť v ostatných rokoch vystupuje do popredia stále 

naliehavejšie. 

Ambície konferencie 

Diskusia o zásadách  multiodborovej spolupráce zainteresovaných odborníkov 

a inštitúcií pri riešení psychologických, sociálnych a právnych problémov detí, ktorých 

partnerská vzťahová kríza ich rodičov končí rozvodom sa  postupom času „obohacuje“ o nové 

dimenzie 

Základný problém - problém multiodborovej spolupráce pri ochrane  práv detí 

rozvádzajúcich sa a rozvedených rodičov 

 

Diskusia o zásadách  multiodborovej spolupráce zainteresovaných odborníkov 

a inštitúcií pri riešení psychologických, sociálnych a právnych problémov detí, ktorých 

partnerská vzťahová kríza ich rodičov končí rozvodom sa  postupom času „obohacuje“ o nové 

dimenzie. V praxi sa potom objavujú mýty, z ktorých niektoré sú z psychologického hľadiska 

neškodné, niektoré však môžu závažným spôsobom zasahovať do postrozvodovej 

intrafamiliárnej situácie detí, ktoré v takýchto rodinách vyrastajú. 

Za jeden z najnebezpečnejších mýtov možno z psychologického hľadiska považovať 

mýtus omnipotentnosti a univerzality  striedavej výchovy, kedy sa striedavá výchova na 

jednej strane preceňuje a na druhej strane podceňuje. 

Skúsenosti z praxe  tiež nenechávajú nikoho na pochybách, že úsilie a snaha vytvoriť 

efektívny funkčný systém tejto ochrany má svoje limity a je našou úlohou zmapovať ich skôr, 

než sa pokúsime vytvoriť návrh efektívneho systému multidisciplinárnej ochrany. 

Za najvýznamnejšie limity úspešného vytvárania koncepcie multidisciplinárnej 

ochrany detí považujeme z psychologického hľadiska: 

 Historické podmienky, za akých aplikovaná psychológia postupne prenikala do 

riešenia problémov, ktoré boli doménou predovšetkým psychiatrie a sociálnej 
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starostlivosti. Psychologická poradenská a následne aj forenzná prax 

vychádzala zo skúseností spomenutých odborov a len postupne si vymedzovala 

a nachádzala špecifiká svojho pôsobenia 

 Absencia multidisciplinárnej praktickej prípravy odborníkov zainteresovaných 

profesií a rezortov, ktorá je základným predpokladom toho aby sa postupne 

zvyšovala nielen efektivita ale aj odbornosť perspektívnych 

multidisciplinárnych tímov 

 Absencia systematickej psychologickej prípravy multidisciplinárnych tímov na 

prácu s rodinou ako systémom, ktorá má minimalizovať častý fenomén, keď 

odborne dobre pripravený člen intersdisciplinárneho tímu neuvedomene 

prenáša do riešenia problémov ohrozenej rodiny svoje nevedomé problémy, 

limity a prípadne emocionálne zranenia z vlastnej rodiny.  

 

Koncept trojúrovňového modelu multidisciplinárnej ochrany práv detí 

rozvádzajúcich sa a rozvedených rodičov vo fáze partnerskej krízy, rozvodovej fáze a vo 

fáze porozvodovej. 

Vychádzajúc z aktuálnej situácie a praktických skúseností z psychologickej, 

poradenskej a forenznej praxe pokúsili sme sa postulovať koncept trojúrovňového modelu 

multidisciplinárnej ochrany práv detí rozvádzajúcich sa a rozvedených rodičov vo fáze 

partnerskej krízy, rozvodovej fáze a vo fáze porozvodovej. Považujeme ho za prvý nástrel 

spôsobu riešenia dnešnej situácie v tejto oblasti a predkladáme ho na diskusiu.  

Za základné psychologické východisko interdisciplinárneho modelu ponúkame 

koncepciu človeka, ktorej autorom je prof. PhDr. Damian Kováč, DrSc., (2001) podľa ktorého 

človek nie je len bio-psycho-sociálnym tvorom, ale bio-psycho-socio-kultúro-spirituálnym 

bytím, pričom integrácia osobnosti nie je púhou danosťou, ale je výsledkom sebautvárania 

kultiváciou. Z tejto definície vymedzuje potom 5 úrovní regulácie správania človeka: 

 biologickú 

 sociálnu 

 kultúrovú 

 psychickú a 

 spirituálnu 
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Pokračujúc ďalej v tejto úvahe analogicky a logicky môžeme predpokladať, že nielen 

človek ako jedinec, ale aj správanie sa rodiny, ktorej je členom, v ktorej sa formuje a vyrastá 

je regulovaná na týchto piatich úrovniach: biologickej, sociálnej, kultúrovej, psychickej 

a spirituálnej. 

O tento analogický koncept regulácie správania sa rodiny sa opierame aj o nižšie 

uvedený koncept modelu multidisciplinárnej ochrany práv detí rozvádzajúcich sa 

a rozvedených rodičov.  

 

 

Koncept trojúrovňového modelu multidisciplinárnej ochrany práv detí 

rozvádzajúcich sa a rozvedených rodičov vo fáze partnerskej krízy, rozvodovej fáze a vo 

fáze porozvodovej. 

 

Koncept budeme rozpracovávať ako súbor aktivít v troch na seba nadväzujúcich 

fázach krízy rodiny: 

I. Partnerská kríza 

II. Rozvodová fáza 

III. Porozvodová 
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V koncepte sú zahrnuté všetky subjekty a inštitúcie, ktoré sa stali, alebo sa môžu stať 

súčasťou systému ochrany detí  v rodine, ktorá sa nachádza všeobecne povedané v krízovej 

situácii. Zoznam subjektov a inštitúcií nie je kompletný a bude sa priebežne dopĺňať. 

Subjekty a inštitúcie: 

o Deti 

o Rodičia 

o Školský systém 

o Sociálny systém 

o Systém psychologickej starostlivosti 

o Justičný systém 

o Advokácia 

o Mimovládny sektor 

 

Prvým krokom prípravy návrhu bude obsahovo vymedziť pre každý subjekt a každú 

inštitúciu 3 okruhy špecifických charakteristík, ktoré ich môžu diferencovať od  ostatných 

v krízovej rozvodovej situácii rodiny.  Pôjde teda o vymedzenie špecifických: 

I. Povinností vo vzťahu k ochrane práv detí 

II. Práv vo vzťahu k ochrane práv detí 

III. Metód ochrany práv detí 

 

Záverom chceme vyjadriť nádej, že v rámci nasledujúcej 26. konferencii predložíme  

detailný návrh vyššie  postulovaného konceptu. 

 

Literatúra u autorov. 
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Najzraniteľnejší poškodení z hľadiska judikatúry Európskeho súdu 

 pre ľudské práva 

 

JUDr. Marica Pirošíková, zástupkyňa SR pred ESĽP 

 

 

Pozitívne záväzky vyplývajúce z práva na život, súkromie 

a zákazu ponižujúceho zaobchádzania 

 

Z práva na život, súkromie a zo zákazu ponižujúceho zaobchádzania vyvodil Európsky súd 

pre ľudské práva (ďalej len „Súd“) pozitívne záväzky štátu, na základe ktorých možno od 

vnútroštátnych orgánov vyžadovať prijatie opatrení aj vo sfére vzťahov medzi jednotlivcami 

navzájom. Štáty majú povinnosť chrániť život, fyzickú a morálnu integritu jednotlivca pred 

inými osobami a musia prijať primerané kroky s cieľom zabrániť zlému zaobchádzaniu 

páchanému súkromnými osobami, pokiaľ o ňom štátne orgány vedia alebo mali vedieť (napr. 

rozsudok Z. a ďalší proti Spojenému kráľovstvu z 10. mája 2001, ods. 73). V tomto ohľade sú 

povinné zachovávať a v praxi aplikovať primeraný právny rámec poskytujúci ochranu voči 

aktom násilia zo strany súkromných osôb (pozri napr. rozsudok X. a Y. proti Holandsku z 26. 

marca 1985 a rozsudok M. C. proti Bulharsku zo 4. decembra 2003). Najmä deti a ďalšie 

zraniteľné osoby sú oprávnené na účinnú ochranu. Pozitívne záväzky štátov sú v judikatúre 

Súdu formulované tak na úrovni hmotnoprávnej, tzn. prijatie opatrení na ochranu života 

a fyzickej a morálnej integrity jednotlivcov, ako aj na úrovni procesnoprávnej, tzn. 

uskutočnenie účinného oficiálneho vyšetrovania vedúceho k identifikácii a potrestaniu 

zodpovedných osôb.10 

 

 Povinnosť chrániť právo na život (hmotnoprávny aspekt) 

 

Pokiaľ ide o právo na život, Súd pripomenul, že prvá veta článku 2 ods. 1 Dohovoru 

ukladá štátu nielen zdržať sa úmyselného a nezákonného pozbavenia života, ale tiež 

uskutočniť primerané kroky na ochranu života osôb podliehajúcich jeho právomoci (pozri 

rozsudok L. C. B. proti Spojenému kráľovstvu z 9. júna 1998, ods. 36). Tento záväzok zahŕňa 

primárnu povinnosť štátu zabezpečiť právo na život tým, že zavedie účinné trestnoprávne 

ustanovenia odstrašujúce od páchania trestných činov proti jednotlivcovi a systém orgánov 

činných v trestnom konaní za účelom prevencie, potláčania a trestania porušení týchto 

                                                           
10  Bližšie pozri Pirošíková M.: Práva osoby poškodenej trestným činom z hľadiska aktuálnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva,  

Zo súdnej praxe, 4/2013, s. 146 a nasl. 
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ustanovení. Zároveň môže tento záväzok za určitých okolností prerásť do pozitívnej 

povinnosti štátnych orgánov uskutočniť preventívne operatívne opatrenia za účelom ochrany 

osoby, ktorej život je v ohrození z dôvodu trestnej činnosti inej osoby (pozri rozsudok Osman 

proti Spojenému kráľovstvu, rozsudok z 28. októbra 1998, ods. 115). V prípadoch Kontrová 

proti Slovenskej republike (pozri rozsudok z 31. mája 2007) a Opuz proti Tureckej republike 

(rozsudok z 9. júna 2009) berúc do úvahy tento pozitívny záväzok Súd rozhodol, že v prípade, 

ak štátne orgány vedeli alebo mali vedieť o možnom riziku porušenia práv obetí a nevykonali 

potrebné opatrenia, došlo zo strany štátu k porušeniu článku 2 Dohovoru.  

 

Povinnosť viesť účinné oficiálne vyšetrovanie násilnej smrti (procesnoprávny aspekt) 

 

Povinnosť chrániť právo na život v zmysle článku 2 Dohovoru ďalej vyžaduje, aby sa 

uskutočnilo účinné oficiálne vyšetrovanie, ak boli jednotlivci násilne usmrtení. Hlavným 

cieľom takéhoto vyšetrovania je zabezpečiť účinnú implementáciu vnútroštátneho práva, 

ktoré chráni právo na život a v prípadoch, ktoré sa týkajú zamestnancov alebo orgánov štátu, 

zistiť ich zavinenie na úmrtiach, ku ktorým došlo v rámci ich zodpovednosti. Aká forma 

vyšetrovania naplní tieto ciele sa môže meniť v závislosti od odlišných okolností. Avšak 

akýkoľvek spôsob je použitý, orgány musia konať z vlastnej iniciatívy bezprostredne po tom, 

ako sa o prípade dozvedeli. Nemôžu ponechať na iniciatíve blízkeho príbuzného, aby podal 

formálnu sťažnosť alebo bral zodpovednosť za priebeh akéhokoľvek vyšetrovania. Aby bolo 

vyšetrovanie namietaného nezákonného usmrtenia zamestnancami štátu účinné, môže byť 

všeobecne považované za nevyhnutné pre osoby zodpovedné a vykonávajúce vyšetrovanie, 

aby boli nezávislé od tých, ktoré boli zúčastnené na udalosti. Uvedené znamená nielen 

absenciu hierarchického a inštitucionálneho vzťahu ale tiež reálnu nezávislosť. Vyšetrovanie 

musí byť tiež účinné v tom zmysle, že je spôsobilé viesť k identifikácii a potrestaniu 

zodpovedných osôb. Uvedené nie je povinnosťou vo vzťahu k výsledku, ale pokiaľ ide o 

spôsoby. Orgány musia uskutočniť primerané kroky umožňujúce im zaistiť dôkazy týkajúce 

sa prípadu, vrátane inter alia, výpovedí očitých svedkov, znaleckých dôkazov a ak je to 

vhodné, pitvy poskytujúcej úplnú a presnú správu o zranení a objektívnu analýzu klinických 

záverov, vrátane príčiny smrti. Pri akýchkoľvek nedostatkoch vyšetrovania, ktoré znemožnia 

zistenie príčiny smrti alebo zodpovednej osoby alebo osôb hrozí, že budú v rozpore s týmto 

štandardom. Požiadavka promptnosti a primeranej rýchlosti je obsiahnutá v tomto kontexte. 

Zatiaľ čo môžu vzniknúť prekážky alebo ťažkosti, ktoré zabraňujú pokroku vo vyšetrovaní v 

osobitnej situácii, rýchla odpoveď orgánov vyšetrujúcich použitie smrteľného násilia môže 

byť všeobecne považovaná za nevyhnutnú pre udržanie dôvery verejnosti v ich oddanosť 

právnemu štátu a prevenciu akéhokoľvek zdania kolúzie alebo tolerancie nezákonných 
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konaní. Z rovnakých dôvodov musia existovať dostatočné prvky verejnej kontroly 

vyšetrovania alebo jeho výsledkov, aby bola zabezpečená zodpovednosť v praxi, ako aj v 

teórii. Stupeň verejnej kontroly sa môže samozrejme meniť od prípadu k prípadu. Akokoľvek, 

vo všetkých prípadoch blízki príbuzní poškodeného musia byť zapojení do konania v rozsahu 

nevyhnutnom na zabezpečenie ich legitímnych záujmov. 

 

Príklady porušení pozitívnych záväzkov štátu vyplývajúcich z práva na život 

 

V rozsudku Kontrová proti Slovenskej republike (rozsudok z 31. mája 2007) si Súd všimol, 

že v prípade sťažovateľky polícia nezabezpečila splnenie povinností vyplývajúcich z 

príslušných ustanovení Trestného poriadku a služobných predpisov, ako napr. prijatie a riadne 

zaznamenanie sťažovateľkinho trestného oznámenia, začatie vyšetrovania trestnej veci a 

neodkladné začatie trestného konania proti sťažovateľkinmu manželovi, vykonanie riadneho 

záznamu tiesňového volania, upovedomenie nasledujúcej služby o situácii, a tiež prijatie 

opatrení v súvislosti s oznámením, že sťažovateľkin manžel má strelnú zbraň a vyhráža sa s 

ňou. Súd mal za preukázané, že priamym následkom týchto pochybení bolo usmrtenie 

sťažovateľkiných detí jej manželom. Uvedené však de facto skonštatoval už najvyšší súd pri 

zrušení rozhodnutia krajského súdu z 21. januára 2004 a rozsudku okresného súdu z 20. 

októbra 2003. Okresný súd obvinených policajtov spod obžaloby oslobodil. Mal za to, že 

trestný čin marenia úlohy verejného činiteľa predpokladá zmarenie úlohy úplne alebo aspoň 

na určitý čas. Nepostačuje iba zdržiavanie splnenia úlohy. Dospel k záveru, že v 

posudzovanom prípade konanie policajtov neprerástlo do takéhoto zmarenia ich úlohy a ich 

konanie nemalo priamy vzťah k tragédii. Krajský súd zamietol odvolanie proti tomuto 

rozsudku. Najvyšší súd vo veci rozhodoval na základe sťažnosti pre porušenie zákona podanej 

generálnym prokurátorom. Mal za to, že oba súdy vyhodnotili dôkazy nelogicky, nevzali do 

úvahy všetky relevantné skutočnosti a dospeli k nesprávnym záverom. Najvyšší súd bol toho 

názoru, že je zrejmé, že obvinení policajti zanedbali plnenie svojich úloh. Uviedol, že medzi 

ich protiprávnym konaním a fatálnym následkom bola priama príčinná súvislosť. Najvyšší 

súd vrátil vec okresnému súdu na opätovné prerokovanie a poukázal na to, že podľa § 270 

ods. 4 TP je tento súd viazaný jeho vyššie uvedeným právnym názorom. Následne okresný 

súd uznal policajtov B., P. Š. a M. Š. za vinných v zmysle obžaloby a odsúdil ich na tresty 

odňatia slobody v trvaní šiestich, štyroch a štyroch mesiacov. Súd tiež skonštatoval, že 

sťažovateľka nemala k dispozícii účinný prostriedok nápravy, prostredníctvom ktorého by sa 

mohla domôcť na vnútroštátnej úrovni náhrady za utrpenú nemajetkovú ujmu, ktorá jej 
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vznikla v súvislosti s usmrtením jej detí, k čomu došlo v dôsledku opomenutia štátu splniť si 

povinnosti obsiahnuté v pozitívnom záväzku vyplývajúcom z článku 2 Dohovoru.11 

 

V prípade Branko Tomašić a ďalší proti Chorvátsku (rozsudok z 15. januára 2009) boli 

sťažovateľmi príbuzní bábätka a jeho matky, ktorých zabil ich manžel/otec a potom zabil sám 

seba. Tento skutok sa stal mesiac po tom, ako bol prepustený z väzenia, kde vykonal trest za 

vyhrážanie sa smrťou svojej manželke. Pôvodne mu bolo nariadené povinné psychiatrické 

liečenie, ktoré mal absolvovať počas pobytu vo väzení, ako aj po skončení trestu odňatia 

slobody ak to bude potrebné, avšak odvolací súd nariadil, aby liečenie bolo po jeho prepustení 

ukončené. Sťažovatelia namietali, že chorvátsky štát nevykonal primerané opatrenia na 

ochranu dieťaťa a jeho matky a nevykonal účinné vyšetrovanie prípadnej zodpovednosti štátu 

za smrť matky aj dieťaťa. Súd skonštatoval porušenie článku 2 Dohovoru z toho dôvodu, že 

chorvátske orgány nevykonali potrebné kroky k tomu, aby zabránili smrti dieťaťa a jeho 

matky. Konkrétne uviedol, že zistenia vnútroštátnych súdov a závery psychiatrického 

vyšetrenia nepochybne preukazovali, že orgány si boli vedomé skutočnosti, že hrozby voči 

matke a dieťaťu boli závažné, a že mali byť vykonané všetky opatrenia na ich ochranu. Súd si 

ďalej všimol niekoľko pochybení pri konaní vnútroštátnych orgánov: aj keď psychiatrický 

posudok, vypracovaný na účely trestného konania, zdôraznil potrebu pokračovania 

v psychiatrickom liečení, chorvátska vláda nepreukázala, že toto liečenie bolo v skutočnosti 

náležite vykonané; z predložených dokumentov vyplývalo, že liečenie manžela vo väzení 

pozostávalo z niekoľkých sedení so zamestnancami väznice, z ktorých ani jeden nebol 

psychiatrom; ani relevantné nariadenia, ani rozsudok súdu podrobnejšie neuvádzali, ako má 

byť liečenie vykonané; a nakoniec, manžel pred jeho prepustením z väzenia nebol vyšetrený 

za účelom zistenia, aké predstavuje riziko pre dieťa a jeho matku. Súd preto vyvodil záver, že 

vnútroštátne orgány nevykonali opatrenia potrebné na ochranu ich životov.  

 

Povinnosť štátov chrániť jednotlivcov pred zlým zaobchádzaním 

a neprimeranými zásahmi do práva na súkromie (hmotnoprávny aspekt) 

 

Podobné pozitívne záväzky ako Súd vyvodil z práva na život, sformuloval aj pokiaľ ide 

o článok 3 (zákaz ponižujúceho zaobchádzania) a 8 (právo na súkromie) Dohovoru.  

 

Z článku 3 Dohovoru Súd vyvodil povinnosť štátov zabezpečiť, aby jednotlivci 

podliehajúci ich právomoci neboli vystavení zlému zaobchádzaniu alebo trestom vrátane 

zlého zaobchádzania zo strany ostatných jednotlivcov. Podľa judikatúry Súdu je teda štát 
                                                           
11  Bližšie k možnosti poškodených domôcť sa nemajetkovej ujmy pozri Pirošíková  M.: Práva osoby poškodenej trestným činom z hľadiska 

aktuálnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, Zo súdnej praxe, 4/3013, s. 149-151. 
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povinný zabezpečiť inter alia ochranu dieťaťa pred zneužitím. K porušeniu Dohovoru preto 

dochádza ak sociálni pracovníci alebo štátne orgány vedeli alebo mali vedieť o tom, že obeť 

bola vo vážnom ohrození a neurobili potrebné kroky, aby predišli porušeniu práv (pozri 

napríklad A. proti Spojenému Kráľovstvu rozsudok z 23. septembra 1998). V prípade E. 

a ďalší proti Spojenému Kráľovstvu (rozsudok z 26. novembra 2002) Súd vytvoril štandard 

pre porušenie práv dieťaťa z dôvodu zlyhania zabrániť sexuálnemu zneužitiu, ktorý sa 

aplikuje na sociálnych pracovníkov. Podľa Súdu k porušeniu pozitívnych povinností 

dochádza už vtedy, ak daný pracovník neuskutočnil dostupné primerané opatrenia, ktoré 

skutočne mohli zmeniť alebo zmierniť spáchanú škodu. V prípade E. S. a ďalší proti 

Slovenskej republike (rozsudok z 15. septembra 2009) Súd rozšíril túto zodpovednosť nielen 

na nečinnosť individuálnych sociálnych pracovníkov, ale aj na procesy v rámci systému, ktoré 

viedli k neúčinnej ochrane. 

 

Podobne je obsiahnutý pozitívny záväzok štátu v článku 8. Na jeho základe je možné 

vyžadovať prijatie opatrení aj vo sfére vzťahov medzi jednotlivcami navzájom. Zatiaľ čo 

voľba prostriedkov k zabezpečeniu súladu s článkom 8 vo sfére ochrany proti konaniam 

jednotlivcov patrí v zásade do priestoru štátu pre voľnú úvahu, účinný postup proti závažným 

trestným činom, pri ktorých ide o základné hodnoty a prvky súkromného života, vyžaduje 

náležité ustanovenia trestného práva. V tomto ohľade Súd uviedol, že v určitých situáciách 

(napr. ublíženie na zdraví, znásilnenie, domáce násilie) si efektívne odstrašenie od útokov na 

fyzickú integritu osoby vyžaduje účinný trestno-právny mechanizmus na zabezpečenie 

adekvátnej ochrany (pozri rozsudok Sandra Janković proti Chorvátsku z 5. marca 2009, ods. 

36). V prípade M. T. a S. T. proti Slovenskej republike (rozhodnutie o prijateľnosti sťažnosti z 

29. mája 2012) Súd zdôraznil, že tento postoj v zásade nie je obmedzený na prípady fyzického 

násilia, ale naopak osobitne v prípadoch domáceho násilia sa môže vzťahovať aj na psychické 

násilie. Z uvedených dôvodov odmietol argument slovenskej vlády o nevyčerpaní žaloby 

o ochranu osobnosti ako účinného prostriedku nápravy, ktorou sa podľa nej sťažovateľky 

mohli domáhať zdržania sa zásahov do ich osobnej integrity.12 Podobne v prípade M. C. proti 

Bulharsku (rozsudok zo 4. decembra 2003) Súd zdôraznil, že účinná ochrana pred 

znásilnením a sexuálnym zneužívaním vyžaduje opatrenia trestnoprávnej povahy a odmietol 

argument vlády, že vnútroštátny systém poskytoval možnosť podania občianskoprávnej 

žaloby o náhradu škody voči páchateľom.  

 

                                                           
12  Vláda poukázala vo svojom stanovisku na to, že Najvyšší súd SR vo svojom rozsudku sp. zn. 1 Co 25/94 z 19. apríla 1994 rozhodol, že 

skutočnosť, že určité správanie fyzickej osoby bolo ako skutok predmetom trestného konania alebo občianskeho súdneho konania 

nebránila tomu, aby sa následná reakcia iných osôb na toto správanie stala predmetom konania o ochranu osobnosti podľa § 11 a nasl. OZ. 
Ďalej poukázala na rozsudok z 20. júna 2007 sp. zn. 11 C 99/2006, v ktorom OS Čadca vyhovel žalobe na ochranu osobnosti podanej 

rozvedenou ženou vo vzťahu k jej bývalému manželovi. Súd nariadil žalovanému, aby sa zdržal zásahov do osobnej integrity žalobkyne 

(ohrozovanie na živote a  zdraví a verbálne útoky) a aby sa k nej nepribližoval na vzdialenosť 30 metrov.  
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Podľa Súdu majú teda štáty povinnosť prijať také legislatívne a iné opatrenia, ktoré 

efektívne zabránia porušeniu alebo budú mať odstrašujúci efekt na potenciálnych páchateľov.  

 

Požiadavka viesť účinné oficiálne vyšetrovanie zlého zaobchádzania  

a neprimeraných zásahov do práva na súkromie (procesnoprávny aspekt) 

 

Ak niektorá osoba obhájiteľným spôsobom tvrdí, že bola vystavená zaobchádzaniu, ktoré 

je nezákonné a v rozpore s článkom 3 Dohovoru, potom toto ustanovenie v spojení so 

všeobecnou povinnosťou, ktorú zmluvným štátom ukladá článok 1 Dohovoru – „priznať 

každému, kto podlieha ich právomoci, práva a slobody uvedené v (...) tomto Dohovore“ – 

implikuje požiadavku viesť účinné oficiálne vyšetrovanie. Táto povinnosť musí viesť 

k identifikácii a potrestaniu zodpovedných osôb a nemožno ju obmedziť len na prípady zlého 

zaobchádzania zo strany zamestnancov štátu.  

 

Podľa judikatúry Súdu môže byť pozitívny záväzok štátu obsiahnutý v článku 8 zaručiť 

telesnú integritu jednotlivca rozšírený aj na otázky týkajúce sa účinnosti vyšetrovania.  

 

Príklady porušení pozitívnych záväzkov štátu  

vyplývajúcich zo zákazu ponižujúceho zaobchádzania a z práva na súkromie 

 

Postoj Súdu, ktorý skúma, či štáty pri zaoberaní sa prípadmi spadajúcimi do poľa 

pôsobnosti článkov 3 a 8 Dohovoru porušili svoj pozitívny zäväzok možno demonštrovať aj 

na nasledovných rozhodnutiach. 

 

Telesné tresty 

 

V prípade A. proti Spojenému Kráľovstvu (rozsudok z 23. septembra 1998) riaditeľ školy, 

ktorú A. navštevoval, oznámil sociálnemu úradu, že podľa brata A. ho nevlastný otec bije. 

Následné lekárske vyšetrenia ukázali, že A. mal na tele pomliaždeniny, ktoré boli spôsobené 

silnými a opakovanými údermi palicou. Nevlastný otec sťažovateľa bol obvinený z ublíženia 

na zdraví a následne postavený pred porotný súd. Obhajoba nepopierala, že obžalovaný 

uštedril A. pri niekoľkých príležitostiach rany palicou, ale tvrdila, že to bolo nevyhnutné a 

primerané, lebo A. bol ťažko zvládnuteľné dieťa, s ktorým boli problémy doma aj v škole. 

Porota dospela väčšinou hlasov k záveru, že nevlastný otec sťažovateľa nie je vinný 

z ublíženia na zdraví. Vo vzťahu k prerokovávanému prípadu vláda pripustila, že článok 3 bol 

porušený. Súd sa napriek tomu domnieval, že je nevyhnutné, aby prípad posúdil sám. 
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Uviedol, že lekárske vyšetrenie ukázalo, že sťažovateľ bol opakovane a veľkou silou bitý 

palicou a že takéto zaobchádzanie dosahuje stupeň závažnosti, ktorý je zakázaný článkom 3. 

Zostávalo posúdiť, či je štát z pohľadu článku 3 zodpovedný za to, že sťažovateľ bol bitý 

svojím nevlastným otcom. Podľa anglického práva sa dalo proti obvineniu z násilia 

spáchaného na dieťati obhajovať tvrdením, že inkriminované zaobchádzanie predstavovalo 

„rozumný trest“ („reasonable chastisement“) a bolo na obžalobe, aby preukázala nad všetku 

rozumnú pochybnosť, že násilie prekročilo medze zákonného trestu. Pokiaľ ide 

o prerokovávaný prípad, porota oslobodila nevlastného otca sťažovateľa napriek tomu, že ho 

vystavil takému závažnému zaobchádzaniu. Podľa Súdu príslušný zákon dostatočne 

neochraňoval sťažovateľov proti zaobchádzaniu alebo trestu nezlučiteľnému s článkom 3. Aj 

vláda pripustila, že zákon nezaručil deťom dostatočnú ochranu a musí byť zmenený. Súd 

preto dospel k záveru o porušení článku 3 Dohovoru.  

 

Znásilnenie 

 

Prípad M. C. sa týkal namietaného porušenia pozitívneho záväzku štátu chrániť telesnú 

integritu a súkromný život jednotlivcov a zaistiť účinné prostriedky nápravy. Sťažovateľka 

pred Súdom namietala, že bola dvakrát znásilnená (31. júla 1995 a 1. augusta 1995), avšak 

bulharské právo neposkytuje účinnú ochranu proti znásilneniu a sexuálnemu zneužívaniu, 

pretože stíhané sú iba prípady, keď sa obeť aktívne bráni, a že bulharské orgány náležite 

nevyšetrili udalosti z 31. júla 1995 a 1. augusta 1995. Súd skonštatoval, že § 152 ods. 1 TZ13 

sa nezmieňuje o požiadavke fyzického odporu obete a definuje znásilnenie spôsobom, ktorý 

sa výrazne nelíši od ustanovení v ostatných členských štátoch. Rozhodujúcim však je zmysel 

daný výrazom ako „sila“, „hrozba“ alebo ďalším pojmom používaným v právnych 

definíciách. V prerokovávanom prípade pri absencii judikatúry výslovne sa zaoberajúcej 

otázkou, či každý sexuálny akt vykonaný bez súhlasu obete je trestný podľa bulharského 

práva, je ťažké spoľahlivo dospieť k všeobecným záverom v tomto ohľade. Súd tiež uviedol, 

že nepotrebuje získať definitívne odpovede o praxi bulharských orgánov v prípadoch 

znásilnenia vo všeobecnosti a že na účely prerokovávaného prípadu stačí zistiť, že tvrdenie 

sťažovateľky o reštriktívnej praxi je založené na odôvodnených argumentoch a vláda ho 

nevyvrátila. Pri skúmaní konkrétnych okolností prípadu Súd skonštatoval, že v priebehu 

vyšetrovania bolo vypočutých množstvo svedkov a boli vypracované psychologické 

a psychiatrické posudky. Uznal, že bulharské orgány čelili ťažkej úlohe, pretože boli 

konfrontované s dvoma protikladnými verziami udalostí a malým množstvom priamych 

dôkazov. Na druhej strane však Súd dospel k názoru, že orgány nevyužili všetky možnosti na 
                                                           
13 Toto ustanovenie definuje znásilnenie ako pohlavný styk so ženou (1) nespôsobilou sa brániť, ak nedala k tomu súhlas; (2) bola prinútená 

silou alebo hrozbou; (3) ktorá bola uvedená do stavu bezbrannosti páchateľom. 
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zistenie skutkových okolností a nedostatočne posúdili dôveryhodnosť vzájomne si 

odporujúcich výpovedí. Je významné, že dôvodom pre takýto postup bol očividne názor 

vyšetrovateľa a prokurátora, že to, čo sa udialo, bolo „znásilnenie na schôdzke“, kde chýbali 

priame dôkazy znásilnenia ako je násilie, odpor alebo volanie o pomoc. Okrem toho 

prokuratúra nevylúčila možnosť, že sťažovateľka nemusela súhlasiť, ale prijala názor, že pri 

absencii dôkazov o odpore nie je možné skonštatovať, že páchatelia boli uzrozumení s tým, že 

sťažovateľka nesúhlasí. Súd bol toho názoru, že v praxi môže byť niekedy obtiažne preukázať 

nesúhlas pri absencii „priameho“ dôkazu, ako sú stopy po násilí alebo priami svedkovia. 

Štátne orgány však musia skúmať všetky skutočnosti a rozhodnúť na základe zhodnotenia 

všetkých okolností prípadu. Vyšetrovanie a jeho závery sa musia zamerať na otázku 

nesúhlasu. To sa v prerokovávanom prípade nestalo. Súd skonštatoval, že prístup štátnych 

orgánov bol reštriktívny a prakticky povyšoval „kladenie odporu“ pri znásilnení do pozície 

definujúceho prvku skutkovej podstaty trestného činu. Kritizoval aj to, že sa málo zaoberali 

skutočnou zraniteľnosťou mladých ľudí a osobitnými psychologickými faktormi, ktoré sa 

vyskytujú v prípadoch znásilnenia mladistvých. Pri vyšetrovaní tiež došlo k značným 

prieťahom. Súd bez toho, aby sa vyjadroval k otázke viny P. a A., dospel k záveru, že 

účinnosť vyšetrovania a najmä prístup vyšetrovateľov a prokurátorov k prípadu nespĺňa 

požiadavky obsiahnuté v pozitívnom záväzku štátu – z hľadiska relevantných moderných 

štandardov v porovnávacom a medzinárodnom práve – t.j. zaviesť a účinne aplikovať systém 

trestného práva trestajúci všetky formy znásilnenia a sexuálneho zneužívania. K argumentu 

vlády, že vnútroštátny systém poskytol možnosť podania občianskoprávnej žaloby o náhradu 

škody voči páchateľom, Súd uviedol, že toto tvrdenie je nepodstatné a zdôraznil, že účinná 

ochrana pred znásilnením a sexuálnym zneužívaním vyžaduje opatrenia trestnoprávnej 

povahy. Na základe uvedeného dospel k záveru, že došlo k porušeniu pozitívneho záväzku 

obsiahnutého v článkoch 3 a 8 Dohovoru. 

 

Domáce násilie 

 

V prípade E. M. proti Rumunsku (rozsudok z 30. októbra 2012) sťažovateľka namietala, že 

vyšetrovanie jej trestného oznámenia vo veci domáceho násilia spáchaného v prítomnosti jej 

dcéry (ktorá mala v tom čase jeden a pol roka) nebolo účinné. Rumunské súdy zamietli 

sťažnosť sťažovateľky z toho dôvodu, že jej tvrdenia o násilnom správaní manžela voči nej sa 

nepodarilo preukázať. Súd skonštatoval porušenie článku 3 Dohovoru v jeho procesnej časti, 

pretože spôsob, akým bolo vyšetrovanie vedené, neposkytoval sťažovateľke účinnú ochranu 

tak, ako to vyžaduje článok 3. Najmä uviedol, že sťažovateľka už pri podaní prvého trestného 

oznámenia požiadala o asistenciu a ochranu pre seba aj pre svoju dcéru voči agresívnemu 
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správaniu jej manžela. Napriek tomu, že zákonný rámec umožňoval uskutočnenie spolupráce 

medzi rôznymi orgánmi a vykonanie mimosúdnych opatrení vo vzťahu k domácemu násiliu, 

a aj napriek tomu, že sťažovateľka podložila svoje tvrdenia lekárskymi správami, nezdalo sa, 

že by rumunské orgány vykonali nejaké opatrenia za účelom prešetrenia jej tvrdení.  

 

V prípade Bevacqua a S. proti Bulharsku (rozsudok z 12. júna 2008) prvá sťažovateľka, 

ktorá tvrdila, že bola pravidelne bitá svojím manželom, ho opustila a podala žiadosť o rozvod, 

pričom zobrala so sebou aj svojho trojročného syna (druhý sťažovateľ). Akokoľvek, jej 

manžel ju bil naďalej. Strávila štyri dni v centre pre týrané ženy so svojím synom, avšak bolo 

jej povedané, že môže byť stíhaná za únos dieťaťa a môže to viesť k rozhodnutiu súdu 

o striedavej starostlivosti. Podanie trestného oznámenia vyprovokovalo ďalšie násilie. Jej 

žiadosť o vydanie predbežného opatrenia týkajúceho sa zverenia syna do jej starostlivosti 

nebola posúdená prioritne a syn jej bol zverený až keď boli rozvedení o viac ako rok neskôr. 

Nasledujúci rok bola zbitá svojím bývalým manželom a jej žiadosti o jeho trestné stíhanie boli 

odmietnuté z toho dôvodu, že ide o „súkromnú vec“ ktorá vyžadovala súkromné trestné 

stíhanie. Súd konštatoval porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného 

a rodinného života), berúc pri tom do úvahy účinok zlyhania súdov pri vydávaní predbežného 

opatrenia, ktoré sa sťažovateľky a jej syna dotklo veľmi negatívne, a zároveň nevykonanie 

dostatočných opatrení vnútroštátnymi orgánmi, ktorými by reagovali na správanie bývalého 

manžela prvej sťažovateľky. Podľa názoru Súdu, toto nekonanie v prípade sťažovateľov 

predstavovalo porušenie pozitívneho záväzku štátu podľa článku 8 Dohovoru. Súd najmä 

zdôraznil, že posúdenie záležitosti ako „súkromnej veci“ bolo nezlučiteľné so záväzkom 

štátnych orgánov ochrániť rodinný život sťažovateľov.  

  

V prípade Eremia a ďalší proti Moldavsku (rozsudok z 28. mája 2013) sa prvá 

sťažovateľka a jej dve dcéry sťažovali na to, že moldavské orgány ich neochránili pred 

násilným a zneužívajúcim správaním ich manžela a otca, ktorý bol policajtom. Súd 

skonštatoval, že bol porušený článok 3 Dohovoru vo vzťahu k prvej sťažovateľke v tom, že 

napriek tomu, že vnútroštátne orgány vedeli o zneužívaní, nevykonali účinné opatrenia voči 

jej manželovi a neochránili ju pred ďalším domácim násilím. Ďalej konštatoval porušenie 

článku 8 Dohovoru vo vzťahu k jej dcéram, pričom zobral do úvahy skutočnosť, že napriek 

negatívnemu psychologickému účinku ich svedectva každodenného násilia voči ich matke, 

neboli vykonané žiadne, alebo iba minimálne opatrenia na to, aby sa takéto správanie 

neopakovalo. Nakoniec, Súd konštatoval aj porušenie článku 14 Dohovoru v spojení 

s článkom 3 Dohovoru vo vzťahu k prvej sťažovateľke, zistiac, že konanie vnútroštátnych 

orgánov nebolo iba obyčajným zlyhaním pri prešetrovaní násilia voči nej, ale tým, že bolo 
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opakovane prehliadané odrážalo diskriminačný prístup voči prvej sťažovateľke ako žene. 

V tomto ohľade Súd uviedol, že závery osobitného spravodajcu OSN týkajúce sa násilia na 

ženách ako aj dôvodov a následkov tohto násilia, iba podporili dojem, že moldavské orgány 

plne nedocenili závažnosť a rozsah problému domáceho násilia v Moldavsku a jeho 

diskriminačný účinok na ženy.  

 

 

Špecifiká vyšetrovania sexuálnych trestných činov 

 

Práva obhajoby v. záujmy poškodených trestnými činmi sexuálneho zneužívania 

 

Pokiaľ ide o vyšetrovanie sexuálnych trestných činov, špeciálne ak je obeťou dieťa, je 

potrebné prijať osobitné opatrenia na jeho ochranu v trestnom konaní a preto je v takýchto 

prípadoch v zmysle judikatúry Súdu možné použiť v konaní pred súdom ako dôkaz aj 

výpovede z prípravného konania. Aby však nedošlo k porušeniu práv obhajoby do takej 

miery, že by to malo za následok porušenie článku 6 ods. 3 písm. a) Dohovoru, je potrebné 

aby jej už v tomto štádiu konania bolo umožnené položiť poškodenému trestným činom 

otázky, napr. tým, že sa na výsluchu zúčastní advokát sťažovateľa, alebo aby obhajoba mohla 

položiť otázky nepriamo – prostredníctvom vyšetrovateľa alebo psychológa.  

 

Vo veci S. N. proti Švédsku (rozsudok z 2. júla 2002) bol sťažovateľ odsúdený za pohlavné 

zneužívanie 10-ročného chlapca. Výsluch poškodeného uskutočnený políciou bol zachytený 

na video. Na žiadosť obhajcu bol neplnoletý chlapec znovu vypočutý v neprítomnosti 

obhajcu, ktorý však mal možnosť formulovať otázky, ktoré boli svedkovi položené. Tento 

výsluch bol zachytený na magnetofón. Počas hlavného pojednávania bolo premietnuté video 

a prečítaný prepis druhého výsluchu. Boli to jediné dôkazy viny. Výpovede matky a učiteľky 

sa týkali iba zmien osobnosti neplnoletého. Súd nezistil porušenie článku 6 ods. 3 písm. d) 

Dohovoru. Obhajca nežiadal, aby bol prítomný pri druhom výsluchu neplnoletého, a preto 

nedošlo pri tomto výsluchu k porušeniu práv obhajoby. Podľa Súdu článok 6 ods. 3 písm. d) 

Dohovoru nemožno interpretovať tak, že v každom prípade sa vyžaduje, aby položil otázky 

svedkovi priamo obvinený alebo obhajca. Za daných okolností postačovalo vykonanie dôkazu 

audiovizuálnym záznamom a čítaním prepisu magnetofónového záznamu. Obhajoba mala 

dostatočnú možnosť vyjadriť sa k týmto dôkazom a spochybňovať vierohodnosť 

neplnoletého. 

 

76 



Vo veci Eduardo González Nájera proti Španielsku (rozhodnutie z 11. februára 2014) bol 

sťažovateľ odsúdený za pohlavné zneužívanie šiestich 5-ročných dievčat počas cvičenia 

zameraného na psychomotorický rozvoj. Výsluch dievčat v prípravnom konaní bol zachytený 

videom. Počas hlavného pojednávania bolo premietnuté video, poškodené na pojednávaní 

vypočuté neboli. Ich výpoveď v prípravnom konaní bola jediným priamym dôkazom, na 

základe ktorého bol sťažovateľ odsúdený. Sťažovateľ v žiadnom štádiu konania nekládol 

obetiam otázky. Súd konštatoval, že sťažovateľova sťažnosť podľa článku 6 ods. 3 písm. d) 

Dohovoru je zjavne nepodložená. Uviedol, že sťažovateľ nepožadoval, aby boli obete 

vypočuté na pojednávaní a nepožadoval ani ich výsluch prostredníctvom súdu alebo 

odborníkov. Sťažovateľ napadol iba prípustnosť výpovedí maloletých ako dôkazu. Vzhľadom 

na zraniteľnosť obetí podľa názoru Súdu nemožno vnútroštátnym súdom vyčítať, že 

neiniciovali výsluch obetí, keďže žiadna zo strán výsluch na pojednávaní nepožadovala. Súd 

zobral do úvahy, že v prípravnom konaní uskutočnil výsluch forenzný sociálny pracovník 

a forenzný sociálny psychológ, správa z výsluchu bola doručená sťažovateľovi, ktorý ju 

v prípravnom štádiu nenapadol a nežiadal ďalšie vyšetrovanie, a že správa expertov, ktorí 

výsluch uskutočnili, obsahovala detailný záver o dôveryhodnosti obetí. Súd tiež zobral do 

úvahy, že videonahrávka výsluchu bola premietnutá na pojednávaní; že experti, ktorý výsluch 

uskutočnili, boli na pojednávaní vypočutí; že boli ako svedkovia vypočutí aj rodičia obetí a že 

sťažovateľ mal možnosť predniesť svoju verziu prípadu a poukázať na akúkoľvek 

nezrovnalosť vo vyjadreniach svedkov.  

 

Na druhej strane vo veci P. S. proti Nemecku (rozsudok z 2. júla 2002) Súd zistil porušenie 

článku 6 ods. 3 písm. d) Dohovoru. Sťažovateľ bol odsúdený za pohlavné zneužívanie 8-

ročného dievčatka. Súd poškodenú nevypočul s odôvodnením, že výsluch by bol 

z psychologického hľadiska škodlivý. Odsúdenie založil na výpovedi policajta, ktorý 

poškodenú vypočul v prípravnom konaní, a na výpovedi matky. Návrh sťažovateľa na 

psychologické vyšetrenie poškodenej odmietol. Odvolací súd síce vykonal dôkaz na 

dôveryhodnosť poškodenej psychologickým posudkom, ale zamietol návrh na jej výsluch. 

Poškodená teda nikdy nebola súdom vypočutá a sťažovateľ nemal nikdy možnosť sledovať jej 

správanie a reakcie na otázky a preverovať tak jej vierohodnosť. Psychologický posudok bol 

podaný so značným odstupom od udalosti. Svedectvo poškodenej, tlmočené len tretími 

osobami, tak nemohlo byť nikdy overené obhajobou, hoci išlo o jediný dôkaz viny.  

 

K záveru o porušení článku 6 ods. 1 a 3 písm. d) Dohovoru Súd dospel aj v prípade 

Vronchenko proti Estónsku (rozsudok z 18. júla 2013), v ktorom bol sťažovateľ odsúdený za 

pohlavné zneužívanie maloletej nevlastnej dcéry. Poškodená bola vypočutá v prípravnom 
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konaní, avšak znalci z odboru psychológie a psychiatrie neodporúčali jej výsluch pre súdom 

(ani výsluch na diaľku). Súd konštatoval, že v prípade sexuálnych trestných činov, špeciálne 

ak je obeťou dieťa, je potrebné prijať osobitné opatrenia na ochranu obetí v trestnom konaní, 

preto existoval dostatočný dôvod na to, že bol zamietnutý návrh sťažovateľa, aby jeho 

nevlastná dcéra bola vypočutá na pojednávaní. Ďalej Súd konštatoval, že výpoveď obete bola 

jediným priamym dôkazom a že ostatné osoby vypovedali iba o tom, čo im povedala obeť 

a vo všeobecnejšej rovine o správaní obete. Nakoniec Súd skúmal, či existovali dostatočné 

vyvažovacie opatrenia na zabezpečenie práv obhajoby (vrátane silných procesných záruk 

umožňujúcich spravodlivé a dôkladné posúdenie dôveryhodnosti dôkazov). Obeť bola 

v prípravnom konaní vypočutá trikrát, pričom posledný výsluch bol nahrávaný, keďže 

vyšetrovacie orgány už rátali s možnosťou, že nebude vypočutá pred súdom. Napriek tomu 

neurobili žiadne kroky, aby obhajobe umožnili položiť otázky v tomto štádiu konania, napr. 

umožnením, aby sa na výsluchu zúčastnil advokát sťažovateľa, alebo aby obhajoba mohla 

položiť otázky nepriamo – prostredníctvom vyšetrovateľa alebo psychológa. Po premietnutí 

videa z výsluchu poškodenej na hlavnom pojednávaní obhajoba požadovala, aby bola obeť 

vypočutá na pojednávaní. Podľa názoru Súdu vnútroštátnym súdom nemožno vyčítať, že 

zamietli výsluch obete na pojednávaní, pretože toto rozhodnutie bolo prijaté v najlepšom 

záujme dieťaťa. Podľa Súdu však bolo preto dôležité, aby obhajoba dostala možnosť klásť 

otázky v prípravnom konaní. Súd konštatoval, že znalci z odboru psychológie a psychiatrie, 

ktorí vyšetrovali dieťa, neuviedli názor na dôveryhodnosť nahranej výpovede a neboli 

vypočutí na pojednávaní. Ostatné znalecké dokazovania (vrátane DNA a vnútorného 

vyšetrenia obete) nepriniesli dôkaz proti sťažovateľovi.  

 

Situácia v Slovenskej republike 

 

Výsluch osôb mladších ako 18 rokov 

 

Pokiaľ ide o SR, vzhľadom na právnu úpravu výsluchu osôb mladších ako 18 rokov 

v ustanovení § 135 TP v nadväznosti na § 263 TP a § 270 TP, orgány činné v trestnom konaní 

musia dbať na to, aby sa zákonne vykonaný dôkaz (výsluch maloletého) nestal dôkazom 

neprípustným, ale aby bol použiteľným aj v prípadnom súdnom konaní. Ako vyplýva z  

uvedenej judikatúry Súdu prípustnosť dôkazu môže zmariť aj skutočnosť, že tento nebol 

vykonaný kontradiktórnym spôsobom, t.j. so zachovaním práva obvineného na obhajobu.14 

S odkazom na uvedené musí prokurátor ako nositeľ dôkazného bremena zabezpečiť, aby bol 

výsluch svedka mladšieho ako 18 rokov (najmä v prípade ak ide o dôležitého svedka 
                                                           
14 Čentéš J., Kolcúnová M.: Výsluch maloletej osoby v trestnom konaní, publikované na internetovom portáli:  

  www.paneuroni.com/files/sk/fp/casopis/1-2010-notifae,pdf, s. 5.  
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obžaloby) vykonaný v prípravnom konaní postupom podľa § 135 TP tak, aby bol použiteľný 

v konaní pred súdom. Z tohto dôvodu musí zabezpečiť obžalovanému možnosť uplatnenia 

jeho práva na obhajobu. Vzhľadom na osobitosť výsluchu osoby mladšej ako 18 rokov, ktorá 

nie vždy (najmä v prípade maloletých obetí násilných a sexuálne motivovaných trestných 

činov) umožňuje priamu účasť obhajoby na tomto úkone, do úvahy prichádza aj jej nepriama 

účasť upravená v § 135 ods. 3 TP, t.j. výsluch osoby s využitím technických zariadení 

určených na prenos zvuku a obrazu.15 Ak výsluch osoby mladšej ako 18 rokov nebol 

vykonaný v prípravnom konaní kontradiktórnym spôsobom a je jediným, prípadne 

rozhodujúcim dôkazom proti obžalovanému, nevyhnutne ho  treba zopakovať aj v konaní 

pred súdom tak, aby bolo obhajobe umožnené vykonať výsluch v súlade s článkom 6 ods. 3 

písm. d) Dohovoru. V takomto prípade nemôže opätovnému výsluchu svedka mladšieho ako 

18 rokov brániť ani odporúčanie psychológa výsluch neopakovať. Vyjadrenie znalca 

psychológa má totiž len odporúčajúci charakter, ktoré nie je záväzné pre orgány činné 

v trestnom konaní, ani pre súd.16 Berúc do úvahy osobitnú zraniteľnosť detských obetí 

trestných činov, by mali príslušné orgány v prípravnom konaní zabezpečiť výsluch tak, aby 

jeho opakovanie v konaní pred súdom nebolo potrebné. Rezervy, pokiaľ ide o SR 

zaznamenávame aj pokiaľ ide o vedenie výsluchu maloletých17 vrátane zriaďovania 

a využívania špeciálnych výsluchových miestností, určených na vykonávanie úkonov 

s deťmi.18 

 

Nízka miera výskytu krivých obvinení  

v prípade trestných činov sexuálneho zneužívania 

 

Orgány verejnej moci by mali mať pokiaľ ide o oznamovanie podozrení zo sexuálneho 

zneužívania na zreteli aj skutočnosť, že v kruhoch odborníkov na predmetnú problematiku 

prevláda konsenzus, že miera výskytu krivých obvinení je pod hranicou 10 percent. Hoyano 

a Keenan upozorňujú, že prípady takýchto krivých obvinení sú extrémne zriedkavé, a to práve 

kvôli špecifickým charakteristikám tohto trestného činu. Celý rad súvislostí, ktoré podporujú 

mlčanie obetí (vrátane pocitov hanby, strachu či lojality obete voči páchateľovi) totiž nielenže 

robia krivé obvinenia nepravdepodobnými, naopak zvyšujú pravdepodobnosť popierania aj 

tých zločinov sexuálneho zneužívania, ktoré sa reálne stali. 19 Viacerí odborníci upozorňujú aj 

na to, že rozvod môže byť jednak kontextom, v ktorom staršie sexuálne zneužívanie môže byť 

                                                           
15 Tamže, s. 7. 
16  Bližšie pozri Odaloš P.: Právna úprava výsluchu maloletého svedka v prípravnom konaní v kontexte s medzinárodnou právnou úpravou, 

II. ročník workshopu „Ochrana ľudských práv v prípravnom konaní“, 2014, s. 65 – 72. 
17  Riedlová M.: Všeobecne k ochrane maloletých z pohľadu prokuratúry a Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky,  II. ročník 

workshopu „Ochrana ľudských práv v prípravnom konaní“, 2014, s. 50 – 51. 
18 Lučanský M.: Ochrana ľudských práv v činnosti Policajného zboru a ochrana práv dieťaťa v prípravnom konaní v podmienkach 

Policajného zboru, II. ročník workshopu „Ochrana ľudských práv v prípravnom konaní“, 2014, s. 37 – 42. 
19 Hoyano, L., Keenan, C.: Child Abuse: Law and Policy Across Boundaries. New York: Oxford University Press, USA, 2010, s. 494. 
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konečne oznámené – a jednak situáciou, ktorá môže sexuálne zneužívanie podnietiť. Je teda 

nanajvýš nevhodné, ak sú rodičia, ktorí chcú chrániť dieťa a eliminovať riziko jeho ďalšieho 

poškodzovania – „systémom“ vnímaní ako zákerní, manipulujúci, paranoidní, hysterickí, či 

hyperprotektívni. 20  

 

Limity znaleckého dokazovania 

 

Pokiaľ ide o túto problematiku sociálni pracovníci, vyšetrovatelia, prokurátori, ako aj 

sudcovia, by sa mali oboznámiť zároveň s možnosťami a limitami znaleckého posudzovania 

v danej oblasti. V praxi sa často objavujú aj zle naformulované otázky kladené znalcom. Za 

nevhodnú (a pritom veľmi frekventovanú) možno považovať predovšetkým otázku, či dieťa 

trpí symptómami traumy a otázku, či podozrivý rodič trpí sexuálnou deviáciou. 

Neprimeranosť prvej otázky spočíva v to, že až 40 percent obetí sexuálneho zneužívania je 

asymptomatických a ďalších 30 percent obetí vykazuje len málo symptómov. Neprimeranosť 

druhej otázky vyplýva zo skutočnosti, že výskyt pedofílie u jedincov, ktorí sa dopúšťajú 

sexuálnej trestnej činnosti na deťoch, je približne 50 percent. Nenájdenie diagnózy sexuálnej 

deviácie teda nie je dôkazom toho, že daný jedinec sa nedopustil nelegálnych sexuálnych 

aktivít.21  

 

Ochrana slobody prejavu osôb  

oznamujúcich trestné činy zneužívania dieťaťa 

 

Významný je aj prípad Juppala proti Fínsku (rozsudok z 2. decembra 2008), v ktorom Súd 

rozhodol, že došlo k porušeniu slobody prejavu sťažovateľky, ktorá bola odsúdená za 

ohováranie zaťa T. po tom, ako zobrala svojho vnuka k lekárovi podozrievajúc zaťa z násilia 

voči nemu. Súd poznamenal, že upozornenie na zneužívanie dieťaťa, ktoré bolo bona fide, by 

nemalo byť kvalifikované ako trestný čin. V tomto ohľade pokiaľ ide o protichodné záujmy, 

ktoré boli v hre, zdôraznil význam, aké má predchádzanie zneužívaniu dieťaťa.  

 

Ochrana dieťaťa nariadením neodkladného opatrenia  

v občianskoprávnom konaní 

 

Pokiaľ je údajným páchateľom násilného alebo sexuálne motivovaného trestného činu 

jeden z rodičov potom zabezpečeniu náležitého vyšetrenia udalostí má byť nápomocný aj 

                                                           
20 Pozri Karkošková S.: Problematika podozrení/obvinení zo sexuálneho zneužívania detí v kontexte rozhodovania o úprave styku rodičov  a 

maloletých detí, Justičná Revue, 8-9/2014, s. 962. 
21 Pozri aj Karkošková S.: Problematika podozrení/obvinení zo sexuálneho zneužívania detí v kontexte rozhodovania o úprave styku rodičov  

a maloletých detí, Justičná Revue, 8-9/2014, s. 962 a nasl. 
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občianskoprávny súd, ktorý vydaním neodkladného opatrenia (v minulosti predbežného 

opatrenia) zamedzí stretávaniu s rodičom, ktorý je údajným páchateľom. Zamedzí sa tým 

nielen ďalšiemu sexuálnemu zneužívaniu, telesnému, či emočnému týraniu v rôznych 

podobách po podaní trestného oznámenia, ale aj manipulácii dieťaťa páchateľom, v takom 

smere, aby boli zážitky zneužívania v pamäti dieťaťa významovo pozmenené, spochybnené 

a páchateľ „vyvinený“.22 Opačný postoj občianskoprávneho súdu, kedy tento neodkladné 

opatrenie (v minulosti predbežné opatrenie) nenariadi, alebo súdu vyššieho stupňa, ktorý 

nariadené neodkladné opatrenie zruší odvolávajúc sa na prezumpciu neviny údajného 

páchateľa je len ťažko zlučiteľný s vyššie opísanými pozitívnymi záväzkami štátu 

vyplývajúcimi z judikatúry Súdu. Dieťa sa tak vystaví nielen riziku ďalšieho ponižujúceho 

zaobchádzania, ale môže to podstatne zmariť vyšetrovanie prípadu. 

 

V praxi slovenských súdov sa žiaľ vyskytuje aj takýto reštriktívny prístup. Bežne sa potom 

stáva, že dieťa odmieta styk s údajným páchateľom realizovať, pričom tento následne úspešne 

podáva žiadosti o nútený výkon rozhodnutia, či trestné oznámenia na matku za trestný čin 

marenia výkonu úradného rozhodnutia, ktorá je následne zaň aj odsúdená. V tomto ohľade 

pripomínam judikatúru Súdu k problematike starostlivosti o maloletých vrátane výkonu 

rozhodnutí o styku s maloletými, podľa ktorej je rozhodujúcim kritériom pri rozhodovaní v 

týchto otázkach najlepší záujem dieťaťa („best interest of child“). Vo všeobecnosti platí, že 

vnútroštátne orgány musia vyvíjať snahu, aby napomohli spolupráci rodičov k výkonu práva 

styku. Ich povinnosť využiť donucovacie prostriedky však nemôže byť neobmedzená; musia 

brať ohľad na záujmy, práva a slobody dotknutých osôb a osobitne na najlepší záujem dieťaťa 

a jeho práva, ktoré mu priznáva článok 8 Dohovoru. Najlepší záujem dieťaťa môže v 

závislosti na svojej povahe a závažnosti prevážiť nad záujmom rodiča. Súd v tomto ohľade 

opakovane konštatoval, že článok 8 v žiadnom prípade neoprávňuje rodiča, aby žiadal prijatie 

takých opatrení, ktoré by poškodzovali zdravie a rozvoj dieťaťa (pozri napr. rozsudok Fiala 

proti Českej republike z 18. júla 2006, ods. 96). Osobitne významným je tento aspekt v 

prípadoch, ak dieťa vyslovene styk s rodičom odmieta a jeho odmietanie je zapríčinené 

správaním tohto rodiča, teda ak sa tento rodič nechoval vo vzťahu k dieťaťu vždy vhodne a 

empaticky (pozri napr. Pedovič proti Českej republike, rozsudok z 18. júla 2006, ods. 112 

alebo Drenk proti Českej republike, rozsudok zo 4. septembra 2014). Berúc do úvahy uvedené 

ako aj pozitívnu povinnosť štátu účinne vyšetriť prípady zlého zaobchádzania zo strany 

súkromných osôb (pozri napr. rozsudok Šečic proti Chorvátsku z 31. mája 2007) je opísaný 

postup orgánov verejnej moci v SR zjavne v rozpore s judikatúrou Súdu, podľa ktorej domáce 

násilie a sexuálne zneužívanie predstavujú závažné porušenie ľudských práv, na ktoré musí 
                                                           
22 Pozri aj Karkošková S.: Problematika podozrení/obvinení zo sexuálneho zneužívania detí v kontexte rozhodovania o úprave styku rodičov  

a maloletých detí, Justičná Revue, 8-9/2014, s. 971 a nasl. 
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štát zodpovedajúcim spôsobom reagovať (pozri napr. rozsudok Opuzproti Turecku z 9. júna 

2009).  

 

Legislatívne zmeny majúce za cieľ zvýšenie ochrany maloletých v občianskoprávnom 

konaní 

 

Zmeny do slovenskej súdnej praxe od 1. júla 2016 prináša zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný 

mimosporový poriadok (ďalej len „CMP“) a vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 

207/2016 Z.z. z 27. júna 2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo 

veciach maloletých. CMP osobitne zvýrazňuje, že súd koná v najlepšom záujme dieťaťa a ak 

je to vhodné, informuje dieťa o všetkých podstatných otázkach týkajúcich sa priebehu 

konania a veci samej. Súd je povinný zisťovať názor maloletého dieťaťa, pričom vyjadrenie 

názoru maloletého nie je podmienené vekovou hranicou ani rozumovou vyspelosťou, ale 

schopnosťou ho vyjadriť, a to primárne samostatne. Spôsob zisťovania názoru maloletého sa 

ponecháva na rozhodnutí súdu, zákon však predpokladá jeho prispôsobenie veku a vyspelosti 

maloletého. Zároveň sa posilňujú participačné práva dieťaťa. V prípade, ak sa to neprieči 

účelu konania, je súd povinný maloletého informovať o prebiehajúcom konaní. Ide o taký 

postup súdu, ktorý umožňuje výmenu informácií, priestor pre dialóg medzi dieťaťom a 

dospelými na základe vzájomného rešpektu. Bude iba úlohou súdu zvoliť vhodný procesný 

úkon, primeraný rozumovej a vôľovej vyspelosti maloletého, ktorý mu umožní pochopiť 

význam a následky rozhodnutia v súdnom konaní.  

 

Pokiaľ ide o výkon rozhodnutia od 1. júla 2016 musia súdy zisťovať, „či sa povinný 

podrobuje rozhodnutiu a či existujú ospravedlniteľné dôvody, pre ktoré sa povinný nemôže 

podrobovať rozhodnutiu“. Cieľom je korigovať doterajšiu prax niektorých súdov. Stáva sa 

totiž, že súdy po podaní návrhu na výkon rozhodnutia automaticky ukladajú pokuty za to, že 

sa nedarí uskutočniť stretnutie rodiča s dieťaťom. K ukladaniu týchto sankcií pritom dochádza 

bez predchádzajúceho skúmania dôvodov, prečo k stretnutiu nedošlo. Je zároveň potrebné 

poznamenať, že často tieto dôvody existujú nie na strane povinného, ale práve na strane 

oprávneného alebo samotného dieťaťa. V tomto ohľade opäť pripomíname judikatúru Súdu 

podľa ktorej je použitie donucovacích opatrení za účelom výkonu práva styku odôvodnené iba 

v prípade zjavne nezákonného konania rodiča, s ktorým dieťa žije (napr. Zavřel proti Českej 

republike, rozsudok z 18. januára 2007, ods. 52). Ide o prípady, kedy rodič, s ktorým dieťa 

žije, aktívne bráni styku druhého rodiča s dieťaťom. Iná je však situácia ak rodič, s ktorým 

dieťa žije, v styku druhého rodiča s dieťaťom aktívne nebráni, avšak dieťa vyslovene styk 

odmieta. Osobitne významným je tento aspekt v prípadoch, ak je odmietanie rodiča dieťaťom 
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zapríčinené správaním tohto rodiča, teda ak sa tento rodič nechoval vo vzťahu k dieťaťu vždy 

vhodne a empaticky (viď vyššie citovaný rozsudok Pedovič proti Českej republike). Podľa 

Súdu je použitie donucovacích opatrení v takýchto prípadoch kontraproduktívne, a to práve z 

dôvodu, že môže mať za následok degradáciu vzťahov medzi dieťaťom a neempatickým 

rodičom (napr. Kapr proti Českej republike, rozhodnutie z 28. marca 2006). Pokiaľ ide o 

vyššie uvedené, dávame do pozornosti aj nedávne rozhodnutie Ústavného súdu ČR, v ktorom 

II. senát vyhovel ústavnej sťažnosti sťažovateľky a zrušil uznesenie Krajského súdu v Prahe, 

ktorým jej bola uložená pokuta vo výške 25 000 Kč za neuskutočnené styky otca s maloletými 

deťmi z dôvodu, že tým bolo zasiahnuté do jej práva na ochranu rodinného života zaručeného 

článkom 10 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd a článkom 8 Dohovoru o ochrane 

ľudských práv a základných slobôd. V tomto ohľade citujeme nasledovné právne vety: „1. 

Účel pokuty uloženej podľa ustanovenia § 502 zákona č. 292/2013 Zb., o osobitných 

konaniach súdnych, nespočíva v sankcionovaní povinného rodiča za dobrovoľné nesplnenie 

povinnosti, ale ako prostriedok donútenia povinného, aby rešpektoval právne pomery 

založené vykonávaným titulom. Uložením pokuty je totiž sledovaná predovšetkým ochrana 

záujmu jedného z účastníkov konania na rešpektovanie právnych pomerov založených 

vykonateľným rozhodnutím súdu a má tak zásadne charakter prostriedku smerujúceho k 

ochrane práva na nerušený rodinný život (čl. 10 ods. 2 Listiny, čl. 8 Dohovoru). 2. Pokiaľ 

však zo zistených okolností vyplýva, že povinný rodič nemôže plniť povinnosť stanovenú 

súdom z dôvodu negatívneho postoja samotných maloletých detí, pričom nebolo preukázané, 

že by príčinou ich negatívneho postoja bolo správanie či úmyselné ovplyvňovanie zo strany 

tohto rodiča, nie je možné považovať podmienky pre uloženie pokuty za naplnené. Uloženie 

tejto pokuty totiž nesmie viesť k presadeniu „násilnej“ zmeny prejavov vôle (priania) 

maloletých detí pokiaľ ide o styk s ich otcom, a to za situácie, kedy k zmene nedošlo ani 

napriek adekvátneho výchovného pôsobenia zo strany matky, orgánu sociálno-právnej 

ochrany detí, špecializovaného pracoviska pre asistovaný styk rodičov s deťmi či priamo 

krajským súdom prostredníctvom pohovoru s obidvoma maloletými.“ 23 

 

S cieľom eliminovať vyššie opísaný nežiaduci stav v súdnej praxi v SR, ktorý vážne 

poškodzoval práva dieťaťa, ako aj povinného penalizovaného za situáciu, ktorú sám 

nezapríčinil musí súd od 1. júla 2016 po podaní návrhu na nariadenie výkonu rozhodnutia 

alebo po začatí konania, ktoré sa začína bez návrhu, pred vydaním uznesenia o nariadení 

výkonu rozhodnutia zisťovať, či sa povinný podrobuje rozhodnutiu a či existujú 

ospravedlniteľné dôvody, pre ktoré sa povinný nemôže podrobovať rozhodnutiu. Pri zisťovaní 

existencie ospravedlniteľných dôvodov súd zohľadňuje najmä správanie sa povinného pri 

                                                           
23 http://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2081 
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plnení povinností a správanie sa oprávneného pri realizácii práv vyplývajúcich z rozhodnutia, 

ako aj správanie sa a názor maloletého. V tomto ohľade je súd povinný vykladať príslušné 

ustanovenia v súlade s citovanou judikatúrou Súdu.  

 

Ak súd konajúci vo veci výkonu rozhodnutia zistí, že možno existujúce ospravedlniteľné 

dôvody odstrániť a plnenie rozhodnutia dosiahnuť účasťou na sociálnom poradenstve, 

psychologickom poradenstve alebo na inom odbornom poradenstve, povinnosť podrobiť sa 

poradenstvu možno nariadiť neodkladným opatrením. Neodkladné opatrenie možno nariadiť 

po predchádzajúcom posúdení vhodnosti a predpokladaného času trvania neodkladného 

opatrenia osobou, u ktorej sa má poradenstvo vykonať. Ak súd zistí až po vydaní uznesenia o 

nariadení výkonu rozhodnutia, že existujú ospravedlniteľné dôvody výkon rozhodnutia sa 

neuskutoční. Súd na účely zistenia existencie dôvodov nepodrobenia sa rozhodnutiu môže 

nariadiť pojednávanie. Ak možno účel odkladu výkonu rozhodnutia dosiahnuť inak a 

vzhľadom na záujem oprávneného nie je vhodné výkon rozhodnutia odložiť, možno na účely 

ochrany maloletého pred ujmou nariadiť neodkladné opatrenie. Neodkladné opatrenie, z 

ktorého vyplýva povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu, psychologickému 

poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu, sa nariadi po predchádzajúcom posúdení 

vhodnosti a predpokladaného času trvania neodkladného opatrenia osobou, ktorá má 

poradenstvo poskytnúť. V praxi sa ukázalo poradenstvo alebo mediácia ako veľmi dobrý 

prostriedok, ako sa vyhnúť „násilnému“ odoberaniu dieťaťa. Poradenstvo v praxi môže byť 

poskytované referátom poradensko-psychologických služieb oddelení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately, školským zariadením výchovného poradenstva alebo 

neštátnym akreditovaným zariadením. Podľa § 389 ods. 1 CMP môže Súd odložiť výkon 

rozhodnutia aj bez návrhu, ak je život, zdravie alebo priaznivý vývoj maloletého výkonom 

rozhodnutia vážne ohrozený. Uvedená právna norma bolo tiež reakciou na judikatúru Súdu, 

ktorý  opakovane konštatoval, že článok 8 v žiadnom prípade neoprávňuje rodiča, aby žiadal 

prijatie takých opatrení, ktoré by poškodzovali zdravie a rozvoj dieťaťa. 

 

Koncept „syndrómu zavrhnutého rodiča“ 

 

Termín syndróm zavrhnutého rodiča (z angl. Parental Alienation Syndrome, známy pod 

skratkou PAS ďalej len „SZR“) vytvoril pred vyše tridsiatimi rokmi americký psychiater a 

psychoanalytik Richard Gardner.24 Gardner (1993) definoval SZR ako poruchu u detí, ktorá 

vzniká takmer výlučne v priebehu súdnych sporov o dieťa, ak jeden z rodičov (zvyčajne 

matka) programuje dieťa k nenávisti voči druhému rodičovi (zvyčajne otcovi). Dieťa sa 
                                                           
24 Prvýkrát ho „definoval“ v článku s názvom „Recent trends in divorce and custody litigation“ publikovanom v roku 1985 

v nerecenzovanom psychoanalytickom časopise.  
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potom stáva aktívnym účastníkom a pripojí sa k programujúcemu rodičovi so svojimi 

vlastnými scenármi „očierňovania“. Bežným obsahom „programovania“ detí zo strany matiek 

je podľa Gardnera krivé obvinenie zo sexuálneho zneužívania dieťaťa namierené proti otcovi. 

Pomstychtivé matky to údajne používajú ako mocnú zbraň na potrestanie exmanžela, 

odrezanie ho od kontaktu s dieťaťom a získanie dieťaťa do svojej výlučnej starostlivosti. 

Gardner používal termíny ako programovanie alebo brainwashing na vysvetlenie 

mechanizmu, ktorý takéto matky údajne uplatňujú pri zapájaní dieťaťa do svojej kampane 

očierňovania a hanobenia otca. Dieťa vraj začne veriť nepravdivým tvrdeniam matky 

o zneužívaní zo strany otca a samo k nim začne pridávať ďalšie výmysly.25  

 

Tento koncept bol následne v samotnej krajine svojho vzniku (USA) označený za vedecky 

nepreukázaný a nespĺňajúci kritériá dôkazu pred súdom s tým, že jeho zohľadnenie môže mať 

za následok nesprávne rozhodnutia vo veciach týkajúcich sa maloletých. 

 

Pokiaľ ide o predmetnú problematiku, dovolím si upozorniť na nasledujúce vyjadrenia: 

  

- Národné centrum pre stíhanie trestných činov zneužívania detí  (NCPCA) (program 

Amerického výskumného inštitútu prokurátorov (American Prosecutors Research 

Institute), ktorý bol založený za účelom skvalitnenia vyšetrovania a stíhania prípadov 

zneužívania detí. Sústreďuje sa na výcvik a expertnú právnu asistenciu pre 

prokurátorov a vyšetrovateľov, ktorí sa zaoberajú trestnými činmi v oblasti zneužívania 

detí a sexuálneho vykorisťovania.) 

  

„SZR je nepreukázaná teória, ktorá môže ohroziť integritu trestného súdneho systému a 

bezpečnosť zneužívaných detí. V skratke, SZR je neotestovaná teória, ktorá keby bola 

ponechaná bez námietok a bez protestu, môže mať ďalekosiahle následky na deti, ktoré sa 

dožadujú ochrany a právnej obhajoby na súdoch. Prokurátori a ďalší profesionáli pracujúci 

so zneužívaním detí by mali vzdelávať nielen seba, ale aj svojich kolegov a klientov o strete so 

syndrómom zavrhnutého rodiča v právnej realite.“  

  

- Národná rada sudcov rodinných súdov a súdov pre maloletých (NCJFCJ) 

  

„Podľa relevantných dôkazných štandardov, súdy by nemali uznať dôkaz týkajúci sa SZR. 

35 V prípade Kumho Tire proti Carmichael, 526 U.S. 137 (1999), najvyšší súd rozhodol, že 

dokonca aj výpoveď znalca založená na „spoločenských vedách” musí požívať štandard 
                                                           
25 Pozri Karkošková S.: Používanie konceptu syndróm zavrhnutého rodiča v právnej praxi (časť 1.), Justičná Revue, 6-7/2016, s. 691 a nasl. 
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zakotvený v prípade Daubert. 36  Prípad Daubert, v ktorom súd znovu preskúmaval štandard, 

ktorý už predtým sformuloval v prípade Frey37, vyžaduje aplikáciu testu viacerých faktorov, 

vrátane preskúmania rovnocennými partnermi, publikáciu, testovateľnosť, stupeň omylnosti a 

všeobecné uznanie. SZR týmto testom neprešiel. Akýkoľvek dôkaz, že účastník konania o 

zverenie dieťaťa trpí SZR, by mal byť preto vyhlásený za neprípustný a vylúčený z 

vyhodnocovacej správy na základe štandardu, stanoveného v prípade Daubert a predtým v 

prípade Frye.38 Zdiskreditovaná „diagnóza” SZR (alebo tvrdenia o SZR), okrem vedeckej 

neplatnosti, nevhodne vyžaduje od súdu, aby rozhodol, že správanie dieťaťa a jeho postoj k 

rodičovi, ktorý o sebe tvrdí, že je „odcudzený” (zavrhnutý), nie je v skutočnosti opodstatnené. 

Taktiež odvádza pozornosť od správania zneužívajúceho rodiča, ktorým mohol tento rodič 

priamo ovplyvniť reakciu dieťaťa násilným, neúctivým, strápňujúcim, ponižujúcim alebo 

diskreditujúcim správaním voči dieťaťu alebo druhému rodičovi.  Úlohou súdu je rozlíšiť 

medzi situáciami, v ktorých je dieťa kritické voči jednému z rodičov, pretože bolo nevhodne 

manipulované tým druhým (postarať sa o to, aby sa nespoľahol výlučne na nepatrné 

indikácie), a situáciami, v ktorých má dieťa svoje vlastné legitímne dôvody pre kritiku alebo 

strach z rodiča, čo je najmä v prípadoch ak je rodič páchateľom domáceho násilia. Tieto 

dôvody sa nestanú menej legitímne iba preto, že zneužívaný rodič ich zdieľa a obraňuje dieťa 

tým, že hovorí o svojich obavách.“ 

  

- Rada zaoberajúca sa zneužívaním detí a násilím medzi ľuďmi (2006) 

  

„Ľudia, ktorí vynakladajú úsilie na starostlivosť o zneužívané deti majú konečne dôvod na 

oslavu. Dve nedávne vysoko profilované právnické publikácie odmietli „SZR“, kontroverzné 

označenie často používané na diskreditáciu tvrdení o týraní detí alebo domáceho násilia pred 

rodinnými súdmi. Podľa teórie SZR, ak dieťa odhalí zneužívanie zo strany jedného z rodičov, 

je to často interpretované ako dôkaz „vymývania mozgu“ zo strany druhého rodiča. Riešenie 

navrhované teóriou SZR, je okamžité zverenie dieťaťa do starostlivosti údajnému  násilníkovi. 

Novorevidované vydanie z roku 2006 „Usmernenie starostlivosti a posudzovanie práva styku 

v prípadoch domáceho násilia: návod pre sudcov“, ktorú vydala Národná rada sudcov pre 

mladistvých a rodiny, zahŕňa silné vyhlásenie odsudzujúce používanie teórie SZR, ktorú 

nazýva „zdiskreditovanou“ a označuje ju za syndróm, ktorý uprednostňuje pri rozhodovaní o 

starostlivosti, rodiča, ktorý dieťa zneužíva. V rovnakom čase, na jar 2006, časopis Americkej 

advokátskej komory Problematika práv dieťaťa, poskytol komplexnú analýzu všetkých 

právnych prípadov týkajúcich sa údajného SZR. Tento konečný výpočet viedol k záveru, že 

veda, právo i politika oponujú prípustnosti SZR v súdnej sieni. „SZR je vedeckým odpadom v 

tej najhoršej podobe“ hovorí Dr. Paul Fink, predseda Rady zaoberajúcej sa zneužívaním detí 

86 



a násilím medzi ľuďmi a bývalý prezident Americkej psychiatrickej asociácie. Dr. Fink 

vysvetľuje: „Veda nám hovorí, že najpravdepodobnejšou príčinou toho, že dieťa sa úplne 

odlúči od svojho rodiča je vlastné správanie rodiča. Označenia akými je napríklad SZR, 

slúžia na odvrátenie pozornosti od takýchto druhov správania.“ Sudca Sol Gothard je rád, že 

právni odborníci sa pripojili k radám ďalších odborníkov pri  rozpoznávaní škôd, ktoré teória 

SZR môže spôsobiť. Sudca Gothard, ktorý nedávno odišiel z 5. obvodného súdu Louisiany do 

dôchodku, bol zapojený do viac ako 2000 prípadov obvinenia zo sexuálneho zneužívania detí, 

tvrdí, že „teória SZR spôsobila emocionálnu ujmu, fyzickú ujmu a v niektorých prípadoch 

dokonca smrť deťom.“ 

  

- Organizácia spojených národov, Valné zhromaždenie, Rada pre ľudské práva 

  

„145. Záverom treba uviesť, že existuje povedomie, že SZR je v skutočnosti „právnou 

záležitosťou” aj napriek skutočnosti, že táto myšlienka môže byť veľmi nebezpečná v 

prípadoch zneužitia, môže byť bolestivá  pre matky, otcov, deti, ktoré môžu čeliť takýmto 

teóriám v bolestivých rozvodových konaniach. V súčasnosti, vedecká literatúra a 

medzinárodní právnici vykonávajú poradenstvo zamerané proti SZR, proti jeho prípustnosti 

na súde a potrebe extenzívneho výskumu pred tým, ako sú nové teórie použité v náročných a 

citlivých sporoch, ktoré sa týkajú starostlivosti o deti v konaní o rozvode, je netolerovateľné, 

pokrytecké, môžu sa vyskytnúť pokusy o zavedenie takýchto teórií pod pláštikom tradície, v 

zmysle ktorej napríklad Taliansko vyzdvihuje aktivity zamerané na práva dieťaťa.“ 

  

- Austrálsky inštitút pre výskum rodiny 

  

„Aj napriek tomu, že v súčasnosti bola vedeckou komunitou odhalená ich pravá podstata a 

boli odmietnuté v mnohých prípadoch súdmi Severnej Ameriky, niektorí sú toho názoru, že 

Gardnerove (1999) široko zverejnené názory hrajú na populárnu nôtu.“ 

 

Vzhľadom na uvedené som ako zástupkyňa SR pred Súdom dňa 8. júna 2016 na 

Ministerstve spravodlivosti SR iniciovala odborné stretnutie na tému „Syndróm zavrhnutého 

rodiča a rozhodovanie o maloletých.“ Cieľom uvedeného stretnutia bolo upozornenie na to, že 

koncept SZR prenikol do slovenskej klinickej, sociálnej a súdnej praxe a negatívne 

ovplyvňuje rozhodovanie orgánov verejnej moci a súdov vo veciach týkajúcich sa maloletých. 

Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, Ústredia 

práce sociálnych vecí a rodiny, Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky 

násilia na deťoch, Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ako aj Ministerstva 
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spravodlivosti Slovenskej republiky. Títo vyjadrili podporu vyhláseniu Sekcie detskej a 

adolescentnej psychiatrie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti a spoločnému vyhláseniu 

k problematike SZR, ktoré urobila Slovenská komora psychológov, Slovenská 

psychoterapeutická spoločnosť, Asociácia rodinných sudcov, Výskumný ústav detskej 

psychológie a patopsychológie, Verejná ochrankyňa práv, Komisárka pre deti, Inštitút pre 

výskum práce a rodiny a Koalícia pre deti Slovensko.  

 

Z tohto spoločného vyhlásenia citujem:  

 

„Teóriu o syndróme zavrhnutého rodiča (ďalej len „SZR“) vytvoril pred vyše tridsiatimi 

rokmi americký psychiater a psychoanalytik Richard Gardner. SZR definoval ako poruchu u 

detí, ktorá vzniká takmer výlučne v priebehu súdnych sporov o dieťa, ak jeden z rodičov 

(zvyčajne matka) programuje dieťa k nenávisti voči druhému rodičovi (zvyčajne otcovi). 

Dieťa sa potom stáva aktívnym účastníkom a pripojí sa k programujúcemu rodičovi so svojimi 

vlastnými scenármi „očierňovania“. SZR bol následne v samotnej krajine svojho vzniku 

(USA) označený za vedecky nepreukázaný a nespĺňajúci kritériá dôkazu pred súdom s tým, že 

jeho zohľadnenie môže mať za následok nesprávne rozhodnutia vo veciach týkajúcich sa 

maloletých. V tomto ohľade podporujeme Vyhlásenie Sekcie detskej a adolescentnej 

psychiatrie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti k problematike tzv. „syndróm zavrhnutého 

rodiča“, ktoré upozorňuje na to, že SZR aktuálne nie je oficiálnym psychopatologickým 

syndrómom, nevyskytuje sa v medicínskej - psychiatrickej syndromológii a nie je stanovený 

ani ako nozologická jednotka, resp. diagnóza v oficiálnych medzinárodných systémoch 

klasifikácie chorôb. V Slovenskej republike je záväzne platná Medzinárodná klasifikácia 

chorôb MKCH 10 (ICD-10), v tejto klasifikácii spomenutý SZR (PAS) nie je uvedený, preto 

nie je možné stanovovať ho ako diagnózu, ale ani popisne ako syndróm. SZR nie je prítomný 

ako diagnostická jednotka ani v klasifikačnom systéme používanom na americkom kontinente 

DSM 5. Negatívne stanoviská ku konceptu PAS/PAD vyjadrili významné zahraničné 

profesijné organizácie a inštitúcie. V tomto ohľade napríklad Národná rada sudcov rodinných 

súdov a súdov pre maloletých (NCJFCJ) uviedla, že akýkoľvek dôkaz, že účastník konania o 

zverenie dieťaťa trpí SZR by mal byť vyhlásený za neprípustný. Ďalej uvádzajú: 

„Zdiskreditovaná „diagnóza” SZR (alebo tvrdenia o SZR), okrem vedeckej neplatnosti, 

nevhodne vyžaduje od súdu, aby rozhodol, že správanie dieťaťa a jeho postoj k rodičovi, ktorý 

o sebe tvrdí, že je „odcudzený” (zavrhnutý), nie je v skutočnosti opodstatnené. Taktiež 

odvádza pozornosť od správania zneužívajúceho rodiča, ktorým mohol tento rodič priamo 

ovplyvniť reakciu dieťaťa násilným, neúctivým, strápňujúcim, ponižujúcim alebo 

diskreditujúcim správaním voči dieťaťu alebo druhému rodičovi. Úlohou súdu je rozlíšiť 
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medzi situáciami, v ktorých je dieťa kritické voči jednému z rodičov, pretože bolo nevhodne 

manipulované tým druhým (postarať sa o to, aby sa nespoľahol výlučne na nepatrné 

indikácie), a situáciami, v ktorých má dieťa svoje vlastné legitímne dôvody pre kritiku alebo 

strach z rodiča, čo je najmä v prípadoch ak je rodič páchateľom domáceho násilia. Tieto 

dôvody sa nestanú menej legitímne iba preto, že zneužívaný rodič ich zdieľa a obraňuje dieťa 

tým, že hovorí o svojich obavách.“ Uvedené vyhlásenie plne korešponduje s judikatúrou 

ESĽP. V tomto ohľade pripomíname pozitívne záväzky štátu sformulované ESĽP pokiaľ ide o 

ochranu obetí domáceho násilia, či sexuálneho zneužívania. Zároveň uvádzame, že podľa 

judikatúry ESĽP najlepší záujem dieťaťa môže v závislosti na svojej povahe a závažnosti 

prevážiť nad záujmom rodiča. ESĽP v tomto ohľade opakovane konštatoval, že článok 8 v 

žiadnom prípade neoprávňuje rodiča, aby žiadal prijatie takých opatrení, ktoré by 

poškodzovali zdravie a rozvoj dieťaťa. Je zrejmé, že problémy pri realizácii styku detí s 

rodičmi predstavujú komplexný fenomén. Každý prípad si vyžaduje dôkladné psychosociálne 

zhodnotenie rôznych faktorov, ktoré môžu prispievať k narušeniu vzťahu rodič – dieťa a 

následne aj aplikáciu viacerých metód terapie, vrátane psychoedukácie, individuálnej terapie, 

a ak je to vhodné aj terapie rodič – rodič, rodič – dieťa či spoločnej rodinnej terapie. V tejto 

súvislosti treba zároveň zdôrazniť, že pre intervencie majú byť smerodajné potreby dieťaťa a 

nie práva rodiča.“ 26 

 

Zo slovenských autorov sa problematikou konceptu SZR veľmi detailne zaoberá 

Karkošková, ktorá  upozorňuje na to, že jeho podstatnou slabinou je, že ponúka zjednodušené 

a tendenčné vysvetlenie komplexného problému: zodpovednosť za to, že dieťa odmieta otca, 

pripisuje matke a jej údajnej kampani očierňovania otca. Gardnerovo vysvetlenie bolo preto 

v odbornom a vedeckom svete dávno prekonané a nahradené komplexnejším vnímaním 

príčin, prečo sa dieťa primkne k jednému rodičovi a minimalizuje alebo eliminuje kontakt 

s druhým rodičom. Karkošková upozorňuje na početné výskumy, ktoré preukázali, že tento 

jav môže byť podmienený množstvom rôznych príčin, pričom najčastejšou a najvplyvnejšou 

príčinou sú vlastnosti/správanie na strane odmietaného rodiča, najmä nedostatok empatie, 

nedostatok vrelosti, angažovanosti a rodičovských kompetencií. Na základe kritickej analýzy 

doterajších výskumov Polak a Saini  ponúkajú multifaktoriálny pohľad na možné príčiny 

odmietania rodiča, pričom rozlišujú faktory ontogenetické (a – g), mikrosystémové (h – n), 

mezosystémové (o – q) a makrosystémové (r). Súbor možných rizikových faktorov zahŕňa:  

 

a)      vlastnosti rodiča – odmietanému rodičovi môže chýbať vrelosť, empatia, schopnosť 

kognitívne porozumieť názorom dieťaťa, môže mať zníženú schopnosť komunikovať 

                                                           
26 Bližšie pozri http://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2093. 
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s dieťaťom a tešiť sa z interakcie s ním, môže sa menej angažovať v denných aktivitách 

dieťaťa, alebo môže mať celkovo zníženú schopnosť sociálnej a psychickej adaptácie na 

porozvodovú situáciu;  

b)     symptómy psychopatológie u rodiča – napr. depresia, môžu negatívne ovplyvňovať 

schopnosť rodiča vychovávať a opatrovať dieťa, zároveň môžu viesť k tomu, že rodič hľadá 

v dieťati emočnú podporu, namiesto toho, aby mu emočnú podporu poskytoval;  

c)      poruchy osobnosti u rodiča – vážne narúšajú rodičovské kompetencie, a teda aj vzťah 

rodič – dieťa; rodič trpiaci poruchou osobnosti vykazuje nekonzistentný a kompromitujúci 

výchovný prístup charakterizovaný recidivujúcim a nepredvídateľným správaním, v dôsledku 

čoho sa u dieťaťa zvyšuje pocit napätia a znižuje pocit bezpečia; 

d)     zneužívanie alkoholu/drog u rodiča– nepredvídateľné, negatívne alebo násilné 

správanie, ktoré sa prejavuje u rodiča, keď je pod vplyvom návykovej látky, môže narúšať 

vzťah rodič-dieťa;  

e)      odhad a temperament dieťaťa – odhadom (appraisal) sa rozumie to, ako dieťa 

subjektívne vníma nezhody medzi rodičmi a ako rozumie príčinám a dôsledkom konfliktu; 

kognitívne skreslenia objavujúce sa u detí, ktoré majú ťažkosti správne odhadnúť 

(vyhodnotiť) situáciu, môžu vyústiť do odmietavého správania; 

f)       kognitívna kapacita dieťaťa – na pochopenie viacerých, odlišných a simultánnych 

perspektív konfliktu, ktoré môže mať každý člen rodiny, je potrebná určitá úroveň kognitívnej 

zrelosti; ak ju dieťa ešte nedosiahlo, môže vykazovať premenlivú (shifting) oddanosť voči 

rodičom; len čo dieťa dosiahne taký stupeň kognitívneho vývinu, ktorý mu umožní pojať 

súčasne protichodné idey, môže sa rozhodnúť zladiť sa s jedným rodičom v snahe vyhnúť sa 

tomu, aby v sebe muselo zmierovať dve nezlučiteľné perspektívy;  

g)     história vzťahu rodič – dieťa – dieťa si môže želať tráviť čas iba s jedným rodičom 

a brániť sa styku s druhým rodičom nie preto, že by bolo voči onomu rodičovi popudzované, 

ale preto, že ešte pred rozpadom vzťahu medzi rodičmi malo vybudovaný bližší vzťah 

s preferovaným rodičom; 

h)     odcudzujúce (alienating) správanie rodiča – ak sa odmietaný rodič vyjadruje 

negatívne o tom rodičovi, ktorého dieťa preferuje, dostáva dieťa do nepohodlnej situácie, z 

ktorej sa ono môže snažiť vymaniť tým, že odmieta ďalší kontakt s ohovárajúcim rodičom; 

hoci aj preferovaný rodič môže prispievať k odcudzeniu tým, že sabotuje vzťah dieťaťa 

s druhým rodičom, podľa výskumov je nevhodné správanie odmietaného rodiča faktorom, 

ktorý významnejšie ovplyvňuje vzťahové odcudzenie;   

i)      správanie, ktoré je reakciou na odmietnutie – odmietaný rodič, ktorý je frustrovaný, 

nahnevaný a zranený z toho, ako sa k nemu dieťa správa, môže v dôsledku vlastných pocitov 

neprejavovať empatiu voči dieťaťu a reagovať naň negatívne, trestajúco alebo pomstychtivo, 
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alebo kolísať medzi pasivitou a konfrontačným správaním, čím dieťa ďalej mätie; takéto 

reakcie môžu dynamiku odmietania posilňovať;   

j)      narušené vzťahové hranice – k ich narušeniu môže dôjsť tým, že rodič sa dieťaťu 

zdôveruje s informáciami, ktoré nie sú primerané veku dieťaťa, a používa dieťa na vlastnú 

emočnú podporu; ak dieťa cíti k tomuto rodičovi lojalitu alebo ho vníma ako slabšieho rodiča, 

vedomé si dôverných informácií môže cítiť potrebu spriahnuť sa s preferovaným rodičom; 

k)     domáce násilie – násilné správanie otca voči matke je dieťaťom vnímané veľmi 

citlivo a môže zásadným spôsobom ovplyvniť kvalitu vzťahu otec – dieťa tak pred, ako aj po 

rozchode rodičovského páru; 

l)      značná miera konfliktov medzi rodičmi – sa odrazí aj v zníženej kvalite vzťahu rodič-

dieťa, pretože kvalita manželského vzťahu, ale tiež vzťahu po rozchode, má značný vplyv na 

kapacitu rodičov zvládať rodičovskú rolu;     

m)    nový vzťah rodiča – ak si rodič nájde nového partnera, dieťa môže byť sklamané 

a rozčúlené z toho, že stráca z času a pozornosti, ktorá mu predtým bola venovaná; vzťah 

medzi dieťaťom a rodičom, s ktorým dieťa nebýva, ohrozuje dokonca aj to, ak sa na strane 

ktoréhokoľvek z rodičov objaví randenie, kohabitácia alebo uzavretie nového manželstva, 

nakoľko frekvencia kontaktu s tým rodičom, s ktorým dieťa nebýva, zvyčajne klesá;  

n)     vplyv súrodencov – ak starší súrodenci vykazujú odmietavé správanie voči rodičovi, 

mladší súrodenci majú tendenciu nasledovať ich vzorce správania;  

o)     finančné vplyvy – finančné problémy prispievajú k odcudzeniu vo vzťahu rodič-

dieťa; výskumy odhalili pozitívnu koreláciu medzi pravidelným platením alimentov a lepším 

nastavením dieťaťa ako aj častejším kontaktom medzi rodičom a dieťaťom; 

p)     obmedzenie (redukcia) času – po rozchode rodičovského páru zvyčajne dochádza 

k poklesu kvantity a kvality kontaktu medzi deťmi a rodičom, ktorému nie sú zverené do 

starostlivosti (zvyčajne otcom); hoci výskumy preukázali, že množstvo spoločne tráveného 

času je menej dôležité než emocionálna blízkosť medzi otcom a dieťaťom, redukcia času 

poskytuje menej príležitostí na rozvíjanie blízkeho emočného vzťahu a teda ovplyvňuje aj 

vzťah rodič-dieťa; 

q)     environmentálne faktory – napr. ak sa rodič odsťahuje do inej lokality, deti môžu 

vzdorovať alebo odmietať kontakt, pretože sa v novom prostredí cítia cudzo a sú vzdialení od 

svojich sociálnych vzťahov; pre staršie deti môžu byť obzvlášť dôležité vzťahy s rovesníkmi, 

najmä ak sa snažia vzdialiť od rodičovských konfliktov tým, že trávia viac času s priateľmi; 

r)      opakované vypočúvania/vyšetrenia dieťaťa (zo strany súdu, polície, orgánu 

sociálnoprávnej ochrany) – ako častý sprievodný jav dlho sa vlečúcich súdnych konaní medzi 

rodičmi, ktorí sú v značne konfliktnom vzťahu – môžu viesť dieťa k tomu, že zvolí 

odmietanie kontaktu ako spôsob dištancovania sa od situácie.  
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Medzi faktormi, ktoré môžu byť príčinou, prečo dieťa odmieta kontakt s otcom, je osobitná 

pozornosť venovaná problematike domáceho násilia. Vlečúce sa poručnícke spory a problémy 

s realizáciou styku sa častejšie objavujú v prípadoch, kde je história domáceho násilia. 

Väčšinou sa obeťami domáceho násilia stávajú ženy, ktoré sú zároveň aj matkami. 

Karkošková v tomto ohľade upozorňuje na Stanovisko Európskeho hospodárskeho a 

sociálneho výboru (2006/C 325/15) podľa ktorého „V momente, keď na nich páchajú ich 

partneri násilie, sú deti vo väčšine prípadov priamymi svedkami alebo poslucháčmi“. Tieto 

deti možno považovať za tzv. nepriame obete domáceho násilia. V tejto súvislosti sa používa 

tiež pojem „deti vystavené násiliu“ (z angl. children exposed to violence). Ide o deti, ktoré sú 

svedkami násilia prostredníctvom toho, že vidia, počujú, cítia alebo si uvedomujú násilie, 

ktoré jeden z rodičov (zvyčajne matka) trpí zo strany svojho partnera (zvyčajne otca detí). 

Výskumy jednoznačne preukázali, že vystavenie takýmto zážitkom môže mať na dieťa 

výrazne negatívny, dokonca až traumatizujúci vplyv; narušenie vzťahovej väzby dieťaťa 

k otcovi, pocity strachu alebo hostility voči nemu, odmietanie kontaktu s otcom, obavy 

o matku a potreba chrániť ju pred otcom sú po takýchto skúsenostiach u dieťaťa celkom 

opodstatnené. V tejto súvislosti odborníci upozorňujú, že násilní/zneužívajúci „rodičia bežne 

obviňujú svojich partnerov, že popudili deti proti nim a len zriedkakedy prijímajú 

zodpovednosť za vplyv, aký má ich správanie na deti“. Podľa Karkoškovej výsledky 

výskumov ale nepotvrdili, že by ženy, ktoré sú obeťami domáceho násilia, mali tendenciu 

odcudzovať (alienate) deti od ich otca; u detí, ktoré boli nepriateľsky nastavené voči otcovi, 

mala ich hostilita viacero príčin, vrátane negatívneho správania odmietaného rodiča (akým je 

napr. aj ponižovanie matky pred deťmi). 27 

 

Ústavná sťažnosť podľa článku 127 Ústavy SR ako účinný prostriedok nápravy 

v prípade porušenia práv zaručených Dohovorom 

 

Dňa 1. januára 2002 nadobudol účinnosť článok 127 ods. 1 Ústavy SR v zmysle ktorého 

rozhoduje Ústavný súd SR o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, 

ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd alebo ľudských práv 

a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú SR ratifikovala a ktorá 

bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobôd 

nerozhoduje iný súd. Ak  Ústavný  súd  SR vyhovie  sťažnosti,  svojím  rozhodnutím vysloví, 

že právoplatným rozhodnutím, opatrením alebo iným zásahom boli  porušené práva  alebo 

                                                           
27 Pozri Karkošková S.: Používanie konceptu syndróm zavrhnutého rodiča v právnej praxi (časť 2.), Justičná Revue, 8-9/2016, s. 858 - 861. 
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slobody,  a také rozhodnutie, opatrenie  alebo iný zásah zruší.  Ústavný súd  SR môže zároveň  

vec vrátiť  na ďalšie  konanie, zakázať pokračovanie  v porušovaní základných práv  a slobôd 

alebo ľudských  práv a  základných slobôd  vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy,  ktorú SR 

ratifikovala  a ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo ak  je to možné, 

prikázať, aby ten, kto porušil práva alebo  slobody, obnovil stav pred porušením. Ústavný  súd  

SR môže   svojím  rozhodnutím,  ktorým  vyhovie sťažnosti, priznať tomu, koho práva  boli 

porušené, primerané finančné zadosťučinenie.  

 

V zmysle článku 154c Ústavy SR je Dohovor o ochrane ľudských práv a základných 

slobôd súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky a má prednosť pred zákonom, ak 

zabezpečuje väčší rozsah ústavných práv a slobôd. Pripomíname, že v zmysle konštantnej 

judikatúry Ústavného súdu SR k článku 154c Ústavy SR predstavujú Dohovor a judikatúra 

naň sa vzťahujúca pre vnútroštátne orgány aplikácie práva záväzné výkladové smernice na 

výklad a uplatňovanie zákonnej úpravy základných práv a slobôd zakotvených v druhej hlave 

Ústavy SR, a tým normujú rámec, ktorý tieto orgány v konkrétnom prípade nemôžu 

prekročiť.  

 

Pokiaľ v konaní pred orgánmi verejnej moci dochádza k porušeniu práv zaručených 

Dohovorom tak, ako ich vykladá vo svojej judikatúre Súd, odporúčam podanie ústavnej 

sťažnosti, ktorá predstavuje v zmysle konštantnej judikatúry Súdu účinný a dostupný 

prostriedok nápravy. Ak vo vyšetrovaní týkajúcom sa napríklad domáceho násilia, týrania, 

sexuálneho zneužívania dochádza k prieťahom, možno sa obrátiť v priebehu trestného 

konania na Ústavný súd SR a namietať porušenie pozitívnych povinností vyplývajúcich 

z článku 3 a 8 Dohovoru (pozri napr. I. ÚS 72/04 – ústavný súd skonštatoval porušenie článku 

3 Dohovoru, prikázal dotknutým policajným orgánom vo veci konať a sťažovateľovi priznal 

100 000 Sk ako primerané finančné zadosťučinenie). Ešte pred podaním ústavnej sťažnosti 

bolo do 1. januára 2016 možné pokúšať sa o nápravu podaním podnetu a opakovaného 

podnetu podľa zákona o prokuratúre. V niektorých prípadoch však so zreteľom na konkrétne 

okolnosti prípadu Súd odmietol podmieňovanie ústavnej sťažnosti predchádzajúcim 

vyčerpaním týchto prostriedkov nápravy (pozri napr. rozsudok Koky proti Slovenskej 

republike z 12. júna 2012, ods. 189 – 195). V súčasnosti už takáto možnosť neexistuje. 

Poškodení tak majú priamy prístup na Ústavný súd SR. Ak dôjde k zastaveniu trestného 

konania, možno v prípade pochybností o účinnom vyšetrení požadovať s odkazom na uvedené 

články Dohovoru od Ústavného súdu SR zrušenie takéhoto rozhodnutia, pričom v ďalšom 

konaní sú orgány činné v trestnom konaní povinné postupovať v súlade s právnym názorom 

ústavného súdu  (napr. III. ÚS 86/05).  
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Podobne je potrebné postupovať pri prieťahoch v občianskom súdnom konaní a vzhľadom 

na závažnosť namietať porušenie článku 6 (právo na spravodlivé súdne konanie), či 8 (právo 

na súkromie) Dohovoru, požadovať primerané finančné zadosťučinenie, ako aj príkaz ďalej 

vo veci konať bez prieťahov. V prípade rozhodnutia o neodkladnom opatrení, či rozhodnutia 

v merite veci, ktoré je v rozpore s Dohovorom je možné požadovať jeho zrušenie, pričom 

poukazujeme aj na možnosť Ústavného súdu SR odložiť vykonateľnosť napadnutého 

právoplatného rozhodnutia. Podľa § 51 zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu 

SR, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov môže Ústavný 

súd SR na návrh sťažovateľa rozhodnúť o dočasnom opatrení a odložiť vykonateľnosť 

napadnutého právoplatného rozhodnutia, opatrenia alebo iného zásahu, ak to nie je v rozpore s 

dôležitým verejným záujmom a ak by výkon napadnutého rozhodnutia, opatrenia alebo iného 

zásahu neznamenal pre sťažovateľa väčšiu ujmu, než aká môže vzniknúť iným osobám pri 

odložení vykonateľnosti; najmä uloží orgánu, ktorý podľa sťažovateľa porušil základné práva 

alebo slobody sťažovateľa, aby sa dočasne zdržal vykonávania právoplatného rozhodnutia, 

opatrenia alebo iného zásahu a tretím osobám uloží, aby sa dočasne zdržali oprávnenia im 

priznaného právoplatným rozhodnutím, opatrením alebo iným zásahom. Dočasné opatrenie 

zaniká najneskoršie právoplatnosťou rozhodnutia vo veci samej, ak Ústavný súd SR 

nerozhodne o jeho skoršom zrušení.  

 

Ak nedôjde k náprave v konaní pred Ústavným  súdom SR, je možné podať sťažnosť na 

Súd a vzhľadom na závažnosť veci žiadať o jej prioritné preskúmanie. 
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O mýtoch a limitoch ochrany práv detí rozvádzajúcich sa a rozvedených rodičov z praxe 

dobrovoľníckych poradní. 

Ing. Andrej Strečanský 

 

Rozvody sú špecifické zvýšeným stresom a emóciami, ktoré sa z rodičov nevyhnutne 

prenášajú aj na deti. Niekedy je potrebný zásah do rodiny zvonka, pretože rodičia nie sú 

schopní či ochotní rozumne riešiť utrpenie detí, alebo negatívne dôsledky rozvodu na ich 

vývin. Na naše združenie sa obracajú so žiadosťou o pomoc stovky otcov aj matiek, ich 

partnerov, príbuzných, dokonca aj známi nešťastných rodičov. Je to dosť veľká vzorka na to, 

aby sme na jej základe mohli hovoriť o problémoch spoločnosti, nielen o individuálnych 

omyloch či zlyhaniach rodičov, alebo tých ktorí im majú pomáhať. Využívam túto príležitosť 

dať spätnú väzbu profesionálom (psychológom, sudcom, policajtom, prokurátorom, 

pracovníkom SPOD a SK...), lebo často sledujeme, že z nejakých dôvodov akoby nevideli, 

ako škodia svojim klientom. 

Chcel by som Vám dať do pozornosti najmä tieto kategórie nabité mýtami a 

predsudkami, ktoré sú čoraz bežnejšie a dá sa povedať, že negatívne dôsledky sa už prejavujú 

na celej spoločnosti: 

 

1. Snaha dosiahnuť spravodlivosť nespravodlivým a neobjektívnym používaním moci 

2. Ignorovanie vedy, logiky a zákonov 

3. Osobné prekážky profesionálov pracovať objektívne 

4. Ideologizácia štátu 

 

1. Snaha dosiahnuť spravodlivosť nespravodlivým a neobjektívnym používaním 

moci 

 

Humánna spoločnosť je povinná pomáhať nespravodlivo trpiacim. Ľudstvo sa o to dlho 

snaží, preto po tisícročiach skúseností ľudstvo dospelo k moderným právnym systémom, 

ktorých najdôležitejšími prvkami je zaručenie objektivity, spravodlivosti a ľudskej 

dôstojnosti. Dôležitou súčasťou ich objektivity je používanie a rešpektovanie súčasných 

poznatkov vedy. 
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Napriek tomu náš právny systém nie je dokonalý a stále sa vyvíja. Stáva sa, že aj dnes 

môže štát legálne pomáhať zlodejom a núti skutočných staviteľov diaľnice znášať škodu 

spolu s daňovými poplatníkmi. Väčšina našich zákonov už ale vyzerá spravodlivo 

a objektívne. Ale mnohé z nich len do chvíle, kým nesledujeme ich uplatňovanie v praxi 

a signály, ktoré sám štát dáva občanom svojimi rozhodnutiami - či už na úrovni vlády, súdov, 

alebo rozhodnutiami rôznych orgánov a inštitúcií. K zemi nás zrazí úžasná komplikovanosť 

zákonov, ktorú už nezvládajú ani právnici. Demokratický proces prijímania zákonov sa 

obchádza tzv. výkladmi zákonov, ktoré môžu zákon značne znehodnotiť. Doslova desivé sú 

niektoré súčasné trendy v tvorbe legislatívy, pretože siahajú na našu slobodu, majetok a čo je 

najhoršie, aj na naše rodiny a deti. To všetko pod pláštikom spravodlivosti a záujmov 

spoločnosti. 

Obsiahlu tému práva zúžim v kontexte tejto konferencie na problematiku súvisiacu s 

detskými obeťami násilia, ktorá je čoraz častejšie skloňovaná v súvislosti s rozvodmi. Pre 

spoločnosť je natoľko dôležitá, že je ochotná degradovať aj moderné právo a vrátiť ho mnoho 

rokov dozadu, najmä čo sa týka objektivity, spravodlivosti a humánnosti. 

Prvým problémom je štátna podpora svojvôle a odporných zlyhaní profesionálov. Štát ich 

nemotivuje pracovať svedomito a na zodpovedajúcej odbornej úrovni. Práve naopak, 

sledujeme nebezpečný spoločenský trend – profesionáli pracujúci s problematikou domáceho 

násilia sa domáhajú, aby im práca v tejto oblasti automaticky zaručovala, že neponesú žiadnu 

zodpovednosť za svoje odborné ani morálne zlyhania. Bohužiaľ, polícia, prokuratúra a súdy 

zatiaľ svojimi rozhodnutiami dávajú najavo, že s tým súhlasia. Chápem, že profesionálov 

určite treba do istej miery chrániť aj v prípade, že sa pomýlia. Bez takej ochrany by sme 

nemali lekárov, lebo sme ľudia a každý skôr či neskôr spraví nejakú chybu. Bolo by 

nesprávne prísne potrestať poctivých odborníkov a pripraviť ich o živobytie. Ale aký je dôvod 

tolerovať závažné opakované zlyhania, zlomyseľnosť, alebo tvrdohlavé odmietanie priznania 

si chyby, ktorá spôsobila iným ľuďom životné tragédie? Aký je dôvod, že odborník by sa 

nemal za svoju chybu ani ospravedlniť? Aký je dôvod nechať takéhoto profesionála ďalej 

pracovať a škodiť ďalším ľuďom? 

Bohužiaľ, takýto prístup a bezprávie nie je nejaký úlet, ale trend. Už máme v legislatíve aj 

prvé lastovičky zavádzania princípu preneseného dôkazného bremena v niektorých typoch 

súdnych konaní – je to ako keď niekto na mňa ukáže prstom a ja budem mať povinnosť 

dokázať, že som za celý svoj život nezbil žiadne dieťa – minútu po minúte zdokladovať celý 

svoj život, kde som bol, čo som robil, s kým, podložiť to dôkazmi. Za nezdokumentovanú 

štvrťhodinu by som išiel do basy. V mnohých prípadoch je prakticky nemožné takto obhájiť 

svoju nevinu. V moderných právnych systémoch preto musí vinu dokázať žalobca a 
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prenesené dôkazné bremeno bolo zavrhnuté ako príliš nespravodlivé. Takýto regres, dlhý krok 

nazad vo vývoji, nám niekto chce nanútiť ako niečo moderné. 

Spoločnosť dospela k záveru, že aj najhorší vrahovia musia mať možnosť vedieť, 

z čoho sú obvinení a vidieť všetky dôkazy v trestnom spise. Porušenie tohto práva vedie 

dokonca k prepusteniu vraha na slobodu. Ale štát sa pomerne nedávno rozhodol, že spis 

vedený o dieťati na SPOD a SK bude tajnejší ako súdny spis o zákernej vražde. Počas 

súdneho konania sa k nemu nedostanú rodičia ani ich právnici. Rodičia sú v očiach štátu horší 

ako vrahovia. Môžu ho vidieť až keď sa spor právoplatne uzavrie, ale vtedy im je už spravidla 

nanič. Kurátori zastupujúci dieťa na súde zároveň nemusia odôvodňovať svoje rozhodnutia, 

takže rodič nevie s čím bojuje. Najmä ak sú v spise nepravdivé informácie, rodič nemôže 

vedieť pred čím sa má obhajovať. 

Máme tiež zákon, ktorý zabezpečuje že stačí ukázať na spolubývajúceho a súd ho bez 

dokazovania a možnosti obhajoby vyhodí na ulicu. Zakáže mu vstup do vlastného bytu. 

Pokiaľ viem, tento zákon sa používa takmer výhradne len proti mužom, hoci zákon v princípe 

platí aj pre ženy. Štát zároveň nerieši zneužívanie tohto zákona napr. na marenie dôkazov, 

zastrašovanie, či pomstu. 

Dnešná doba ponúka iné metódy na ochranu skutočných obetí násilia, ktoré sa ťažšie 

zneužívajú na falošné obvinenia, môžu objektívnejšie objasniť podozrenia a menej porušujú 

práva falošne obvinených. Bohužiaľ, štát sa tvári, že odopretie rodičovských práv a práv detí 

na základe hmlistých obvinení a nespravodlivých procesov má byť v poriadku, možno daň za 

ochránenie iných skutočných obetí. Ale detektor lži by vraj porušoval práva rodiča tým, že 

tento prístroj získa o ňom viac intímnych informácií ako si uvedomuje. A tak ešte aj v dnešnej 

dobe má na súdoch väčšiu váhu subjektívna výpoveď klamára ako objektívna vyšetrovacia 

metóda na polygrafe. Lebo vraj aj tento prístroj dokážu vycvičení agenti oklamať, akoby 

nebolo oveľa jednoduchšie otvoriť na súde ústa a klamať. Takéto hlúposti by bolo na smiech, 

keby nespôsobovali ľudské tragédie. 

Profesionáli nezasahujú do životov len konkrétnym ľuďom, ale ich rozhodnutia 

vychovávajú aj spoločnosť. Dnes je napríklad verejným tajomstvom, že krivé obvinenie 

z domáceho násilia je na Slovensku beztrestný spôsob, ako získať značné výhody pri rozvode 

a rozhodovaní o deťoch, alebo aspoň poriadne potrápiť a ponížiť obvineného a navždy na 

ňom nechať tieň obludných podozrení, nech by trestné konanie dopadlo akokoľvek. Ak by 

som si mal vybrať, či ma krivo obvinia z vraždy, alebo z týrania detí, určite by som si vybral 

to prvé. Lebo tresty sú prakticky rovnaké a k vrahom sa spoločnosť správa lepšie, úctivejšie 

a s väčším rešpektom. 
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Kto má záujem na tom, aby boli vďaka výkladom zákonov paragrafy o krivých 

výpovediach a obvineniach len nepoužiteľnými písmenkami? Prečo fungujú len vtedy, keď je 

poškodený predseda súdu alebo premiér? 

 

2. Ignorovanie vedy, logiky a zákonov 

 

Ak chceme niekomu pomôcť, najprv musíme zistiť, aký má problém. Nemôžeme 

predpisovať aspiríny na zlomené nohy len preto, že niekomu niekedy aspirín pomohol. Lebo 

niektorých pacientov by nesprávne predpísaný liek mohol aj zabiť. Môžeme zabíjať pacientov 

s vnútorným krvácaním len preto, že iným ľuďom aspirín pomôže? Myslím, že pre 

„liečiteľov“ s takýmito praktikami je priliehavejšie označenie šarlatáni, alebo podľa úmyslov 

aj zločinci. Myslím, že dozrieva doba, keď profesionáli budú musieť vytriediť medzi sebou 

plevy od zrna, alebo to neskôr za nich spraví verejnosť, ktorá sa po dlhom období letargie čím 

ďalej tým viac angažuje. V politike sa už začínajú prejavovať nebývalé zmeny, myslím že sa 

to udeje aj v iných oblastiach spoločnosti. 

V našej poradni a aj osobne sa však bežne stretávame s tým, že pre mnohých 

profesionálov je každý podozrivý z domáceho násilia ihneď zločinec a z každého ohrozeného 

dieťaťa obeť. Z toho vyplýva aj jediné riešenie – za každú cenu dokázať násilie, aj za cenu 

krivých výpovedí, fabrikovania falošných dôkazov a dokonca za cenu týrania detí (šarlatánske 

riešenie ako aspirín podaný pacientovi s vnútorným krvácaním). 

Napríklad, profesionáli v krízových centrách namiesto krízovej intervencie rovno 

poskytujú deťom terapiu vhodnú len pre skutočné obete. Napriek tomu že spravidla nemajú 

dostatok informácií na to, aby stanovili diagnózu a príčiny problémov dieťaťa a rodiny. 

V skutočnosti tak spôsobujú vážne problémy a utrpenie mnohým falošným obetiam. 

Netýraným a nezneužívaným deťom umelo navodzujú takú sekundárnu viktimizáciu, že môžu 

trpieť akoby boli naozaj obeťami takéhoto hrozného násilia. 

Úlohou polície je zabezpečiť dôkazy o páchaní trestnej činnosti, ale aj dôkazy vyvracajúce 

podozrenia. Polícia má chrániť svedkov pred ovplyvňovaním. Trestný poriadok aj zákon 

hovoria, že svedkovia nesmú byť ovplyvňovaní nátlakom ani inými metódami, napríklad 

kladením sugestívnych alebo kapcióznych otázok. Ale polícia posiela svedkov do MVO 

(mimovládnych organizácií) ihneď po podaní trestného oznámenia, pred tým ako vypočuje 

svedkov a zabezpečí znalecké dokazovanie. Polícia nekoná ani keď má nespochybniteľné 

informácie o tom, že v týchto MVO sú svedkovia vystavovaní ovplyvňovaniu.  
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Mnohé podozrenia by mohla polícia uzavrieť za niekoľko dní alebo týždňov. Ale aj tie 

najjednoduchšie rieši neprimerane dlho. Zneužíva nastavenie pravidiel, ktoré musia rátať aj 

s komplikovanými prípadmi. Lenže najmä pomaly riešené podozrenia z páchania domáceho 

násilia často znamenajú ťažké krivdy na deťoch aj ich rodičoch, pretože sú zvyčajne spojené 

aj s izoláciou podozrivého od jeho detí a následnou nevratnou devastáciou vzťahov 

s najbližšími osobami. Mnohí vyšetrovatelia nespravia všetky potrebné úkony odrazu, lebo po 

rýchlom uzavretí prípadu by na stôl dostali ďalší spis. Aj jednoduché úkony ako poslanie listu 

si preto šetria, aby poslaním jedného listu mali vykázanú činnosť na ďalší mesiac a vyzerali 

zaneprázdnení za plným stolom spisov. Ministri veria mýtu, že polícia je preťažená. 

V skutočnosti je najmä neefektívna, nevie pracovať s množstvom internej administratívy, 

nezvláda archivovanie a vyhľadávanie dokumentov ani informácií. Mnohí sudcovia to robia 

podobne. Plánujú krátke pojednávania aj keď je vopred zrejmé, že na nich nestihnú spraviť 

toľko úkonov, koľko by mohli. Alebo rozpoja konanie na viacero iných a neskôr ich zasa 

spoja, čím oddialia rozsudok aj o niekoľko mesiacov. 

Súdni znalci šíria mýtus, že oni si môžu vybrať akékoľvek metódy a postupovať 

akokoľvek. Akoby neboli viazaní napr. zákonom o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, 

ktorý ich viaže pracovať v súlade so súčasnými poznatkami vedy. Mali by byť odborníci, 

ktorí majú prehľad aj o najnovších poznatkoch vedy. Sú to profesionáli, ktorí by mali presne 

vedieť ako majú postupovať aj prečo. Mali by vedieť zdôvodniť všetky svoje kroky, výber 

metód aj závery. Mali by vedieť vysvetliť, prečo je v danom prípade konkrétna metóda 

vhodnejšia alebo spoľahlivejšia ako iné. Mali by vedieť určiť aj validitu svojich záverov 

a pod. Lenže je bežné, že už aj neznalosť cudzieho jazyka týmto profesionálom neumožňuje 

mať prehľad vo svojom odbore. Šarlatánsky kombinujú rôzne metódy, vynechávajú z nich 

kľúčové kroky, ale v znaleckom posudku nespomenú, že ich závery majú takú nízku 

výpovednú hodnotu, že pre potreby súdu sú len bezcenným kusom papiera, hoci dosť drahým. 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a ani Slovenská komora psychológov, nie 

sú ochotné riešiť tieto problémy so znalcami a ostatnými psychológmi, a ani konkrétne 

sťažnosti. Zrejme preto, že stav so psychológmi je taký zlý, že jeden precedens by mohol 

znamenať zrútenie celého odboru – množstvo žalôb a kárnych opatrení spôsobujúcich akútny 

neriešiteľný nedostatok súdnych znalcov. Keďže Slovensko je malé, odsúdenie šarlatánov by 

mohlo vážne ohroziť celú našu psychologickú elitu, pretože – nalejme si čistého vína – aj tí 

čestnejší odborníci vedia o mnohých špinavostiach, ale mlčia z falošnej kolegiality, alibizmu, 

alebo strachu. Takže asi všetci z nich majú slučku na krku a s trochou smoly by mohli zle 

dopadnúť, ak by sa zlyhania ich kolegov začali naozaj seriózne riešiť. Preto chápem, že sa 
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boja otvorene hovoriť o zlyhávajúcich alebo skorumpovaných kolegoch, ale nie je to stav, 

s ktorým by sme sa mali uspokojiť. 

Pri čítaní zákonov môžeme mať pocit, že súdy urýchlene riešia problémy týkajúce sa detí. 

Ale v skutočnosti tiež pracujú neprijateľne pomaly. Relatívne rýchlo fungujú len predbežné 

opatrenia obmedzujúce práva rodičov a zatýkanie podozrivých. Všetko ostatné trvá mnoho 

mesiacov alebo rokov. Deti neraz skôr dospejú, ako sa súd dopracuje k právoplatnému 

rozhodnutiu. Takýmto štýlom nie je možné chrániť najlepšie záujmy detí. 

Jedným z veľmi zhubných mýtov pri rozhodovaní o deťoch je tvrdenie, že v prípade 

nezhôd medzi rodičmi je najlepšie riešenie pre dieťa izolovať ho od jedného z rodičov. Vraj 

aby sa upokojili vzťahy a aby dieťa nezhodami netrpelo. Súdy a znalci tak riešia len okamžitý 

stav, hoci cieľom starostlivosti o dieťa má byť jeho stav po skončení výchovy, v dospelosti. 

Takže ak sa matka rozhodne otcovi brániť v stretávaní s ich deťmi, napriek zákonom na 

Slovensku pre otca neexistuje žiadna efektívna možnosť, žiaden legálny postup, ktorý by mu 

zabezpečil stretávanie a udržiavanie vzťahu s jeho deťmi. Súdy a kuratela by mali dohovárať 

matke, pokutovať ju a nakoniec jej odňať dieťa. Ale ak otec nie je mafián, boháč, alebo 

známy niekoho veľmi vysoko postaveného, k svojmu dieťaťu sa legálnou cestou nedostane. 

Súdy sa tvária, že vylúčenie rodiča z výchovy nemá pre dieťa žiadne vážnejšie následky. Je to 

tiež len mýtus. 

Hovorím o matkách, ktoré štát jednoznačne uprednostňuje, čo sa týka detí, aj keď takto to 

v zákonoch nikde nie je oficiálne napísané. Na dokumentovanie nemusím čerpať ani 

z archívov našich občianskych združení, alebo údajov štatistického úradu. Stačia mediálne 

prípady, ktoré asi všetci poznáte – napr. keď otec vezme deti do zahraničia, je označený za 

únoscu, hľadá ho Interpol a súd mu deti mu nakoniec odníme na papieri aj v skutočnosti. Ale 

ak matka unesie dieťa, ktoré bolo v Španielsku právoplatne zverené do výchovy otcovi, náš 

štát jej poskytne bezpečný azyl, oklamané celebrity a ideologické skupiny rozbehnú mediálnu 

kampaň, dokonca volajú po zrušení medzinárodných dohôd o únosoch detí a štát nakoniec 

nehanebný únos legalizuje zverením dieťaťa do výchovy únoskyne. 

Ďalší mýtus, že výchova matkou je pre dieťa lepšia ako výchova otcom je v rozpore 

s vývinovou psychológiou. Tá hovorí, že chlapci aj dievčatá potrebujú oboch rodičov, ale 

majú obdobia, keď pre zdravý vývin niektorého z nich potrebujú viac. Nepočul som ešte, že 

by znalec alebo súd niečo takéto zohľadňoval. V rozpore s poznatkami psychológie je 90% 

chlapcov desaťročia zverovaných do starostlivosti matiek, akoby od mladšieho školského 

veku nebol vo výchove chlapcov dôležitejší otec. Obávam sa, že vo väčšine prípadov môžeme 

odôvodnenia súdov, znalcov aj kurately smelo zaradiť do kategórie mýtov a predsudkov, 
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pretože určite nemôžeme označiť celých 90% rozvedených otcov za nezodpovedných, 

nebezpečných, alebo neschopných postarať sa o svoje deti. 

Na základe nejakých predsudkov majú byť zo sudcov najnovšie aj odborníci na 

vypočúvanie detí. Darmo odborná literatúra tvrdí, že v takýchto vážnych veciach je 

dostatočne kvalifikovaný len skúsený klinický psychológ a prípadne celý multiodborový tím 

(s pedagógom, psychiatrom atď.). Úradníci aj tak rozhodli, že pri výsluchu detí už nie je 

potrebné exploráciu detského svedka interpretovať, zohľadňujúc napr. jeho neverbálne 

prejavy, netreba stanoviť špecifickú vierohodnosť, ani posúdiť, či nie sú prítomné príznaky 

chorôb, ktoré by mohli výpoveď ovplyvňovať. Obávam sa teda, že výsluchy detí sudcami 

budú najmä záležitosti emócií, znižujúce objektivitu rozhodovania a zároveň v mnohých 

konaniach dobrým dôvodom na to, aby sa agresívnejší rodičia pokúšali dieťa manipulovať, 

čiže týrať. 

Hroznou ukážkou bezcitnosti úradníkov je, že pod peknou zámienkou práv dieťaťa, má 

dieťa na súde povedať, či a koľko času chce tráviť so svojim rodičom. Nikto rozumný 

nespochybňuje, že deti sú až do osemnásteho roku nesvojprávne, pretože nedokážu 

zodpovedne rozhodovať ani o svojej strave, vzdelávaní a pod. Štát nedáva deťom možnosť 

slobodne rozhodnúť, či bude povinná školská dochádzka deväť tokov, alebo len mesiac. Ale 

majú rozhodovať o oveľa zložitejšej a komplexnejšej téme – o obmedzení kontaktov so 

svojim rodičom. Z hľadiska prežívania mnohých deti je úplne jedno, že úradníci kdesi ešte 

dopísali že nerozhoduje dieťa, ale súd. Mnohé deti budú možno po celý zvyšok života  niesť 

na duši ťarchu tohto rozhodnutia.  

Osobitnou kapitolou plnou predsudkov a mýtov je téma umelo spôsobovaného narúšania 

vzťahu dieťaťa s rodičom. Odborná literatúra aj skúsenosti každého mysliaceho rodiča tvrdia, 

že deti sú charakteristické väčšou ovplyvniteľnosťou, že dieťa je oveľa ľahšie oklamať ako 

dospelého. Dieťa ľahko uverí, že z klamania rastie dlhý nos. Literatúra popisuje a štúdie 

dokazujú procesy v pamäti detí i dospelých, premazávanie záznamov udalosťami, ktoré sa 

nikdy nestali, ale ktorým človek verí, akoby ich naozaj zažil. V súvislosti s domácim násilím 

štát neváha robiť z policajných vyšetrovaní a súdnych konaní frašky, v ktorých v skutočnosti 

niet miesta pre obhajobu, lebo dôkazy o týchto obludných skutkoch vraj páchatelia rafinovane 

zastierajú a preto treba nekriticky veriť každému obvineniu. Kvôli tomu ako môže byť dieťa 

v prípade domáceho násilia zmanipulované, zastrašované, alebo traumatizované, sa navrhuje 

zavedenie princípu preneseného dôkazného bremena v týchto konaniach, čím sa zásadne 

znižuje ich objektivita, alebo tzv. prístup Victim-Centered Approach, ľudovo prezývaný 

rýchla cesta do pekla (pre obvineného). Ale zrazu nič z toho neplatí, ak sa hovorí o umelom 

rozbíjaní vzťahu s rodičom napr. v súvislosti s rozvodom. Momentálne dokonca bežia 
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propagandistické kampane plné mýtov zabalených do odborného pozlátka - že neexistuje tzv. 

syndróm zavrhnutého rodiča, že je to len výmysel pedofila na krytie iných pedofilov. Vraj 

neexistujú falošné obvinenia zo sexuálneho zneužívania. Deti vraj v týchto veciach nedokážu 

klamať. Hrozným dôsledkom mýtov je, že aj súdy a psychológovia sa tvária akoby nič také 

neexistovalo, napriek tomu že máme vysokú rozvodovosť a dôsledky umelo narušených 

vzťahov s rodičom sa už zrejme prejavujú aj na celospoločenskej úrovni. Umelo odcudzení 

rodičia a ich deti nenachádzajú nikde pomoc, ani na súdoch či úradoch, ani medzi 

odborníkmi. A navyše, čo nie je zakázané, je povolené – je verejným tajomstvom, že je to 

dobrá a beztrestná metóda ako sa pomstiť, alebo zbaviť manžela. Lebo súdy ani znalci 

neskúmajú, ako k odcudzeniu došlo, iba zvyčajne zlegalizujú stav obmedzením alebo úplným 

zákazom styku s odcudzeným rodičom.  

 

3. Osobné prekážky profesionálov pracovať objektívne 

 

Naše úrady a inštitúcie zjavne veria mýtu, že všetci psychológovia a sudcovia sú 

osobnostne spôsobilí pracovať objektívne a že v ich životoch sa nemôže nič stať, čo by túto 

schopnosť narušilo. Určite tomu skalopevne veria, lebo táto schopnosť nie je testovaná ani pri 

udeľovaní titulov a licencií, pri menovaní a neexistujú ani žiadne pravidelné kontroly neskôr. 

Policajti a vojaci musia robiť fyzické testy, vodiči absolvovať zdravotné prehliadky, 

elektrikári odborné preskúšania... Ale psychológom stačí prihlásiť sa občas na nejaké 

podujatie komory. Tí, ktorí nepracujú v rezorte zdravotníctva, nemusia robiť ani to. Ako môže 

vnímať problémy v iných rodinách a ako bude rozhodovať sudkyňa zjavne deprimovaná 

ťažkým rozvodom, o ktorej si ešte aj kolegovia pošuškávajú, že nenávidí všetkých mužov? 

Ako bude pracovať psychologička, ktorá horlivo obhajuje nevedecké ideológie popierajúce 

zdravý rozum? Zaujatosť a neprekonané osobné problémy profesionálov považuje odborná 

literatúra za závažné prekážky v tejto oblasti práce. Kedy sa takéto „novinky“ spred desiatok 

rokov dostanú aj na ministerstvá a iné riadiace orgány? 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa pri riešení sťažností neunúva ani 

vyžiadať si potrebné podklady, stačí mu jednostranné tvrdenie psychológa, aby sťažnosť bez 

odôvodnenia zmietol zo stola. Úrad sa neobťažuje vyjadriť k jednotlivým dôvodom sťažnosti, 

prečo by mali byť bezpredmetné. Ani stanovenie závažnej diagnózy bez z vyšetrenia pacienta 

nie je pre tento úrad problémom. Scestne použitá metóda podobne. 

Ak sa to náhodou nezmenilo v poslednom období, v rezorte ministerstva práce 

psychológovia nemajú dokonca ani etický kódex. Na tomto ministerstve nie sú ochotní 
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a zrejme ani schopní riešiť sťažnosti na odborný postup psychológov, ktorým však tento úrad 

vydáva akreditácie. Ministerstvo je schopné kontrolovať len doklady k žiadosti o udelenie 

akreditácie. Ostatné je definované tak hmlisto, že ich psychológovia môžu robiť akékoľvek 

odborné aj morálne prešľapy a budú stále nepotrestateľní (lebo nemajú ani tie pravidlá, ktoré 

sú v rezorte zdravotníctva). Aj takáto fraškovitá akreditácia a označenie psychológ sú ale 

účinným zaklínadlom na ostatných profesionálov, ktoré spôsobuje, že polícii aj súdu 

a pracovníkom SPoD a SK sa zdá v poriadku, ak v akreditovanej MVO nátlakovými 

metódami dieťaťu umelo vyvolávajú príznaky týrania, edukujú ho vo veci predmetu 

policajného vyšetrovania, alebo fabrikujú falošné dôkazy a krivo vypovedajú. Nie je nič 

zvláštne ak si súd zamieňa týchto neriadených psychológov so súdnymi znalcami. Lebo 

zaklínadlo spôsobuje, že v týchto konaniach sa porušujú zásady spravodlivosti a objektivity, 

ktoré si nedovolia porušovať ani v konaniach s vrahmi.  

 

4. Ideologizácia štátu 

 

Viaceré z týchto postojov a rozhodnutí štátu za zdajú ako nešťastné pochybenie bez 

logiky. Lenže ich je veľa a úradníci si svojimi rozhodnutiami neraz zarážajúco odporujú. 

Tento chaos však dokonale zapadne do mozaiky, ak sa naň pozrieme cez konkrétne ideológie. 

Toto sa deje napriek tomu, štát oficiálne neprijal žiadnu ideológiu za štátnu a ani neprebehla 

verejná diskusia, že sa ňou majú riadiť naše úrady. 

 

Napríklad, feministické organizácie horlivo bojujú za to, aby sa ženy nenechávali 

zotročovať starostlivosťou o deti, aby radšej budovali svoju kariéru. Vláda spolufinancuje ich 

kampane a činnosť, mení zákony. Neváhajú nanucovať podnikateľom kvóty a potierať 

slobodu podnikania a rozhodovania o svojom majetku. Zdalo by sa teda, že budú podporovať 

striedavú osobnú starostlivosť o deti, alebo aj zverovanie detí do starostlivosti otcov. Ženy si 

ju pochvaľujú, že majú oveľa viac času na seba a svoju kariéru. Lenže postoje feministiek sú 

zarážajúce – bojkotujú „striedavku“ na všetkých frontoch a najmä úradoch. Nehovoriac o 

zverovaní detí do výchovy otcov. Prečo? Zrejme preto, že muž je triedny nepriateľ a 

výchovou by sa niečo z neho mohlo nalepiť aj na deti. 
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Iné príklady protirečení vidno napr. na scestne fungujúcom a nastavenom systéme 

ochrany pred domácim násilím: 

- Národné stratégie na prevenciu násilia nespomínajú takmer nič o prevencii, ale sa len 

snažia čo najviac trestať a znižovať objektivitu súvisiacich trestných konaní tak, aby 

bol potrestaný každý obvinený bez možnosti obhajoby.  

- Ženy a LGBT sú výrazne zvýhodňované skupiny v stratégiách ochrany pred násilím. 

Obe skupiny boli vybrané bez verejnej diskusie a bez toho, aby sa analyzovala situácia 

všetkých ohrozených skupín v spoločnosti. 

- V praxi sa tresty za násilie používajú takmer výhradne proti mužom, hoci podľa 

výskumov a štúdií určite nie sú jedinými agresormi. 

- Tvorcovia týchto stratégií ignorujú pripomienky mnohých organizácií zastupujúcich 

veľkú časť verejnosti. Agresívne odmietajú podporovať fungujúce rodiny ako 

najlepšiu prevenciu násilia na ženách, deťoch, i v celej spoločnosti. Odmietajú 

venovať pozornosť a prostriedky aj iným skupinám ohrozeným násilím. 

- Príslušné ministerstvo síce udeľuje akreditácie mimovládnym organizáciám, ale po 

odbornej stránke z nich spravilo neriadené beztrestné strely bez pravidiel a hraníc. 

- Viaceré MVO angažované v systéme pomoci obetiam násilia sa ani nesnažia hľadať 

príčinu problémov v rodine, nemajú záujem o objasňovanie podozrení, dokonca ho 

maria. 

- Namiesto krízovej intervencie (ktorá má len pomôcť skutočným obetiam prekonať 

akútny stres a utrpenie, ale kvôli objektivite trestného konania nesmie obsahovať 

prvky so sugestívnym potenciálom) okamžite nasadzujú terapiu určenú pre skutočné 

obete násilia, hoci takáto terapia ubližuje falošným obetiam. 

- Polícia, prokuratúra, aj súdy už desať rokov plošne tolerujú ovplyvňovanie svedkov 

trestných konaní v týchto MVO, cielené narúšanie vzťahov s rodičmi a pod. 

- Tieto MVO robia kampane v ktorých verejnosti podsúvajú, že len muž môže byť 

násilníkom a žene aj deťom treba vždy veriť, že sú týrané, že s mužom nemá čitateľ 

letáku o probléme ani diskutovať 

- OZ Pomoc ohrozeným deťom malo v logu zaškrtanú šípku, čo evokovalo zaškrtaný 

symbol mužstva. Šípku ani symbol mužstva však nemožno spájať s deťmi ani násilím. 

- Ženy žiadajúce o pomoc nahovárali na rozvod a podávanie trestných oznámení na 

manžela bez toho, aby sa snažili zisťovať, či je možné rodine pomôcť a či je rozvod 

naozaj najlepšie riešenie problémov. 

- Súd právoplatne rozhodol, že spomínané OZ sa po právoplatnom oslobodení 

obvineného otca nemusí ospravedlniť ani za to, že jeho deti presviedčalo, že je 
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psychicky chorý a nebezpečný a že sa ho majú báť. Napriek tomu, že znalecké 

dokazovanie preukázalo, že nie je chorý ani nebezpečný.  

 

Závery si vyvoďte, sami, do pozornosti Vám dávam len Marxove myšlienky o triednych 

nepriateľoch, z ktorých vychádzajú nevedecké feministické a genderové ideológie. 

V súvislosti s poslednými prekvapujúcimi americkými prezidentskými voľbami sa hovorí 

o zaslepenosti politikov, ktorí nechceli vidieť, že bežní občania už majú plné zuby arogancie 

agresívnej elity, ktorá má ruky od krvi a ktorá ženie svet do ďalšej svetovej vojny. Že 

prestávajú tolerovať prezentovanie lži ako pravdy, zla ako dobra, nespravodlivosti ako 

spravodlivosti, nemorálnosti ako morálky, či vraždenia ako demokratizačného procesu. 

Spoločnosť odhaľuje, že dobro býva zneužité na podporu zla, až sa zdá, že všetky granty zo 

zahraničia a dobro, ktoré vykonávajú pre spoločnosť rôzne nadácie, občianske združenia a 

MVO, sú len pláštikom na zastieranie oveľa horších úmyslov. 

Som presvedčený, že spoločnosť sa zobúdza zo zimného spánku a ak profesionáli 

nespravia v dohľadnej dobe sami poriadok vo svojich radoch, spraví to za nich spoločnosť. 
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 Zmeny v legislatíve týkajúce sa rozvádzajúcich sa a rozvedených rodičov a ich detí 

Novela zákona o rodine 

 

                                                JUDr. Eliška Mančíková 

 

 1. Dôvody prijatia 

 

 Dňa 1.1.2016 nadobudla účinnosť novela zákona o rodine, ktorá prehodnotila predpisy 

rodinného práva následne po tom, ako boli identifikované dôvody rôznych aplikačných 

problémov,  sledovaných počas 10 rokov existencie a platnosti súčasného zákona o rodine a 

ako  iných predpisov, pričom táto novela doplnila či spresnila zákon o rodine, in concreto tie 

ustanovenia, ktoré bolo potrebné z vyššie uvedených dôvodov zmeniť.  

 

 Dôvodom novelizácie teda bolo riešenie aktuálnych aplikačných problémov ktoré boli 

identifikované v poslednej existencie a platnosti zákona o rodine. Kľúčovými zmenami v 

novele boli:  

 vyzdvihnutie rovnoprávnosti oboch nositeľov rodičovských práv, 

 legálna definícia záujmu dieťaťa, 

 zlepšenie ochrany maloletých tak, aby sa v čo najširšom meradle 

uplatňovala zásada, podľa ktorej má každé dieťa od narodenia vyrastať 

v prirodzenom rodinnom prostredí, 

 a zlepšenie mechanizmov, ktoré by mali umožniť znížiť počet 

umiestňovaných detí do ústavnej starostlivosti. 

 2. Zmeny týkajúce sa rozvádzajúcich sa a rozvedených rodičov a ich detí 

 

a) Článok IV 

 

 V článku IV Zákona o rodine, ktorý predtým znel: Všetci členovia rodiny majú 

povinnosť vzájomne si pomáhať a podľa svojich schopností a možností zabezpečovať 

zvyšovanie hmotnej a kultúrnej úrovne rodiny. Rodičia majú právo vychovávať deti v zhode s 

vlastným náboženským a filozofickým presvedčením a povinnosť zabezpečiť rodine pokojné a 

bezpečné prostredie, novela pripojila vetu túto vetu: Rodičovské práva a povinnosti 

patria obom rodičom. Touto zásadou sa utvrdzuje princíp, ktorý je už vyjadrený vo 

viacerých iných ustanoveniach zákona o rodine, a to  že obaja nositelia rodičovských práv 

a povinnosti sú rovnocenní Zákonodarca pristúpil k tomuto kroku najmä preto, lebo v praxi je 

stále možné stretnúť sa s názormi, že v prípade ak rodičia nežijú spolu, rodičovské práva a 
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povinnosti patria len jednému rodičovi, a to tomu, ktorému je dieťa zverené do osobnej 

starostlivosti. 

 

b) Článok V 

 

 Novelou sa zároveň medzi základné zásady zákona o rodine vložil nový článok V, 

ktorý po prvý raz v našom právnom poriadku bližšie definoval záujem dieťaťa, ktorý je 

kľúčovým kritériom pri rozhodovaniach všetkých štátnych orgánov o dieťati, tak ako to 

vyžadujú medzinárodné dohovory, ktorými je Slovenská republika viazaná (napr. čl.3 

Dohovoru o právach dieťaťa). Dôvodom úpravy novej zásady je, aby súd a všetky osoby, 

ktoré vykonávajú voči dieťaťu svoje práva a povinnosti, mali záujem dieťaťa na zreteli. Tento 

článok znie: 

 

 Záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých 

veciach, ktoré sa ho týkajú. Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa 

zohľadňuje najmä 

a) úroveň starostlivosti o dieťa, 

b) bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava, 

c) ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa, 

d) okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím 

dieťaťa, 

e) ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi 

do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou, 

f) podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa, 

g) názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny, 

h) podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s 

inými blízkymi osobami, 

i) využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje 

zásah do rodičovských práv a povinností. 

 

 Podľa dôvodovej správy nebolo v žiadnom prípade zámerom zákonodarcu  v čl.V 

definovať záujem dieťaťa, ale príkladným a nehierarchickým spôsobom uviesť kritéria 

záujmu dieťaťa. Výpočet deviatich kritérií uvedený v písmenách čl. V v abecednom 

poradí neznamená prioritu niektorého z nich. Bude vždy na posúdení súdu, ktorý z nich 

súd vyhodnotí ako východiskový, prípadne ktoré ďalšie kritéria prevážia v danom 

prípade. V konkrétnej situácii konkrétneho dieťaťa môžu byť významné viaceré kritériá 
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alebo dokonca to nemusí byť ani jedno z navrhovaného výpočtu. Môže vzniknúť situácia, že 

súd samotný vytvorí v danom súdnom konaní osobitné kritérium záujmu dieťaťa bez toho, 

aby šlo o totožné alebo príbuzné kritérium uvedené vo výpočte.  

 

c) Ustanovenie § 43 

 

 Názor dieťaťa a jeho vyjadrenie tiež prešli zmenami, nakoľko v súčasnosti sa v zmysle 

medzinárodných dohovorov a komentárom kladie oproti predchádzajúcej praxi dôraz na 

vypočutie názoru dieťaťa a prihliadanie na neho. Podľa novej formulácie príslušného 

ustanovenia týkajúceho sa názoru maloletého dieťaťa maloleté dieťa má právo vyjadriť 

samostatne a slobodne svoj názor vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. 

Predchádzajúce znenie znelo maloleté dieťa, ktoré je schopné s ohľadom na svoj vek a 

rozumovú vyspelosť vyjadriť samostatne svoj názor, má právo vyjadrovať ho slobodne vo 

všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú.  Podľa odborníkov k právu dieťaťa byť vypočuté  nie je 

možné pristupovať s predpokladom, že dieťa nie je schopné vyjadriť svoj názor napr. pre vek 

alebo rozumovú vyspelosť; dieťa nemá dokazovať svoju schopnosť vyjadriť svoj názor.  

Článok 12 Dohovoru o právach dieťaťa zakladá právo každého dieťaťa, ktoré je schopné 

formulovať svoj názor, slobodne vyjadriť názor na všetky záležitosti, ktoré sa ho dotýkajú, a 

následné právo na riadne zváženie tohto názoru podľa veku dieťaťa a jeho úrovne 

vyspelosti. Aktuálne znenie § 43 zákona o rodine teda kritérium veku a rozumovej vyspelosti 

neuvádza (nakoľko vek ani rozumová vyspelosť nie je v zmysle novely podmienkou 

vyjadrenia vlastného názoru)a tak je dosiahnutý plný súlad zákona s Dohovorom o právach 

dieťaťa. 

 

Zmeny v právnych predpisoch, upravujúcich civilné konanie 

 

1. Dôvody prijatia nových procesných kódexov 

 

 Od 1.7.2016 došlo k závažným zmenám v predpisoch, ktoré upravujú konania na súde. 

Procesné kódexy boli nahradené novými – namiesto Občianskeho súdneho poriadku boli 

prijaté tri nové právne predpisy a to Civilný sporový poriadok, ktorý zjednodušene upravuje 

klasické súdne spory, potom Civilný mimosporový poriadok – upravuje súdne konania, ktoré 

nie sú sporové – to sú aj konania o maloletých, rozvody, dedičské konania, konania s 

spôsobilosti na právne úkony a pod., a taktiež Správny súdny poriadok, ktorý upravuje postup 

v správnom súdnictve, aby sa jasne oddelili a systematicky usporiadali procesné pravidlá 

upravujúce rôzne konania. 
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 Pre určitú skupinu vzťahov teda zákonodarca vychádza z predpokladu, že tam spor 

neexistuje (hoci práve v prípade rozvodových konaní či konaní o úprave práv a povinností k 

maloletým by sa mohlo zdať, že tam spor je) – v týchto právnych vzťahoch je potrebný zásah 

štátu s cieľom vyvažovania záujmov všetkých zúčastnených či posilnenia ochrany osôb, ktoré 

takúto ochranu potrebujú (napr. maloletí, osoby o ktorých sa má konať v konaní o 

spôsobilosti na právne úkony). V týchto konaniach musí súd zisťovať skutočný stav veci, 

teda nielen stav tvrdený účastníkmi, aby tak mohol zaistiť optimálnu ochranu chráneným 

subjektom na základe takto zisteného objektívneho stavu. Je otázne, či je v niektorých 

prípadoch možné zistiť skutočný stav veci, keď napr. v konaní o rozvode každý z manželov 

predkladá svoje tvrdenia vnímané cez svoju optiku pohľadu, pričom pre neho to predstavuje 

realitu. Pri dokazovaní však zákon vyžaduje aj aktivitu súdu a súd môže vykonať aj dôkazy, 

ktoré účastníci nenavrhli. Podstatná zmena oproti starým procesným predpisom je tá, že súd 

už nemá 6 mesačnú lehotu na skončenie konania týkajúceho sa maloletých, ale súd je v 

zásade povinný viesť konanie v záujme maloletého, tak aby sa čo najrýchlejšie skončilo. V 

zásade platí, že vo všeobecnosti je súdne konanie upravené Civilným sporovým poriadkom, a 

len tam kde Civilný mimosporový poriadok ustanovuje odlišnosti, použije sa Civilný 

mimosporový poriadok, ktorý takýmto spôsobom dopĺňa Civilný sporový poriadok. 

 

 2. Zmeny týkajúce sa rozvádzajúcich sa a rozvedených rodičov a ich detí 

 

 a) Neodkladné opatrenie 

 

 Konania o maloletých sú teda podľa novej právnej úpravy v samostatnom zákone, 

pričom sa zmenili aj pravidlá takýchto súdnych konaní. Nezmenené však ostáva to, že 

v priebehu súdneho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností vykonávajú až 

do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci samej rodičovské práva a povinnosti obidvaja 

rodičia, tak ako ich vykonávali  pred začatím konania o úpravu výkonu rodičovských práv 

a povinností. Tieto súdne konania trvajú v praxi niekedy veľmi dlho, a záujem dieťaťa 

mnohokrát vyžaduje, aby súd prijal neodkladne efektívne opatrenia, ktoré majú predbežný, 

dočasný charakter. Takýmto opatrením bolo v minulosti predbežné opatrenie, ktorého 

zmyslom je dočasná úprava pomerov rodičov vo vzťahu starostlivosti o maloleté dieťa, 

prípadne akákoľvek iná úprava pomerov dieťaťa (zverenie do starostlivosti inej fyzickej alebo 

právnickej osoby ak je to nevyhnutné). Podľa novej právnej úpravy tieto predbežné opatrenia 

už neexistujú, bol však prijatý nový inštitút – neodkladné opatrenia.  Neodkladné 

opatrenie môže súd nariadiť, ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery alebo ak je obava, 

že exekúcia bude ohrozená. Slovo bezodkladne sa má podľa informácie ministerstva 
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spravodlivosti interpretovať vo význame „ihneď“. Aj v prípade, ak v Civilnom sporovom 

poriadku nie je ustanovená lehota na rozhodnutie, alebo vykonanie procesného úkonu, mal by 

súd konať bezodkladne. Neodkladné opatrenie je možné nariadiť pred začatím konania, počas 

konania a alebo aj po jeho po jeho skončení – významná novinka  v súvislosti s tým, kedy je 

možné tento inštitút využiť. Neodkladné opatrenie, v prípade ak sú splnené všetky podmienky 

na jeho nariadenie, je možné nariadiť aj po skončení samotného súdneho konania, teda 

prakticky kedykoľvek – predtým nebolo možné nariadiť predbežné opatrenie po skončení 

súdneho konania. Neodkladným opatrením môže napríklad súd nariadiť, aby ten, kto má 

maloletého pri sebe, maloletého odovzdal do starostlivosti toho, koho označí súd, alebo do 

striedavej osobnej starostlivosti alebo nariadiť platiť výživné v nevyhnutnej miere. Ak sa 

ocitne maloletý bez akejkoľvek starostlivosti alebo ak je jeho život, zdravie a priaznivý vývoj 

vážne ohrozený alebo narušený, súd neodkladným opatrením nariadi v expresnej lehote 24 

hodín, aby bol maloletý dočasne zverený do starostlivosti fyzickej osoby alebo právnickej 

osoby, ktorú v uznesení určí. Dôležité je tiež to, že neodkladné opatrenie je vykonateľné 

doručením, ak osobitný predpis neustanovuje inak. To znamená, že aj keď uznesenie o 

neodkladnom opatrení nenadobudne právoplatnosť, pretože bolo proti jeho nariadeniu podané 

odvolanie, tak uznesenie je vykonateľné. Vykonateľnosť je vlastnosť súdneho rozhodnutia 

ukladajúceho povinnosť plniť, ktorá spočíva v možnosti jeho priamej a bezprostrednej 

vynútiteľnosti zákonnými prostriedkami. Právoplatnosť je vlastnosť súdneho rozhodnutia, 

ktorá spôsobuje záväznosť a zásadnú nezmeniteľnosť rozhodnutia.  

V praxi je teda možné sa v súčasnosti stretnúť aj s predbežným opatrením, nakoľko 

účinky predbežných opatrení vydaných do 30.6.2016 zostávajú v platnosti, a takisto aj s 

neodkladným opatrením, ktoré ho nahradilo.  

 

b) Dokazovanie 

 

 Čo sa týka nových procesných pravidiel dokazovania, ako už bolo uvedené, súd je 

podľa zákona povinný zistiť skutočný stav veci a z tohto dôvodu vykonať aj iné dôkazy, ako 

navrhli účastníci, ak je to potrebné na zistenie skutočného stavu veci. Súd si môže osvojiť 

zhodné skutkové tvrdenia účastníkov, len ak nemá pochybnosti o ich pravdivosti, a ak nie sú v 

rozpore s vykonaným dokazovaním.  

 Ak je účastníkom konania maloleté dieťa, koná súd v jeho najlepšom záujme a ak je to 

vhodné, informuje dieťa o všetkých podstatných otázkach týkajúcich sa priebehu konania a 

veci samej.  Akým spôsobom budú súdy informovať dieťa, nie je v zákone explicitne 

ustanovené a je to ponechané na úvahu súdu. Ak je účastníkom maloletý, ktorý je schopný 

vyjadriť samostatne svoj názor, súd na jeho názor prihliadne. Názor maloletého zisťuje súd 
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spôsobom zodpovedajúcim jeho veku a vyspelosti. Podľa povahy veci zisťuje súd názor 

maloletého bez prítomnosti iných osôb. V praxi môže súd zisťovať názor maloletého dieťaťa 

výsluchom súde alebo prostredníctvom kolízneho opatrovníka (pracovník Úradu práce 

sociálnych vecí a rodiny, ktorý je v danom súdnom konaní zástupca dieťaťa), pričom kolízny 

opatrovník v niektorých prípadoch môže zisťovať názor dieťaťa v školskom alebo 

predškolskom zariadení (napr. z dôvodu autenticity výpovede dieťaťa, ktoré je vo svojom 

prirodzenom prostredí).  

 

 3. Zmeny vo vykonávacích predpisoch 

 

 Dňa 1. júla 2016 taktiež nadobudla účinnosť vyhláška č. 207/2016 Z. z., upravujúca 

podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých. Vyhláška nadväzuje na nový 

Civilný mimosporový poriadok a zavádza nový a podrobnejší postup pri výkone rozhodnutí 

týkajúcich sa maloletých. Nová vyhláška vychádza predovšetkým z troch základných 

princípov vyplývajúcich z Dohovoru o právach dieťaťa, a to: 

- princíp najlepšieho záujmu dieťaťa, 

- princíp rešpektovania práv dieťaťa, 

- princíp vypočutia názoru dieťaťa. 

 Cieľom vyhlášky je nielen reflektovať na nové zákonné splnomocňovacie ustanovenie, 

ale aj reagovať na aplikačné problémy, ktoré priniesla činnosť súdov pri uplatňovaní 

predchádzajúcej platnej právnej úpravy obsiahnutej vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti 

Slovenskej republiky č. 474/2011 Z. z., ktorou sa tiež ustanovovali podrobnosti o výchove 

maloletých detí. 

Vyhlášky nadväzuje v novej právnej úprave na tie mechanizmy, ktoré sa od 1. januára 2012 

osvedčili a zároveň reaguje na praxou identifikované problémy.  

 

 Podľa Civilného mimosporového poriadku ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu 

ukladá vykonateľný exekučný titul, môže oprávnený podať návrh na nariadenie výkonu 

rozhodnutia. Podľa vyhlášky súd po podaní návrhu na nariadenie výkonu rozhodnutia alebo 

po začatí konania, ktoré sa začína bez návrhu, pred vydaním uznesenia o nariadení výkonu 

rozhodnutia zisťuje, či sa povinný podrobuje rozhodnutiu a či existujú ospravedlniteľné 

dôvody, pre ktoré sa povinný nemôže podrobovať rozhodnutiu. Ak súd zistí, že je možné 

takéto existujúce ospravedlniteľné dôvody odstrániť a plnenie rozhodnutia dosiahnuť účasťou 

na sociálnom poradenstve, psychologickom poradenstve alebo na inom odbornom 

poradenstve, povinnosť podrobiť sa poradenstvu možno nariadiť neodkladným opatrením. 

111 



Podľa Civilného mimosporového poriadku súd môže vyzvať povinného na dobrovoľné 

plnenie a upozorní ho na následky neplnenia.  

Nová vyhláška taktiež upravuje určenie spôsobu zabezpečenia priebehu výkonu rozhodnutia. 

Spôsob zabezpečenia priebehu výkonu rozhodnutia určuje súd, a to spravidla 24 hodín 

pred výkonom rozhodnutia. Sudca môže podľa zákona poveriť odňatím maloletého aj 

súdneho úradníka, musí to však urobiť písomne. Teda pokiaľ súdny úradník nemá písomné 

poverenie od sudcu na odňatie dieťaťa, tak nie je oprávnený ho vykonať. V takomto 

písomnom poverení súd uvedie spôsob zabezpečenia priebehu výkonu rozhodnutia. Ak to 

nevylučujú okolnosti výkonu rozhodnutia, orgány a osoby, ktoré sa zúčastňujú výkonu 

rozhodnutia, vo vzájomnej súčinnosti vysvetlia dieťaťu spôsobom primeraným jeho veku a 

rozumovej vyspelosti dôvody a následky výkonu rozhodnutia. 

 Ak možno dôvodne predpokladať, že dieťa sa má odňať v priestore školy, školského 

zariadenia alebo u zamestnávateľa v mieste výkonu praktického vyučovania, súd podľa 

vyhlášky požiada riaditeľa školy, riaditeľa školského zariadenia alebo zamestnávateľa o 

súčinnosť spravidla 24 hodín pred výkonom rozhodnutia. Súd teda môže riaditeľov požiadať 

o súčinnosť aj skôr ako 24 hodín, ale nemali by už nastať situácie, že riaditelia škôl 

nebudú vôbec informovaní, lehota 24 hodín je minimum, ktoré by malo byť dodržané. 

 Riaditeľ školy, riaditeľ školského zariadenia alebo zamestnávateľ poskytne súčinnosť 

súdu pri výkone rozhodnutia najmä tým, že informuje o priebehu výchovno-vzdelávacieho 

procesu v čase výkonu rozhodnutia a možnosti odňatia dieťaťa v takých priestoroch školy, 

školského zariadenia alebo zamestnávateľa, aby priebeh výkonu rozhodnutia bol čo najviac 

šetrný a bol najmenšou ujmou pre dieťa, a zabezpečí, aby pri výkone rozhodnutia neboli 

prítomné iné deti ani ich zákonní zástupcovia. Súd priebeh odňatia dieťaťa v priestoroch 

školy konzultuje s riaditeľom školy alebo školského zariadenia.  

 

 Je veľmi dôležité, že princíp rešpektovania práv dieťaťa nemá byť aplikovaný len voči 

dieťaťu, na ktorom sa výkon rozhodnutia uskutočňuje, ale voči všetkým deťom, ktoré by 

mohli byť výkonom rozhodnutia ovplyvnené. Týmito opatreniami by sa malo zabezpečiť, aby 

sa už neopakovali situácie, ktoré boli medializované týkajúce sa výkonu rozhodnutia o 

maloletých deťoch, kedy sa aj touto novou vyhláškou zdôraznilo, že deti sú subjektom tohto 

vykonávacieho konania, nie jeho objektom. 

 

 Ostáva dúfať, že všetky vyššie uvedené legislatívne zmeny naplnia svoj cieľ a tým 

je dôrazná ochrana práv maloletých detí v procese rozchodu alebo rozvodu rodičov 

dieťaťa, prípadne v následnej starostlivosti súdu o maloleté dieťa. 
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