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Anotácia 

Štúdia je spracovaná ako súčasť výskumných prác súvisiacich s výskumným projektom zameraným na 
meranie prevalencie násilia páchaného na deťoch na Slovensku, osobitne na deťoch so zdravotným 
postihnutím. Autorka sa zameriava na túto špecifickú skupinu detí z dôvodu, že v zahraničnej 
literatúre existuje viacero výskumných zistení o tom, že sú vystavené viacnásobnému riziku násilia zo 
strany iných. V podmienkach Slovenska takýto typ výskumnej evidencie zatiaľ absentuje.  Autorka 
skúma prevalenčné rozdiely v skúsenosti detí so zdravotnými problémami a bez zdravotných 
problémov s jednotlivými prejavmi zanedbávania, fyzického a emocionálneho týrania či sexuálneho 
zneužívania. Okrajovo sa venuje aj problematike zneužívania detí cez internet a mobil. V závere 
sumarizuje svoje zistenia a k vybraným zisteniam diskutuje využívajúc iné domáce a zahraničné 
výskumné zistenia. 
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Summary   

The study is a part of the comprehensive research work dealing with an agenda on child violence in 
Slovakia, particularly on violence against children with disabilities (children with health problems). 
There is a lot of evidence about a higher risk of violence against children with disabilities in 
comparison to an intact child population. In Slovakia this type of evidence is still missing. The author 
analyses personal experience of the both groups - children with disabilities (with health problems) 
and intact child population aged 14-16 years – with a physical and emotional violence, with a sexual 
abuse and with a negligent treatment from their parents´ side. The author pays her attention 
partially to a child´s cyber abuse, too. In final part of the study a summarisation of key findings and a 
discussion to selected ones, are placed. 
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Zhrnutie základných zistení 

Charakteristiky prieskumnej vzorky 

• prieskumu sa zúčastnilo celkovo 1560 žiakov a žiačok, z toho 49,8% chlapcov a 50,2% dievčat vo 
veku 14-16 rokov; išlo o žiakov/čky 8.-9. ročníka ZŠ;  

• spolu bolo zastúpených 148 základných škôl reprezentatívne rozdelených podľa regiónov 
Slovenska; špeciálne školy neboli do prieskumu zapojené; 

• vzorku detí so zdravotnými problémami (DZP) tvorilo celkovo 41.3% (N=654) žiakov/čok celkovej 
prieskumnej vzorky; najčastejšie mali problémy so zrakom, vývinové poruchy učenia, trpeli 
citovou labilitou či inými zdravotnými problémami (napr. alergiami); žiaci a žiačky s mentálnym 
postihnutím neboli do prieskumu zapojené; 

• v DZP vzorke boli častejšie zastúpené dievčatá (58,6%), 

• DZP  pochádzali častejšie z jedno – či menej detných rodín. 

 

Najdôležitejšie výskumné zistenia  

• predmetom prieskumu boli jednotlivé formy násilia – zanedbávanie, emocionálne týranie, fyzické 
týranie, sexuálne zneužívanie detí. Rámcovo sme sa venovali aj zneužívaniu cez mobil alebo 
internet, 

• najčastejšie boli žiaci a žiačky vystavení emocionálnemu týraniu (22,9%) a fyzickému týraniu 
(22,3%) zo strany rodičov. Sexuálne zneužívanie sa vyskytlo v rozsahu 10,8% a zanedbávanie zo 
strany rodičov v rozsahu 9,4%, 

• DZP boli približne dvojnásobne častejšie zastúpené vo všetkých formách násilneho správania s 
tým, že pomerové rozdiely v prevalencii zastúpenia v jednotlivých formách násilného správania 
medzi DZP a DBZP predstavovali hodnoty od 1,63 – 2,09. Najvyšší rozdiel (hodnota 2,09) bol 
zaznamenaný v oblasti sexuálneho zneužívania, 

• zneužívaniu cez internet alebo mobil boli DZP vystavené niekoľkonásobne častejšie, najmä pri 
zneužívaní cez sieť Facebook (takmer trojnásobne), 

• rozdiely medzi DZP a DBZP na úrovni špecializovaných prejavov, ktoré sýtili jednotlivé formy 
násilného správania, boli ešte variabilnejšie (od pomerovej hodnoty 1,1 pri otázke, či rodičia 
chodia pravidelne na rodičovské združenia až k pomerovej hodnote 6 pri otázke, či sa rodičia 
dieťaťu vyhrážajú, že ho opustia), 

• približne dvojnásobne častejšie boli DZP vystavené emocionálnemu týraniu, fyzickému týraniu a 
sexuálnemu zneužívaniu za situácie, že násilná osoba bola pod vplyvom alkoholu, 

• približne dvojnásobne častejšie boli DZP v dôsledku násilného správania zranené, pričom 
prevalencia pri najťažších zraneniach (typu straty vedomia) bola až 2,5x vyššia v porovnaní s DBZP, 
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• žiaci a žiačky sa najčastejšie zdôverovali so skúsenosťami s násilím svojim rodičom, osobitne 
otcom a potom kamarátom a kamarátkam. DZP sa zdôverovali rodičom, osobitne otcom menej 
často ako DBZP a v porovnaní s nimi častejšie vyhľadávali na zdôverenie sa kamarátov, kamarátky, 
bratov, ale aj iné osoby a subjekty (napr. políciu, sociálnych pracovníkov/čky, Linku dôvery), 

• v celkovej vzorke žiakov a žiačok, a porovnateľne medzi DZP a DBZP, prevládala skúsenosť, že  
preberali problematiku násilia páchaného na deťoch častejšie v škole než doma v rozhovore s 
rodičmi (66% v škole : 41% doma s rodičmi), 

•  žiaci a žiačky poznali vo svojom okolí najčastejšie zanedbávané dieťa (44%) a emocionálne týrané 
dieťa (33%). Fyzicky týrané deti poznalo cca 22% a sexuálne zneužívané vyše 5% z nich. DZP 
poznali takéto deti vo svojom okolí častešie, pričom najväčší rozdiel bol medzi nimi a DBZP pri 
poznaní emocionálne týraných detí. 
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Executive summary 

Survey sample´s charakteristics  

• Totally of 1560 pupils took part, out of which 49,8% were boys and 50,2% girls aged 14-16 years; 
they attended of 8th and 9th classes of the primary schools;  

• Pupils came from 148 primary schools from all regions of Slovakia; special primary school were 
not included, 

• Out of the total survey sample 41,3% (N=645) were children with health problems (hereinafter 
“CHHP”), most often with some visual impairments, learning difficulties, mental problems or with 
other health problems (e.g. allergies); pupils with mental (intelectual) disabilities were not 
included; 

• Within the CHHP sample girls were more often represented (58,6%), 

• The CHHP came more often from families with only one child or from families with less number of 
children. 

 

Some selected survey findings  

• The survey has been focused on prevalence of various forms of violence against children aged 14-
16 years, namely negligent parents´ treatment, emocional violence, physical violence, sexual 
abuse and cyber abuse, 

• The pupils of the total sample have been most often subjected by emocional violence (22,9%) and 
physical violence  (22,3%) from their parents´ sides. With a sexual abuse they have been exposed 
in rate of 10,8% and with a negligent parents´ treatment in  a rate of 9,4%, 

• Differences between pupils with health problems and intact pupils have been rated from value 
1,63 to value 2,09 (what means that the prevalence of single violence forms have been by the 
CHHP approximately doubled). The highest differences have been recorded in area of sexual 
abuse where the CHHP have been 2,09 times more subjected in comparison to the intact pupils, 

• The CHHP have been suffering by cyber abuse 2-3 times more in comparison to the intact 
children, notably by abusing through network Facebook,  

• Differences between the CHHP and the intact pupils have been more diversified at a level of very 
specified items which the single forms of violence have been consisted from (e.g. on a question 
whether parents attend regularly parents meetings in school the CHHP and the intact population 
answered comparably – index 1,1; in opposite, on a question whether parents threatend a child  
they leave him/her, the CHHP answered 6 time more “yes” than the intact pupils), 

• The experience when children have been violented by violator impacted by an alcohol has been  
recorded by CHHP approximately doubly, 
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• The CHHP have been doubly injured due to violence acts, while prevalence of the most serious 
injuries resulted from violence (e.g. blackout) have been recorded 2,5 times more in comparison 
to the intact pupils,  

• Pupils of the total sample have been trusting to speak about their violence experience most often 
in their parents (notably in their fathers) and then in their friends/schoolmates. The CHHP have 
been trusting in their parents less and turned more often than the intact pupils to their friends or 
other “foreign” people or subjects to ask for help, 

• Pupils of the total sample have been discussing about agenda on violence against children mainly 
in their school settings (66%) rather than in home with their parents (41%), 

•  44% of the total sample have known in their area some child who became a victim of a negligent 
parents´ treatment and 33% of them known some emotionally violented child. A physically 
violented child known ca 22% and sexually abused one known more than 5% of them. The CHHP 
have known more often in their own areas violented children, notably those who have been 
emotionally violented. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 9 

Kontext 

 Inštitút pre výskum práce a rodiny sa v roku 2013 začal intenzívne venovať výskumu násilia 
páchaného na deťoch. Reagoval tak na požiadavku MPSVR SR vyplývajúcu z odporúčania Výboru pre 
deti a mládež  Rady vlády SR pre ľudské práva, národné menšiny a rodovú rovnosť z októbra 2012 
prijať Národnú stratégiu na ochranu detí pred násilím.  

Keďže prijatie dokumentu nie je možné bez relevantnej vedecko-výskumnej evidencie 
(pričom výskum v tejto oblasti nemá v podmienkach Slovenska svoju tradíciu), realizoval IVPR v roku 
2013 v rámci kontraktu uzatvoreného medzi MPSVSR SR a IVPR výskumnú úlohu pod názvom 
Zisťovanie prevalencie násilia na detskej populácii v SR (VÚ č. 2273). Jej primárnym zámerom bolo 
zmapovať rozsah rozšírenosti jednotlivých foriem násilia páchaného na deťoch cez ich bezprostrednú 
alebo sprostredkovanú životnú skúsenosť.  

 V rámci výskumnej práce k uvedenej problematike vydal IVPR už v apríli 2013 čiastkovú 
výskumnú správu Prevalencia násilia páchaného na deťoch vo verejnej mienke na Slovensku1, 
predmetom ktorej bola analýza postojov dospelej populácie Slovenska k rozšírenosti (prevalencii) 
násilia páchaného na deťoch do 18 rokov veku a jeho jednotlivých foriem. Ďalším čiastkovým 
výstupom je táto výskumná správa, v ktorej sa venujeme osobitne otázkam prevalencie násilia a jeho 
jednotlivých foriem u detí so zdravotným postihnutím.  

 

1 Násilie na DZP ako ľudsko - právna agenda 

 V prvej čiastkovej správe z výskumu sme sa podrobnejšie venovali základnému ľudsko-
právnemu rámcu pre zaoberanie sa problematikou zlého zaobchádzania s deťmi/násilia na deťoch 
(dokumenty OSN a Rady Európy) a aj terminologickým otázkam. Na tomto mieste sa sústredíme len 
na tie, ktoré majú „nadstavbovú“ povahu vo vzťahu k deťom so zdravotným postihnutím (ďalej len 
„DZP“). 

 Uznanie skutočnosti, že DZP sa môžu nachádzať vo zvýšenom riziku násilia zo strany iných 
osôb, viedlo k osobitnému rozpracovaniu záväzkov ich ochrany v najnovšom ľudsko-právnom 
dokumente - OSN Dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím2, ktorý Slovensko 
ratifikovalo v júni 2010. 

„Zmluvné strany prijmú všetky nevyhnutné opatrenia, ktorými zabezpečia deťom so zdravotným postihnutím 
plné využívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd na rovnakom základe s ostatnými deťmi“. (čl. 7 ods. 

1) 

„Zmluvné strany prijmú všetky príslušné legislatívne, správne, sociálne, vzdelávacie a iné opatrenia na ochranu 
osôb so zdravotným postihnutím tak doma, ako aj mimo domova, pred všetkými formami vykorisťovania, násilia 

a zneužívania, a to aj so zreteľom na ich rodový aspekt“. (čl. 16 ods.1) 

                                                           
1 Repková, K. – Fico, M. (2013) Prevalencia násilia páchaného na deťoch vo verejnej mienke na Slovensku. 
Bratislava : IVPR. Dostupné online:  
http://www.sspr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2013/Repkova/2273_web.pdf  
2 V súlade s Oznámením MZV SR č. 317/2010 Dohovor nadobudol pre SR platnosť dňom 25. júna 2010. 

http://www.sspr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/vyskum/2013/Repkova/2273_web.pdf
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2 Viacnásobná zraniteľnosť DZP v oblasti násilia - explanácia 

 Autorský kolektív WHO Svetovej správy o násilí a zdraví (World report on violence and health; 
Krug et al., 2002) vymedzil štyri skupiny rizikových faktorov, ktoré zvyšujú zraniteľnosť detí v oblasti 
násilia: (1) charakteristiky na strane samotného dieťaťa; (2) charakteristiky na strane opatrujúcej 
osoby a rodiny dieťaťa; (3) komunitné faktory; a (4) spoločenské faktory. Usporiadané sú v rámci tzv. 
ekologického modelu. Znázornený je v obrázku č. 1. 

Obrázok1: Ekologický model rizík násilia 

 

 

Zdroj: E. G. Krug et al. (2002:12) 

 

(1) Charakteristiky na strane dieťaťa (indivíduum) 

• vek (fatálne i nefatálne prejavy telesného týrania sa najčastejšie vyskytujú u menších detí; 
sexuálne zneužívanie sa začína vyskytovať najčastejšie v období puberty a vrcholí v období 
adolescencie), 

•  pohlavie (dievčatá sú častejšie sexuálne zneužívané, zanedbávané v oblasti vzdelávacích 
a nutričných potrieb a nútené k prostitúcii; chlapci sú častejšie obeťami telesného týrania), 

• špecifické charakteristiky dieťaťa (nízka pôrodná váha, nezrelosť, telesné alebo mentálne 
postihnutie). 

(2) Charakteristiky na strane opatrujúcej osoby a rodiny dieťaťa (vzťahy) 

• pohlavie (nie je jednoznačne vedecky preukázané, že muži sú častejšie násilní voči deťom ako 
ženy, ale ich násilné správanie voči deťom je častejšie ohrozujúce ich život; v mnohých krajinách 
sú muži častejšie nositeľmi sexuálneho zneužívania chlapcov aj dievčat), 

spoločnosť

komunita

vzťahy

indivíduum
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• rodinná štruktúra a zdroje (fyzicky násilní rodičia sú častejšie mladí, samovychovávajúci dieťa, 
chudobní, nezamestnaní, s nižšou úrovňou vzdelania), 

• veľkosť rodiny a kompozícia domácnosti (v rodinách s viac ako štyrmi deťmi sa niekoľkonásobne 
častejšie vyskytuje násilie na deťoch, ohrozujúce je aj nestabilné rodinné prostredie s meniacou sa 
kompozíciou domácností), 

• osobnosť a správanie opatrujúcich osôb (násilní rodičia majú často znížené sebavedomie, slabú 
kontrolu nad sebou, majú mentálne problémy a nesociálne  sa správajú; často sú neinformovaní 
a majú od dieťaťa nerealistické očakávania), 

• vlastná skúsenosť s násilím z obdobia detstva (zvyšuje výskyt násilia v dospelosti voči vlastným 
deťom), 

• násilie v rodine/doma (výskyt ďalších násilných prejavov v rodine, napr. medzi rodičmi, zvyšuje 
riziko násilia voči deťom), 

•  iné charakteristiky (stresy a zmeny v práci, nedostatok prostriedkov, zdravotné problémy rodičov, 
ale aj iné aspekty rodinného života môžu znižovať schopnosť rodičov adekvátne riešiť problémy 
alebo hľadať podporu). 

(3) Komunitné charakteristiky (komunita) 

• chudoba (násilie zažívajú častejšie deti z chudobných komunít s vysokou mierou populačnej 
výmeny a príliš početnými domácnosťami), 

• sociálny kapitál (deti z komunít s nízkym sociálnym kapitálom a sociálnymi investíciami do detí 
majú častejšie psychické problémy a problémy v správaní a sú vo vyššom riziku násilia zo strany 
iných). 

(4) Spoločenské faktory (spoločnosť) 

Ide o kultúrne hodnoty a normy či o ekonomickú silu spoločnosti; o nerovnosti založené na veku 
a pohlaví; o rodinnú politiku a politiku zameranú na deti; o rozsiahle sociálne a vojnové konflikty, 
ktoré zvyšujú riziko násilia na deťoch. 

  

Na základe dostupných zdrojov a opakovanej praxe možno v prípade DZP hovoriť o 
„kombinovanej povahe“ ich zvýšenej zraniteľnosti  v oblasti násilia a o fenoméne viacvrstvových rizík 
násilia. DZP sú zraniteľnejšie vo všetkých formách násilia páchaného na deťoch všeobecne a zároveň, 
niektoré formy zlého zaobchádzania sa špecificky vzťahujú primárne k nim (Children, 2013).  
Dokumentujú to nasledovné zistenia: 

 v rozvinutých krajinách sa pohybuje prevalencia násilia páchaného na DZP od 26,7% v prípade 
kombinovaných prejavov násilia, cez 20,4% u telesného týrania, po 13,7% u sexuálneho 
zneužívania tejto skupiny detí (Jones et al., 2013:44), 

 podľa najnovšej správy UNICEF z mája 2013 sa násilie na DZP vyskytuje všeobecne približne 3-4 
krát častejšie ako u detí bez zdravotného postihnutia, konkrétne: 3,7x častejšie v prípade 
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kombinovaného násilia, 3,6x častejšie v prípade telesného týrania a 2,9x častejšie v prípade 
sexuálneho zneužívania (Children, 2013)3, 

 rozdiely pritom nie sú len pri porovnávaní všeobecnej populácie detí s populáciou DZP, ale aj vo 
vnútri populácie DZP. Napr. v prípade detí s mentálnym postihnutím je výskyt ich sexuálneho 
zneužívania až 4,6x častejší ako v prípade bežnej detskej populácie bez zdravotného postihnutia.  

Viacvrstvovú štruktúru rizík násilia (zlého zaobchádzania) s DZP schematicky znázorňuje  obrázok č. 2. 

 

Obrázok2: Štruktúra viacvrstvových rizík násilia u DZP 

 

 

 

 

 

 

 

    

Zdroj: voľne spracovala K. Repková (podľa Children, 2013) 

                                                           
3 Children with disabilities. The State of the World´s Children. UNICEF, May 2013. Dostupné online 
http://www.unicef.org/disabilities/files/SWCR2013_ENG_Lo_res_24_Apr_2013.pdf  
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 Medzi špecifické formy násilia páchaného na DZP sa zvykne najčastejšie zaraďovať vedomá 
manipulácia ich správania cestou indikácie medikamentov, či elektrických šokov; ďalej manipulovanie 
dievčat so zdravotným  postihnutím ku sterilizácii a umelému prerušeniu tehotenstva; či popieranie 
práva DZP na vlastnú rodinu a možnosť vyrastať v prirodzenom prostredí ich umiestňovaním do 
ústavnej starostlivosti s neprimerane zabezpečovanou starostlivosťou a podporou komplexu 
vývinových potrieb DZP. Okrem toho odborníci a odborníčky poukazujú na prax, že DZP bývajú 
„posledné v poradí“, ak sa hľadajú alternatívne riešenia rodinnej starostlivosti (Children, 2013).  

L. Jones et al. (2013) si tiež kladú otázku, prečo sú DZP v  neporovnateľne vyššom riziku 
násilia zo strany iných ľudí v porovnaní s deťmi bez zdravotného postihnutia. Ako sme uviedli, podľa 
E.G. Krug et al. (2002) je rizikovým faktorom už samotná prítomnosť zdravotného postihnutia 
a mentálnej či telesnej inakosti dieťaťa (riziko na individuálnej úrovni). V rodinnom prostredí 
zdôvodňujú L. Jones et al. (2013) zvýšené riziko intenzívnou (nadštandardnou) zaťaženosťou rodičov 
a iných príbuzných v oblasti starostlivosti a iných záväzkov voči DZP, a to najmä v situáciách, keď 
rodina nie je primerane podporená verejnými službami. S tým súvisí riziko umiestnenia dieťaťa do 
rezidenčnej starostlivosti, ktorá je vysoko riziková v oblasti sexuálneho zneužívania a telesného 
týrania DZP. Osobitne zraniteľné sú najmä deti s poruchami komunikácie. E. Rosenthal, L. Ahern 
(2013) preto poukazujú na kritický význam podpory detí v rezidenčnej starostlivosti skúsenými 
a trénovanými odborníkmi a odborníčkami, nakoľko bez emocionálnej podpory a pozornosti u nich 
navyše hrozí sebapoškodzovanie, ktorým sa multivrstvová povaha násilia u DZP ešte posilňuje.  
Autorský kolektív uzatvára: 

 

... bez ohľadu na to, či DZP žijú v inštitúciách alebo vo svojich rodinách, či sú v starostlivosti 
iných osôb, všetky by mali byť vnímané ako vysoko riziková skupina, pri ktorej je kľúčové zamerať sa 

na identifikovanie násilia“. 

                                                         (Jones et al., 2013:45) 

 

V súlade s týmito výzvami a v kontexte strategických národných zámerov v oblasti prevencie 
násilia páchaného na deťoch a plnenia záväzkov vyplývajúcich z ratifikovaného OSN Dohovoru 
o právach osôb so zdravotným postihnutím (osobitne článku 16) sme sa na násilie páchané na DZP 
zamerali aj v rámci reprezentatívneho prieskumu, ktorý sme realizovali v prvej polovici roku 2013. 
V ďalšom texte predstavíme jeho dizajn a výsledky. Pre účely tejto štúdie sa primárne sústredíme na 
výsledky týkajúce sa DZP. 
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3 Reprezentatívny prieskum  

3.1 Ciele a predmet prieskumu 

Cieľom prieskumu bolo zhromaždiť, analyzovať a interpretovať údaje o prevalencii násilia 
páchaného na deťoch (vrátane DZP) získané na základe ich vlastnej skúsenosti s týmto typom 
správania dospelých, či rovesníkov.  

Získané poznatky boli analyzované na účely prípravy národných strategických dokumentov 
v tejto oblasti (formovania politík a opatrení zameraných na prevenciu násilia páchaného na deťoch a 
na kuratívu v situáciách, kedy už k násilnému správaniu zo strany rozličných subjektov došlo, resp. je 
vysoké riziko, že by mohlo dôjsť). Súčasťou tohto cieľa bolo aj identifikovať problémy a oblasti 
(špecifické témy), na ktoré by sa mal zamerať výskum do najbližšieho obdobia v rámci realizácie 
schválených strategických zámerov. 

Predmetom prieskumu bola individualizovaná ne/skúsenosť detí s násilím a jeho špecifickými 
formami (zanedbávanie, telesné týranie, emočné týranie, sexuálne zneužívanie) páchanými zo strany 
dospelých či rovesníkov. Prítomnosť foriem v skúsenosti dieťaťa sme zisťovali prostredníctvom 
jednotlivých prejavov sýtiacich tieto formy. Predmet prieskumu tak mal viacúrovňovú štruktúru 
znázornenú v schéme č. 1. 

Schéma1: Viacúrovňová štruktúra predmetu prieskumu 

 

Predmetom prieskumu nebolo zisťovanie sebapoškodzovania dieťaťa ako formy násilného 
správania. 

Prieskum bol jedinečný svojho druhu (za posledných takmer 15 rokov sa prieskum 
podobného zamerania na Slovensku nerealizoval), z dôvodu čoho mal pilotnú povahu a nemohol 
pokryť všetky aspekty možného záujmu, ktoré by boli z hľadiska prípravy strategického národného 
dokumentu relevantné. 

Prejavy -
napríklad

Formy -
napríklad

Násilie Násilie

zanedbávanie

nedostatok 
jedla

nedostatok 
čistého 

oblečenia

emocionálne 
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vydieranie 
opustením
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3.2 Hypotéza a otázky prieskumu 

 

Pre účely tejto štúdie sme formulovali základnú hypotézu, že deti so zdravotnými problémami sú 
viacnásobne vystavené jednotlivým formám násilia zo strany iných osôb v porovnaní s deťmi bez 

zdravotných problémov. 

  

Hypotézu sme opreli o zahraničné výskumné zistenia (napr. Krug et al., 2011; Children, 2013), 
ktoré takýto predpoklad potvrdzujú, s tým, že v podmienkach Slovenska nebol podobný výskum 
zatiaľ realizovaný. Na účely overenia hypotézy sme formulovali tieto otázky prieskumu: 

• Aká je prevalencia zanedbávania detí vo veku 14-16 rokov všeobecne, a osobitne u detí so 
zdravotnými problémami a bez zdravotných problémov, zisťovaná na základe ich vlastnej 
skúsenosti? 

• Aká je prevalencia zneužívania prostredníctvom mobilu alebo internetu detí vo veku 14-16 rokov 
všeobecne, a osobitne u detí so zdravotnými problémami a bez zdravotných problémov, zisťovaná 
na základe ich vlastnej skúsenosti? 

• Aká je prevalencia emocionálneho týrania detí vo veku 14-16 rokov všeobecne, a osobitne u detí 
so zdravotnými problémami a bez zdravotných problémov, zisťovaná na základe ich vlastnej 
skúsenosti? 

• Aká je prevalencia fyzického týrania detí vo veku 14-16 rokov všeobecne, a osobitne u detí so 
zdravotnými problémami a bez zdravotných problémov, zisťovaná na základe ich vlastnej 
skúsenosti? 

• Aká je prevalencia sexuálneho zneužívania detí vo veku 14-16 rokov všeobecne, a osobitne u detí 
so zdravotnými problémami a bez zdravotných problémov, zisťovaná na základe ich vlastnej 
skúsenosti? 

• Aká je skúsenosť detí vo veku 14-16 rokov všeobecne, a osobitne detí so zdravotnými problémami 
a bez zdravotných problémov, zisťovaná na základe ich vlastnej skúsenosti so zraneniami 
spôsobenými v dôsledku násilného správania iných? 

• Komu sa zdôverujú deti vo veku 14-16 rokov všeobecne, a osobitne deti so zdravotnými 
problémami a bez zdravotných problémov, so skúsenosťami s násilím iných? 

• Poznajú  deti vo veku 14-16 rokov všeobecne, a osobitne deti so zdravotnými problémami a bez 
zdravotných problémov, vo svojom okolí iné dieťa, ktoré sa stalo obeťou násilia a o akú formu 
násilia šlo? 
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3.3 Prieskumná vzorka 

Prieskumu sa zúčastnilo celkovo 1560 žiakov a žiačok 8. a 9. ročníka základnej školy zo 
všetkých regiónov Slovenska, najčastejšie vo veku 13-15 rokov. Pri výbere vekovej vzorky sme 
vychádzali z predpokladu, že deti navštevujúce posledné ročníky základnej školy dokážu identifikovať 
formy správania iných, na ktoré sme sa v prieskume zamerali, ako násilné správanie voči ich osobe, 
prípadne ako násilné správanie voči inému dieťaťu v ich okolí. Rovnako, že dokážu byť reflexívne voči 
takémuto správaniu na svojej osobe či na inom dieťaťa aj z minulého obdobia, z čoho možno 
nepriamo dedukovať prevalenciu násilného správania aj u mladších detí.  

Boli sme si na strane druhej vedomí faktu, že práve u detí tejto vekovej skupiny nemožno 
vylúčiť istú mieru nadsadenia (zveličenia) závažnosti určitých foriem správania zo strany svojich 
najbližších (najmä rodičov) v rámci možných vzťahových kríz rodičia – deti a krízy autority v období 
dospievania detí.  Nebolo možné vylúčiť ani fabulovanie prítomnosti násilných foriem správania zo 
strany dospelých (rodičov, učiteľov/liek, prípadne iných dospelých). Na odkrytie týchto fenoménov 
sme sa však s ohľadom na pilotnú povahu prieskumu nezamerali. 

Kritériá reprezentatívnosti vzorky sa dôsledne viazali na faktory pohlavia, príslušnosti 
k regiónu a k ročníku (8. - 9. ročník ZŠ). Z hľadiska ostatných kritérií – napr. typ školy (verejná, 
súkromná, cirkevná; základná a základná špeciálna); charakteristík domácnosti/rodiny, v ktorej dieťa 
žije; zdravotného  statusu dieťaťa, a iných – nespĺňala prieskumná vzorka kritériá reprezentatívnosti, 
čo limitovalo možnosti zovšeobecňovania získaných výsledkov.  

Z hľadiska špecifického zamerania tejto štúdie na násilie voči deťom so zdravotným 
postihnutím konštatujeme ďalšie limitujúce okolnosti: prieskum sa realizoval v 148 základných 
školách, z ktorých ani jedna nemala právny status špeciálnej základnej školy, pričom v tomto type 
základných škôl sa doposiaľ vzdeláva väčšina DZP. Ak sme zachytili deti/ žiakov a žiačky so 
zdravotným postihnutím, potom šlo predovšetkým o tých/tie, ktorí/é sú vzdelávaní/é formou 
individuálnej integrácie v bežných školách. Ďalej, do prieskumu neboli zapojené deti s mentálnym 
postihnutím. Rovnako zásadným bolo obmedzenie, že prieskum sa realizoval výlučne v školskom 
prostredí a nie v prostredí rezidenčnej starostlivosti, ktoré je, podľa odbornej literatúry, ale i bežnej 
praxe, z hľadiska výskytu násilia páchaného na DZP osobitne rizikové.  

 

3.4 Prieskumná metóda 

V prieskume bola využitá metóda dotazníka so zatvorenými i otvorenými otázkami (plné 
znenie dotazníka je uvedené v prílohe č. 1). Spolu 50 otázok bolo štrukturovaných do viacerých 
oblastí (celkov): 

- otázky zamerané na prítomnosť zanedbávania dieťaťa (prejavy zanedbávania), 

- otázky zamerané na zneužívanie dieťaťa cez mobil alebo internet (prejavy zneužívania, 
zneužívajúce osoby, frekvencia zneužívania, kedy sa so zneužívaním tohto typu začalo, výklad jeho 
dôvodov), 
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- otázky zamerané na emocionálne týranie dieťaťa (prejavy a frekvencia emocionálneho týrania, 
výskyt za posledné obdobie, kedy sa s ním začalo, čo bolo dôvodom, intervenujúci vplyv alkoholu 
u týrajúcej osoby), 

- otázky zamerané na fyzické týranie (prejavy a frekvencia fyzického týrania, výskyt za posledné 
obdobie, kedy sa s ním začalo, čo bolo dôvodom, intervenujúci vplyv alkoholu u týrajúcej osoby), 

- otázky zamerané na sexuálne zneužívanie dieťaťa (prejavy a frekvencia sexuálneho zneužívania, 
sexuálne zneužívajúce osoby, kedy sa s ním začalo, čo bolo dôvodom, intervenujúci vplyv alkoholu 
u zneužívajúcej osoby), 

- otázky zamerané na zranenie/a súvisiace s násilným správaním zo strany iných (frekvencia a typ 
zranenia/í, kedy k nemu došlo prvýkrát, dôsledky zranenia/í), 

- otázky zamerané na zdôverenie sa s prežitým násilím zo strany iných alebo preberanie tejto 
problematiky s inými (dôverná osoba, reakcie osôb), 

- poznanie iného dieťaťa v okolí – obete násilia, 

- identifikačné otázky (pohlavie, vek, návšteva školy a školský prospech, zdravotný status, 
informácie o rodine, národnosti a regióne, v ktorom dieťa žije), 

- výzva uviesť akékoľvek dodatky podľa vlastnej potreby k problematike násilia na deťoch. 

Návrh dotazníka spracoval hlavný riešiteľ projektu, následne bol konzultovaný s odborníkmi 
a odborníčkami IVPR a Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, členmi a členkami 
pracovnej skupiny4, ktorá bola zriadená pre účely realizácie prieskumu a celej výskumnej úlohy a so 
zástupkyňou Asociácie výchovných poradcov, ktorá organizačne zabezpečovala realizáciu zberu 
údajov v teréne.  

 

3.5 Organizácia prieskumu 

Prieskum bol od januára 2013 organizovaný na základe spolupráce IVPR, VÚDPaP a pracovnej 
expertnej skupiny, pričom do samotného zberu dát sa zapojila Asociácia výchovných poradcov, ktorá 
ho zorganizovala na vybraných školách v jednotlivých regiónoch SR (na základe kritérií 
reprezentatívnosti podľa pohlavia, regiónu a ročníka). Zber dát sa uskutočnil v mesiaci máj 2013. 
Údaje boli v mesiaci  jún 2013 nahrané do systému SPSS a od júla 2013 postupne spracovávané a 
interpretované. Súčasťou spracovania bolo aj vydanie tejto čiastkovej správy. 

 

 

 

                                                           
4 Pracovná/expertná skupina bola zriadená v januári 2013 za účelom konzultácie východísk a celkového 
teoreticko-metodologického dizajnu výskumnej práce. Bola zložená zo zástupcov zadávateľa a prvotného 
odberateľa (príslušný odbor MPSVR SR), konečného odberateľa (zástupcovia organizácií mimovládneho sektora 
poskytujúceho služby deťom – obetiam násilia) a zástupcovia/kyne realizátora (IVPR v spolupráci s VÚDPaP). 
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3.6 Výsledky prieskumu a ich interpretácia 

V rámci tejto časti čiastkovej správy predstavíme vybrané výsledky prieskumu, pričom sa 
primárne zameriame na tie, ktoré bližšie osvetľujú situáciu a skúsenosti DZP s násilím a jeho 
jednotlivými formami zo strany iných osôb. 

 

3.6.1 Prieskumná vzorka – bližšia informácia 

Všeobecná stručná charakteristika5 

Prieskumu sa celkovo zúčastnilo 1560 žiakov a žiačok, z toho bolo 49,8% chlapcov a 50,2% 
dievčat reprezentatívne rozdelených podľa krajov. Žiaci a žiačky pochádzali zo 148 základných škôl na 
Slovensku,  rovnako reprezentatívne zastúpených podľa jednotlivých krajov. 

98,5% žiakov a žiačok navštevovalo základnú školu, 1% osemročné gymnázium a 0,5% (celkovo 
osem žiakov a žiačok) uviedlo, že navštevuje základnú špeciálnu školu6. 52,5% uviedlo, že navštevuje 
8. ročník ZŠ a 47,5% navštevovalo 9. ročník ZŠ. Uvádzali vek od 13-16 rokov, pričom cca 46% z nich 
uviedlo vek 14 rokov a necelých 41% vek 15 rokov. 

Približne 30% žiakov a žiačok uviedlo, že má výborný, veľmi dobrý a dobrý prospech, 5,4% 
uviedlo dostatočný prospech a len 0,3% zúčastnených žiakov a žiačok charakterizovalo svoj prospech 
ako nedostatočný. 

Čo sa týka rodinného statusu, 79% žiakov a žiačok žilo s obomi rodičmi, vyše 18% len s matkou 
a 2,6% len s otcom. 20% pochádzalo z rozvedených rodín. Približne 10% žiakov/čok nemalo 
súrodenca, najčastejšie (takmer 49%) mali jedného súrodenca, 24% uviedlo, že má dvoch 
súrodencov, približne 10% troch a 4% uviedli štyroch súrodencov. Takmer 30% žiakov a žiačok 
(28,7%) hodnotilo finančnú situáciu rodiny ako veľmi dobrú, najčastejšie ju hodnotili ako dobrú 
(48,1%), ako ani dobrú ani zlú ju videlo takmer 21% a len v minimálnom rozsahu hodnotili finančnú 
situáciu rodiny ako zlú alebo veľmi zlú. 

Vyše 95% žiakov a žiačok uviedlo slovenskú, 2,5% maďarskú a 2,1% rómsku národnosť. 

 

Charakteristika DZP 

Osobitnú pozornosť sme venovali identifikácii zdravotného statusu žiakov a žiačok. Pýtali sme sa 
ich, ako by zhodnotili svoju zdravotnú situáciu. Celkovo 58,7% (N=915) uviedlo, že nemá žiaden 
zdravotný problém. Zvyšok (41,3%, N=645) sa zaradil do niektorej vymedzenej kategórie zdravotných 
problémov. Celkovo sme zaznamenali 897 označení v niektorej kategórii, z čoho vyplýva, že niektorí/é 
sa zaradili súčasne do viacerých kategórií zdravotných problémov. V grafe č. 1 uvádzame ich 
zastúpenie. 

                                                           
5 Podrobnejšie sa charakteristikám celkovej vzorky venuje záverečná správa z realizácie výskumnej úlohy. 
6 Z prehľadu zúčastnených základných škôl však vyplynulo, že žiadna z nich nemala status špeciálnej základnej 
školy. Odpovede ôsmich žiakov a žiačok, že navštevujú špeciálnu základnú školu, si preto vysvetľujeme ako 
možné nedorozumenie či omyl, resp. nepresnosť z ich strany.    
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Graf1: Prevalencia jednotlivých druhov zdravotných problémov u žiakov a žiačok 

 

  

Najčastejšie uvádzali problémy so zrakom (N=295; takmer 33% zo všetkých tých, ktorí označili 
prítomnosť nejakého zdravotného problému a cca 19% z celej prieskumnej vzorky). Druhú veľkú 
skupinu tvorili žiaci a žiačky s vývinovými poruchami učenia, citovou labilitou a inými zdravotnými 
problémami (najčastejšie alergiami). Boli zastúpení/é po približne 15%-16% zo skupiny tých, ktorí 
mali nejaké zdravotné problémy a v rozsahu 8-9% z celej prieskumnej vzorky. Necelých 12% z tých, 
ktorí mali zdravotné problémy, tvorili žiaci a žiačky s civilizačnými  chorobami typu astma, cukrovka či 
problémy so srdcom. Tvorili približne 7% z celej prieskumnej vzorky. Problémy so sluchom a chôdzou 
závažnejšieho charakteru (od krívania až po ochrnutie a používanie vozíka) sa vyskytovali vo výrazne 
najnižšom rozsahu. 

 Považujeme samozrejme za problematické porovnávať prevalenciu napr. ťažkého telesného 
postihnutia s rozsahom výskytu zrakových problémov dieťaťa, ktoré môže mať povahu zrakovej 
poruchy korigovateľnej okuliarmi. Práve vysoká prevalencia problémov so zrakom, v kombinácii 
s výskytom vývinových porúch učenia, psychických problémov a civilizačných porúch (ktoré sa 
dlhodobo nepovažovali za typické druhy zdravotného postihnutia) spôsobili, že vyše 40% žiakov a 
žiačok výberovej vzorky uviedlo, že má zdravotné problémy. Je to niekoľkonásobne vyššia 
prevalencia, ako sa zvykne uvádzať pri prevalencii zdravotného postihnutia v populácii (rozsah do 
15%; World, 2012). Ak teda v štúdii hovoríme o deťoch so zdravotným postihnutím, máme na mysli 
širokú skupinu detí/žiakov so zdravotným znevýhodnením, medzi ktoré sa v súlade s platnou právnou 
úpravou školského zákona zaraďujú  deti/žiaci so zdravotným postihnutím,  so zdravotným 
oslabením, s vývinovými poruchami a s poruchami správania (§2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove 
a vzdelávaní/školský zákon v ZNP). Myslíme si však, že každý druh zdravotného postihnutia, 
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oslabenia, vývinovej poruchy učenia či správania prináša do života dieťaťa rizikový prvok, vrátane 
rizika zlého zaobchádzania zo strany iných dospelých či rovesníkov a rovesníčok, aj keď môže ísť 
samozrejme o riziko rozličného chakteru a sily, v závislosti od charakteru a stupňa zdravotného 
postihnutia či znevýhodnenia. V ďalšom texte budeme preto používať širšie spojenie deti so 
zdravotnými problémami (ďalej len „DZP“) a deti bez zdravotných problémov (ďalej len DBZP). 

 Ďalšie charakteristiky skupiny DZP (v porovnaní s DBZP): 

• Výrazne častejšie v nej boli zastúpené dievčatá (44,2% DBZP vzorka : 58,6 DZP vzorka), 

• častejšie navštevovali deviaty ročník (46,2% DBZP vzorka : 49,4% DZP vzorka), 

• častejšie nemali žiadneho súrodenca (8,4% DBZP vzorka : 12,6% DZP vzorka) a menej často boli 
zastúpení v skupinách s tromi a viac súrodencami, 

• vyššie podielové zastúpenie mali DZP voči DBZP v bratislavskom, trnavskom, no najmä 
trenčianskom regióne; v žilinskom, košickom, prešovskom a nitrianskom regióne mali podielové 
zastúpenie nižšie a v banskobystrickom rovnaké. 

V ostatných charakteristikách sa vyskytovali medzi DZP a DBZP minimálne rozdiely. 

V ďalšom texte sa už budeme podrobnejšie zaoberať výsledkami vzťahujúcimi sa k jednotlivým 
formám násilia páchaného na deťoch. Osobitne sa budeme venovať porovnávaniu ich prevalencie 
u DBZP a DZP.  

 

3.6.2 Zanedbávanie DZP 

Problematiku zanedbávania detí sme sledovali pomocou série otázok zameraných na 
uspokojovanie zdravotných a edukačných potrieb detí, rovnako potrieb bezpečia, dostatku jedla 
a primeranosti hygienického prostredia či neohrozovania dieťaťa nejakým typom závislosti rodiča/čov 
(najmä alkoholovej a drogovej). Otázky zamerané na oblasť zanedbávania sú uvedené v tabuľke č. 1. 

Tabuľka2: Otázky zamerané na zanedbávanie dieťaťa 

číslo Prejavy zanedbávania Relevantná 
odpoveď 

1 Bola Ti poskytnutá zdravotná starostlivosť vždy, keď si to potreboval/la?  nie 

2 Chodíš s rodičmi na preventívne lekárske prehliadky (očkovanie, zubár)?  nie 

3 Máš k dispozícii všetky školské potreby, ktoré potrebuješ k učeniu (knihy, 
perá, učebnice)?  

nie 

4 Chodia Tvoji rodičia pravidelne na rodičovské združenia?  nie 

5 Bývaš v domácnosti, kde nefunguje toaleta, umývadlo alebo sporák? áno 

6 Bývaš niekedy hladný/á, lebo nemáte doma dostatok jedla? áno 



 
 21 

7 Je Tvojim rodičom jedno, či nosíš čisté oblečenie? áno 

8 Musel/a si sa o seba niekedy o seba postarať sám/sama, lebo rodičia pili 
alkohol alebo brali drogy? 

áno 

9 Nechali Ťa niekedy doma samého/samú a Ty si nevedel/a, kde sa rodičia 
nachádzajú? 

áno 

10 Bývali niekedy u teba doma ľudia, ktorých si sa bál/a a pred ktorými si mal/a 
strach? 

áno 

11 Musel/a si niekedy proti svojej vôli odísť z domu preč, lebo si sa doma 
necítil/a bezpečne? 

áno 

 

V grafe č. 2 je uvedený rozsah skúseností s jednotlivými prejavmi zanedbávania v celej vzorke 
žiakov a žiačok a následne u tých, ktorí uvádzali (DZP) a ktorí neuvádzali (DBZP) zdravotné problémy. 

Graf2: Prevalencia skúseností s jednotlivými prejavmi zanedbávania (v %) 
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 Najviac skúseností so zanedbávaním sa u žiakov a žiačok viazalo na nezáujem rodičov o ich 
prospech pravidelnou účasťou na rodičovských združeniach (položka 4, uviedlo takmer 36%). Takmer 
20% sa spájalo s neprítomnosťou rodičov doma bez toho, že by deti vedeli,  kde sa nachádzajú 
(položka 9). Vyše 9% uviedlo, že bývajú v domácnosti, kde chýba toaleta, umývadlo alebo sporák 
(položka 5). 

 Ak porovnávame skúsenosti s jednotlivými prejavmi zanedbávania u DZP a DBZP, potom 
spoločným menovateľom zistení je vyššie zastúpenie skúseností so zanedbávaním u DZP. 
Výraznejšie rozdiely sme zaznamenali najmä v položkách týkajúcich sa straty pocitu bezpečia 
v rodine, konkrétne pre neprítomnosť rodičov bez poznania toho, kde sú (24,5% DZP : 15,6% DBZP) či  
pre prítomnosť iných ľudí, z ktorých mali DZP strach (5,3% DZP : 1,8% DBZP), čo ich oveľa častejšie 
nútilo odísť z domu proti ich vôli (8,5% DZP : 2,5% DBZP). Iba v položke o nefungujúcej toalete, 
umývadle alebo sporáku v domácnosti sme zaznamenali vyššie zastúpenie u DBZP (10,4% DBZP : 7,1% 
DZP). 

 Aj keď bola najvýraznejšie u oboch porovnávaných skupín zastúpená položka o zanedbávaní 
povinnosti rodičov pravidelne navštevovať rodičovské združenia, nemožno generálne tvrdiť, že by 
uspokojovanie vzdelávacích potrieb detí bolo zo strany rodičov najviac zanedbávané. Dokumentuje to 
zistenie, že iba 3% žiakov a žiačok (najmenej zo všetkých sledovaných položiek) signalizovali, že 
nemajú k dispozícii potrebné školské pomôcky. 

 Aby sme sa mohli všeobecnejšie vyjadriť k prevalencii zanedbávania ako formy násilia 
páchanom na deťoch (či už deťoch so zdravotnými problémami alebo bez nich), spracovali sme index 
vystavenia dieťaťa zanedbávaniu. Operacionalizovali sme ho nasledovne: 

 

Za dieťa, ktoré je vystavené zanedbávaniu, sme považovali také, u ktorého sa vyskytli súčasne 
minimálne tri prejavy zanedbávania zo strany rodičov  z 11, pričom každá položka (prejav) mala 

rovnakú váhu. 

  

Na základe formulovanej operacionalizácie vystavenia dieťaťa zanedbávaniu uvádzame 
v grafe č. 3 jeho index u DBZP a DZP. 

Graf3: Index vystavenia zanedbávaniu u DBZP a DZP ( v%) 
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 Necelých 10% žiakov a žiačok celej vzorky malo skúsenosť minimálne s tromi prejavmi 
zanedbávania, t. j. boli vystavené zanedbávaniu ako forme násilia zo strany rodičov. DZP boli pritom 
vystavené zanedbávaniu v dvojnásobnom rozsahu (13,2%) v porovnaní s DBZP (6,7%). Vzťah medzi 
vystavením zanedbávaniu a ne/prítomnosťou zdravotného problému dieťaťa bol pritom štatisticky 
významný (Sig=0,000).  

 

3.6.3 Zneužívanie DZP prostredníctvom mobilu alebo internetu 

Zneužívanie detí prostredníctvom mobilu alebo internetu sme sledovali pomocou série otázok 
uvedených v tabuľke č. 2. 

Tabuľka2: Otázky zamerané na zneužívanie dieťaťa prostredníctvom mobilu alebo internetu 

číslo Prejavy zneužívania 

1 Posielanie SMS správ s hanlivým, nepravdivým alebo sexuálnym obsahom týkajúcim sa 
Tvojej osoby 

2 Posielanie elektronickej pošty s hanlivým, nepravdivým alebo sexuálnym obsahom 
týkajúcim sa Tvojej osoby 

3 Posielanie oznamov s hanlivým, nepravdivým alebo sexuálnym obsahom týkajúcim sa 
Tvojej osoby za pomoci Facebooku 

 

Okrem jednotlivých prejavov zneužívania cez mobil alebo internet sme sa zaujímali aj o častosť 
takejto skúsenosti. Žiaci a žiačky mali možnosť uviesť, že sa s uvedeným prejavom: 

- nestretli ani raz, 

- stala sa im  raz, 

- stala sa im 2-5 krát, 

- stala sa im 5-10 krát, 

- stala sa im viac ako 10 krát, 

- stáva sa im stále (opakovane). 

 

Za dieťa vystavené zneužívaniu prostredníctvom mobilu alebo internetu sme považovali také, ktoré 
bolo vystavené minimálne jednému z troch prejavov takejto formy násilia a súčasne, s  jednotlivými 

prejavmi bolo konfrontované dvakrát a viac. 

 

 Graficky spracované výsledky o indexe vystavenia dieťaťa zneužívaniu prostredníctvom 
mobilu alebo internetu sú uvedené v grafe č. 4. 
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Graf4: Prevalencia jednotlivých prejavov zneužívania detí prostredníctvom mobilu alebo internetu  
(v%) 
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medzi DZP a DBZP pritom zaznamenali v zneužívaní cez sieť Facebook (takmer 3-násobne vyššia 
prevalencia obdržiavania textov s uvedeným obsahom v porovnaní s DBZP), 

Najčastejšími zasielateľmi takýchto textov boli kamaráti a spolužiaci (všeobecne 2,6%; 4,2% DZP 
vzorka; 1,5% DBZP vzorka) a neznámi muži, ktorých deti nepoznali a nikdy predtým nevideli 
(všeobecne 1,9%; 2,9% DZP vzorka; 1,2% DBZP vzorka).  

 

3.6.4 Emocionálne týranie DZP 

Emocionálne týranie sme sledovali pomocou série otázok zameraných na rozličné formy 
správania sa rodičov voči deťom. Uvedené sú v tabuľke č. 3. 
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Tabuľka3: Otázky zamerané na emocionálne týranie detí zo strany ich rodičov 

číslo Prejavy emocionálneho týrania 

1 Vyhrážanie sa, že Ťa rodič opustí 

2 Zamykanie v izbe 

3 Ponižovanie, nadávanie 

4 Odmietanie sa s Tebou rozprávať 

5 Odopieranie stravy tak, že si zostal/a hladný/á 

 

Rovnako sme sa zaujímali o častosť dieťaťa s takouto skúsenosťou. Žiaci a žiačky mali možnosť 
uviesť, že sa s uvedeným prejavom: 

- nestretli ani raz, 

- stala sa im  raz, 

- stala sa im 2-5 krát, 

- stala sa im 5-10 krát, 

- stala sa im viac ako 10 krát, 

- stáva sa im stále (opakovane). 

 

Za dieťa vystavené emocionálnemu týraniu sme považovali také, ktoré bolo vystavené minimálne 
jednému z piatich  prejavov takejto formy násilia a súčasne, s  jednotlivými prejavmi bolo 

konfrontované dvakrát a viac. 

 

Frekvenciu výskytu jednotlivých prejavov emocionálneho týrania všeobecne vo vzorke a osobitne 
medzi DBZP a DZP uvádzame v grafe č. 5. 
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Graf5: Prevalencia výskytu jednotlivých prejavov emocionálneho týrania (v%) 

 

 

Najčastejšie boli deti konfrontované zo strany rodičov formou odmietania rozprávať sa s nimi 
(položka 4; 14,7%) a nadávania či ponižovania (položka 3; 4,1%). Najmenej často odmietaním stravy 
spôsobujúcim hlad (položka 5; 0,8%). Podobne ako v prípade zanedbávania a zneužívania 
prostredníctvom mobilu či internetu, aj v prípade emocionálneho týrania sme zaznamenali častejšie 
výskyt takéhoto správania zo strany rodičov voči DZP. Najvýraznejší rozdiel bol pritom pri položke 1 
(vyhrážanie sa, že rodič dieťa opustí), kedy skúsenosť s takýmto správaním zo strany rodiča malo 1% 
DBZP, ale až takmer 6% detí DBZP. 

Súhrnný index vystavenia emocionálnemu týraniu u DBZP a DZP na základe stanovených 
podmienok znázorňuje graf č. 6. 

Graf6: Index vystavenia emocionálnemu týraniu u DBZP a DZP ( v%) 
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Celkovo 22,9% žiakov a žiačok malo skúsenosť minimálne s jedným zo sledovaných prejavov 
emocionálneho týrania zo strany rodičov a to dvakrát a viac, pričom u DZP bol v porovnaní s DBZP 
výskyt takejto skúsenosti takmer dvojnásobne vyšší (31,3% DZP vzorka : 16,9% DBZP vzorka). Vzťah 
medzi vystavením emocionálnemu týraniu a ne/prítomnosťou zdravotného problému dieťaťa bol 
pritom štatisticky významný (Sig=0,000).  

 

3.6.5 Fyzické týranie DZP 

Na oblasť fyzického týrania detí zo strany svojich rodičov bola zameraná séria otázok uvedených 
v tabuľke č. 4. Otázky boli zamerané na fyzické týranie priamo dieťaťa, rovnako sa za fyzické týranie 
považovalo to, ak bolo dieťaťa prítomné fyzického týrania medzi ostatnými členmi rodiny alebo ak sa 
mu osobne snažilo zabrániť. 

Tabuľka4: Otázky zamerané na fyzické týranie detí zo strany ich rodičov 

číslo Prejavy fyzického týrania 

1 Šticovanie za vlasy 

2 Kľačanie na kolenách na príkaz 

3 Kmásanie, lomcovanie, ťahanie 

4 Kopnutie nohou 

5 Udretie po hlave 

6 Dusenie (rukami, vankúšom) 

7 Vyhrážanie sa rodičov navzájom, že si ublížia 

8 Napádanie sa rodičov navzájom 

9 Ubližovanie súrodencovi zo strany rodiča 

10 Bránenie jedného rodiča pred napadnutím druhého rodiča 

11 Popálenie cigaretou alebo iným predmetom 

 

Okrem jednotlivých prejavov fyzického týrania sme sa zaujímali aj o častosť takejto skúsenosti. 
Žiaci a žiačky mali možnosť uviesť, že sa s uvedeným prejavom: 

- nestretli ani raz, 

- stala sa im  raz, 

- stala sa im 2-5 krát, 

- stala sa im 5-10 krát, 

- stala sa im viac ako 10 krát, 
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- stáva sa im stále (opakovane). 

 

Za dieťa vystavené fyzickému týraniu sme považovali také, ktoré bolo vystavené minimálne jednému 
z 11 prejavov takejto formy násilia a súčasne, s  jednotlivými prejavmi bolo konfrontované dvakrát 

a viac. 

 

Frekvenciu výskytu jednotlivých prejavov fyzického týrania v celkovej vzorke a osobitne medzi 
DBZP a DZP uvádzame v grafe č. 7. 

Graf7: Prevalencia jednotlivých prejavov fyzického týrania detí  (v%) 
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Vyše 14% detí zažilo minimálne dvakrát zo strany rodičov udretie po hlave (položka 5, 14,3%), 
v rozsahu nad 5% bola zastúpená aj položka č. 1 – šticovanie za vlasy a v 4,7% prípadov šlo o kľačanie 
na kolenách na príkaz (položka č. 2). Ostatné formy fyzického týrania sa vyskytovali v porovnateľnom 
rozsahu 3-4%. Dusenie a popálenie cigaretou alebo inými predmetmi sa vyskytovalo v minimálnom 
rozsahu (0,4%, N=6). 

 Ak porovnávame výskyt jednotlivých prejavov telesného týrania u DZP a DBZP, potom jedine 
v prípade dusenia (položka č. 6) sme zistili vyšší výskyt u DBZP (N=1 u BZP;  N=5 u DZP). Vo všetkých 
ostatných prejavoch reprezentujúcich fyzické týranie detí bolo zastúpenie u DZP vyššie. Napr. až 
takmer 19% DZP bolo minimálne dvakrát bitých po hlave v porovnaní s 11% u DBZP. Trikrát častejšie 
v porovnaní s DBZP (6% : 2%) boli DZP vystavené situáciám potreby bránenia jedného rodiča pred 
napadnutím druhého rodiča (položka 10) alebo situáciám napádania sa rodičov navzájom (položka 8).  

Súhrnný index vystavenia dieťaťa fyzickému týraniu je znázornený v grafe č. 8. 

Graf8: Index vystavenia fyzickému týraniu u DBZP a DZP ( v%) 
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fyzickým týraním a ne/prítomnosťou zdravotného problému dieťaťa bol pritom štatisticky významný 
(Sig=0,000). 

 

3.6.6 Sexuálne zneužívanie DZP 

Sexuálne zneužívanie sme mapovali pomocou série otázok zameraných na neprimerané 
sexuálne správanie za účasti dospelého človeka. Uvedené sú v tabuľke č. 5. 
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Tabuľka5: Otázky zamerané na sexuálne zneužívanie detí zo strany dospelých 

číslo Prejavy sexuálneho zneužívania 

1 Urážanie sexuálnymi poznámkami týkajúcimi sa Tvojej postavy alebo vzhľadu 

2 Nútenie, aby si s dospelým pozeral/a filmy so sexuálnou tematikou 

3 Nútenie, aby Ťa dospelý mohol fotiť v erotických polohách 

4 Nútenie zo strany dospelého, aby si sa na neho/ňu pozeral, keď bol/a nahý/á 

5 Nútenie zo strany dospelého, aby si sa dotýkal/a jeho/jej intímnych miest 

6 Nútenie zo strany dospelého, aby sa mohol/la dotýkať Tvojich intímnych miest 

7 Nútenie zo strany dospelého k pohlavnému styku 

 

Opätovne sme sa zaujímali aj o častosť skúseností s jednotlivými prejavmi sexuálneho zneužívania 
dieťaťa. Žiaci a žiačky mali možnosť uviesť, že sa s uvedeným prejavom: 

- nestretli ani raz, 

- stala sa im  raz, 

- stala sa im 2-5 krát, 

- stala sa im 5-10 krát, 

- stala sa im viac ako 10 krát, 

- stáva sa im stále (opakovane). 

 

Za dieťa vystavené sexuálnemu zneužívaniu sme považovali také, ktoré bolo vystavené minimálne 
jednému z 11 prejavov takejto formy násilia a súčasne, s prejavom uvedeným v položke 1 bolo 

konfrontované dvakrát a viac a s ostatnými prejavmi minimálne raz. 

 

Frekvenciu výskytu jednotlivých prejavov sexuálneho zneužívania v celej vzorke a osobitne medzi 
DBZP a DZP uvádzame v grafe č. 9. 
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Graf9: Prevalencia jednotlivých prejavov sexuálneho zneužívania detí  ( v%) 

 

 

Najviac žiakov a žiačok (8%) malo skúsenosť s urážlivými sexuálnymi poznámkami týkajúcimi 
sa ich postavy alebo vzhľadu (položka1). Ostatné prejavy sexuálneho zneužívania sa vyskytovali 
v rozsahu 1 - 2,4%, pričom 2,4% sa týkali skúsenosti, kedy boli nútení zo strany dospelých, aby sa 
dospelí mohli dotýkať ich intímnych miest. 

Výrazné rozdiely v skúsenostiach so sexuálnym zneužívaním sme zaznamenali medzi DZP 
a DBZP.  Vo všetkých položkách boli skúsenosti DZP uvedeného druhu niekoľkonásobne častejšie: 
najväčší (štvornásobný) rozdiel sme zaznamenali pri položkách o nútení zo strany dospelého 
k pohlavnému styku (položka 7; 3,8% DZP : 0,7% DBZP) či o nútení, aby sa dospelý mohol dotýkať 
intímnych miest DZP (položka 6; 4,1% DZP : 1,2% DBZP).  

V grafe č. 10 je spracovaný index vystavenia detí z celej vzorky, a následne DZP a DBZP  
sexuálnemu zneužívaniu. 
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Graf10: Index vystavenia sexuálnemu zneužívaniu u DZP a DBZP (v%) 

 

 

Na základe stanovených operacionalizačných kritérií konštatujeme, že celkovo necelých 11% 
žiakov a žiačok bolo vystavených sexuálnemu zneužívaniu. V skupine DZP bola pritom prevalencia 
vystavenia sexuálnemu zneužívaniu viac ako dvojnásobná (15,5% DZP : 7,4%DBZP). Vzťah medzi 
vystavením sexuálnemu zneužívaniu a ne/prítomnosťou zdravotného problému dieťaťa bol pritom 
štatisticky významný (Sig=0,000). 

Zaujímali sme sa aj o to, zo strany koho dochádzalo najčastejšie k sexuálnemu zneužívaniu žiakov 
a žiačok. Z celkovo 471 uvedených prípadov to boli najčastejšie kamarát/spolužiak (N=130, takmer 
28%), neznámy muž (N=82, vyše 17%), ďalej kamarátka/spolužiačka (N=50, takmer 11%) či neznáma 
žena (N=43, vyše 9%). V týchto prípadoch nešlo prevažne len o jednorazovú, ale aj o opakovanú 
skúsenosť (najčastejšie 2-5 krát). Sexuálne zneužívanie zo strany iných osôb (napr. rodičov, 
náhradných rodičov, súrodencov, učiteľov/liek) sa vyskytlo v oveľa menšom zastúpení a spravidla šlo 
o jednorazovú skúsenosť.  

Napokon sme porovnali indexy vystavenia jednotlivým formám násilného správania voči deťom 
všeobecne a potom osobitne voči DZP a DBZP. Výsledky sú uvedené v grafe č. 11. 

Graf11: Porovnanie indexov vystavenia jednotlivým formám násilného správania u DZP a DBZP 
(v%) 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

všeobecne DZP DBZP

10,8

15,5

7,4

0
5

10
15
20
25
30
35

zanedbávanie emocionálne týranie fyzické týranie sexuálne zneužívanie

9,4

22,9 22,3

10,8
13,2

31,3
28,8

15,5

6,7

16,9 17,7

7,4

Indexy vystavenia jednotlivým formám násilia (v%)

všeobecne DZP DBZP



 
 33 

 V najvyššom a porovnateľnom rozsahu boli žiaci a žiačky celej vzorky vystavení 
emocionálnemu týraniu (22,9%) a fyzickému týraniu (22,3%). Sexuálne zneužívanie bolo zastúpené 
v rozsahu necelých 11% a zanedbávanie v rozsahu 9,4%. 

 Okrem konštatovania, že v každej forme násilného správania boli u DZP indexy vystavenia 
v porovnaní s DBZP vyššie, zaujímalo nás aj to, v akom pomere. Výsledky sú uvedené v grafe č. 12. 

Graf12: Pomerové zastúpenie indexov vystavenia jednotlivým formám násilia u DZP a DBZP 

 

  

Najvýraznejší rozdiel medzi DZP a DBZP sme zaznamenali v oblasti sexuálneho zneužívania, 
kde pomer vystavenia tejto forme násilia medzi DZP a DBZP bol viac ako dvojnásobný (hodnota 2,09). 
Takmer dvojnásobný rozdiel (hodnota 1,97) bol aj v oblasti zanedbávania a najnižší v oblasti fyzického 
týrania (hodnota 1,63). 

 

Všeobecne teda konštatujeme, že DZP sú viacnásobne častejšie vystavené a majú viacnásobnú 
skúsenosť so všetkými formami násilia v porovnaní s DBZP. 

 

3.6.7 Zranenia DZP v dôsledku násilného správania iných 

Vo výskume sme sa zaoberali aj otázkou, či v dôsledku násilného správania boli žiaci a žiačky 
zranení. Výskyt zranení je znázornený v grafe č. 13. 
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Graf13: Výskyt zranení DZP a DBZP v dôsledku násilia (v%) 

 

 

Takmer 70% žiakov a žiačok celej vzorky uviedlo, že nikdy neboli v dôsledku násilného správania 
iných zranení/é. U zvyšných 30% šlo najčastejšie o jednorazové zranenie (takmer 14%), k zranenie 2-5 
krát došlo u takmer 10% žiakov a žiačok, približne 2% boli zranené/í 5-10 krát a viac ako 10 krát došlo 
v dôsledku násilia k zraneniu u 4,6% žiakov a žiačok z celkovej vzorky. 

Porovnateľne s predchádzajúcimi zisteniami, aj v tomto aspekte udávali DZP nepriaznivejšiu 
situáciu. Kým vyše 76% DBZP uviedlo, že u nich k zraneniu nedošlo, u DZP to bolo len v rozsahu 61%. 
V rámci každej sledovanej frekvencie prítomnosti zranenia v dôsledku násilného správania inej osoby 
boli DZP zastúpené približne dvojnásobne častejšie. 

V grafe č. 14 uvádzame druhy zranení spôsobené deťom násilím iných ľudí.   

Graf14: Druhy zranení DZP a DBZP spôsobené násilím (v%) 
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 Výrazne najčastejšie ( takmer 54%) uvádzali žiaci a žiačky malé modriny, škrabance či malé 
rezné rany, v rozsahu cca 19% to boli narazené či zlomené kosti či zlomené zuby, v porovnateľnom 
rozsahu veľké modriny, poranenia či rezné rany (17,3%). K poraneniu (poškodeniu) brucha, hrudníka, 
hlavy došlo v 7% prípadov a až takmer v rozsahu 5% spôsobilo násilie žiakom a žiačkam stratu 
vedomia. 

 Vo všetkých sledovaných typoch dôsledkov násilia bolo zastúpenie u DZP vyššie v porovnaní 
s DBZP, s tým, že rastom závažnosti dôsledku sa zvyšoval aj pomer medzi výskytom u DZP a DBZP. 
Napríklad, kým pri malých modrinách, škrabancoch a malých rezných ranách predstavoval pomer 
hodnotu cca 1,4, v prípade poškodenia brucha, hrudníka a hlavy to bol pomer takmer 2,5 a v prípade 
bezvedomia pomer s hodnotou 2,4.  

 

Vyplýva z toho, že DZP sú nielenže častejšie v dôsledku násilného správania inej osoby zranené, ale sú 
častejšie, v porovnaní s DBZP, vážnejšie zranené. 

 

3.6.8 Násilie pod vplyvom alkoholu násilnej osoby 

        Zaujímali sme sa aj o to, či sa skúsenosti žiakov a žiačok s násilím spájali s konaním násilných 
osôb pod vplyvom alkoholu. V grafe č. 15 uvádzame výsledky k takto naformulovanej otázke, 
osobitne za skúsenosti v oblasti emocionálneho týrania, fyzického týrania a sexuálneho zneužívania 
detí. 

Graf15: Skúsenosti s emocionálnym a fyzickým týraním a sexuálnym zneužívaním detí pod vplyvom 
alhoholu násilnej osoby (v%) 
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týraním pod vplyvom alkoholu násilnej osoby, ktorými sú v tomto prípade rodičia dieťaťa. Necelých 
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5% malo skúsenosť sexuálneho zneužívania, kedy bola násilná osoba pod vplyvom alkoholu. 
Najčastejšie pritom išlo o jednorazovú skúsenosť tohto druhu či o skúsenosť v rozsahu 2-5x.  

Všetky sledované formy násilného správania pod vplyvom alkoholu násilnej osoby (rodičov či 
iných osôb pri sexuálnom zneužívaní) sa vyskytli u DZP viac ako dvojnásobne častejšie v porovvnaní s 
DBZP. DZP boli pritom častejšie zastúpené vo všetkých stanovených frekvenčných skupinách výskytu 
tohto fenoménu.  

  

3.6.9 Zdôverovanie sa DZP s násilím  

V tejto časti nás zaujímalo, či sa žiaci a žiačky zdôverili niekomu o zážitkoch s násilím a žiadali 
o pomoc (graf č. 16). 

Graf16: Osoba, ktorej sa dieťa zverilo s násilím a žiadalo o pomoc (v%) 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

otec

mama

brat

sestra

starí rodičia

širšia rodina

kamarát/tka

spolužiak/čka

učiteľ/ľka

sused/dka

policat/tka

sociálny pracovník/čka

linka dôvery

zatiaľ nikomu

40,2

29,5

0,9

2

1,6

0,7

16,1

0,5

0,4

0,3

0,1

0,2

0,3

7,2

36,1

29,7

1,4

2

1,4

0,9

20,4

0,5

0,5

0

0,2

0,5

0,5

6,1

44

29,3

0,4

1,9

1,9

0,4

12,2

0,6

0,4

0,6

0

0

0,2

8,1

Osoba, ktorej sa dieťa zdôverilo (v%)

DBZP DZP všeobecne



 
 37 

Najčastejšie sa žiaci a žiačky zdôverili so skúsenosťou násilia a žiadali o pomoc svojich rodičov, 
predovšetkým otca (40,2%) a matku (29,5%). Tretiu najzastúpenejšiu skupinu tvorili kamaráti 
a kamarátky (vyše 16%). Ostatné osoby boli zastúpené výrazne nižšie, v rozsahu 2% a menej. Vyše 7% 
uviedlo, že sa nezdôverilo a pomoc nežiadalo zatiaľ od nikoho. 

 Zistili sme zaujímavé rozdiely medzi DZP a DBZP. DZP sa obracali na rodičov (najmä na otca) 
menej často ako DBZP (36% DZP: 44% DBZP), častejšie sa však obracali, v porovnaní s DBZP na 
kamarátov a kamarátky (20,4% DZP : 12,2% DBZP). Menej často sa u nich vyskytla situácia, že sa 
doposiaľ nezdôverili nikomu a u nikoho nehľadali pomoc (6,1% DZP : 8,1 DBZP). 

 V rámci tohto bloku sme sa zaoberali aj otázkou, či je problematika násilia  témou spoločných 
rozhovorov detí s rodičmi a v škole. Výsledky sú uvedené v grafe č. 17. 

Graf17: Násilie ako téma, ktorou sa zaoberajú DZP a DBZP s rodičmi a v škole 
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a DBZP výraznejšie rozdiely. U DZP boli o niečo častejšie zastúpení rodičia (43,2% DZP : 40% DBZP), aj 
keď, ako výsledky predtým ukázali, nie sú to rodičia, ktorým sa DZP častejšie zverujú a hľadajú u nich 
pomoc. 

 

3.6.10 Poznanie iného dieťaťa – obete násilia - vo svojom okolí 

Napokon sme sa zaujímali o to, či dieťa poznalo iné dieťa vo svojom okolí, ktoré bolo alebo je 
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Graf18: Poznanie iného dieťaťa, ktoré bolo obeťou násilia 

 

 

 Najčastejšie poznali žiaci a žiačky vo svojom okolí zanedbávané deti (takmer 44%), potom 
deti emocionálne týrané (33,1%), fyzicky týrané (22,2%) a najmenej často poznali dieťa sexuálne 
zneužívané (5,3%).  
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mobilu a internetu. Vystavenie násiliu sme mapovali na základe skúsenosti samotných detí, pričom 
sme sa snažili oddeliť jednorazovú skúsenosť s nejakým prejavom násilného správania inej osoby voči 
dieťaťu od skúsenosti opakovanej. 
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Zhrnutie výsledkov prieskumu 

Na základe realizovaného prieskumu konštatujeme, že hypotéza sa v plnom rozsahu potvrdila. 
Pomerové indexy7 týkajúce sa skúseností DZP s jednotlivými formami násilného správania zo strany 
iných osôb dosahovali hodnoty od 1,63 – 2,09. 1,63x častejšie mali DZP v porovnaní s DBZP 
skúsenosti s fyzickým týraním, 1,83x častejšie skúsenosti s emocionálnym týraním a 1,97x častejšie 
skúsenosti so zanedbávaním zo strany rodičov. Najväčší rozdiel sme zaznamenali v oblasti sexuálneho 
zneužívania, ktoré bolo v skúsenosti DZP zastúpené 2,09x častejšie ako u DBZP. Pri všetkých 
stanovených formách násilia existoval signifikantne významný vzťah medzi ich výskytom 
a ne/prítomnosťou zdravotných problémov dieťaťa. 

Rozdiely medzi DZP a DBZP boli variabilnejšie na úrovni jednotlivých prejavov násilného 
správania, ktoré sýtili jeho jednotlivé formy. Celkovo sme sa zamerali na 37 prejavov násilného 
správania, vrátane troch patriacich do skupiny zneužívania prostredníctvom mobilu alebo internetu. 
Zo všetkých prejavov násilného správania sme zaznamenali iba dva také, ktoré sa vyskytli v skúsenosti 
DBZP častejšie ako u DZP. DBZP mali častejšie skúsenosť bývania v domácnosti, kde nefunguje 
umývadlo a sporák (10,4% DBZP: 7,1% DZP) a skúsenosť s dusením ako prejavom fyzického týrania 
(0,6% DBZP : 0,2% DZP). Vo všetkých ostatných prejavoch násilného správania iných voči deťom bola 
skúsenosť DZP vyššia. „Najvyrovnanejší“ rozsah skúsenosti medzi DZP a DBZP (kde pomer 
predstavoval hodnotu do 2,0) sme zistili: 

- v oblasti zanedbávania dieťaťa: neúčasť rodičov na rodičovských združeniach (hodnota 1,1), pocit 
hladu pre nedostatok jedla (hodnota 1,5), nedostatok školských potrieb (hodnota 1,6), 
neprítomnosť rodičov doma bez toho, aby dieťa vedelo, kde sa nachádzajú (hodnota 1,6), či 
potreba postarať sa o seba pre alkoholizmus či drogovú závislosť rodičov (hodnota 1,8);  

- v oblasti emocionálneho týrania: zamykanie dieťaťa v izbe (hodnota 1,9), odmietanie rodiča 
rozprávať sa s dieťaťom (hodnota 1,9), či ponižovanie a nadávanie dieťaťu (hodnota 1,9);   

- v oblasti fyzického týrania: šticovanie za vlasy (hodnota 1,2), udretie po hlave (hodnota 1,6), či 
kľačanie na kolenách na príkaz (hodnota 1,9); 

- v oblasti sexuálneho zneužívania: nútenie, aby dieťa pozeralo s dospelým film so sexuálnou 
tematikou (hodnota 1,5). 

Vo všetkých ostatných prejavoch bola skúsenosť DZP v porovnaní s DBZP niekoľkonásobne (viac ako 
hodnota 2) vyššia. Vyberáme položky (prejavy násilia) s najvyššími pomerovými rozdielmi:  

- v oblasti zanedbávania mali DZP 3-3,4x častejšiu skúsenosť so stratou bezpečia doma;  

- v oblasti zneužívania prostredníctvom internetu mali DZP takmer 3x častejšiu skúsenosť 
s obdržiavaním hanlivých, nepravdivých alebo sexuálne ladených správ týkajúcich sa ich osoby 
prostredníctvom Facebooku;  

- v oblasti emocionálneho týrania mali DZP 6x častejšiu skúsenosť s vyhrážaním sa rodičov, že ich 
opustia a vyše 5x častejšiu skúsenosť s odopieraním stravy vedúcim k hladu; 

                                                           
7 Pomerové indexy predstavujú pomer medzi percentuálnym zastúpením danej formy alebo prejavu násilia 
medzi DZP a DBZP. 
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- v oblasti telesného týrania sme u DZP zaznamenali 8x častejšiu skúsenosť s popáleninami 
cigaretou alebo iným predmetom; takmer 4x častejšiu skúsenosť s vyhrážaním sa rodičov 
navzájom, že si ublížia a vyše 3-násobne častejšiu skúsenosť s potrebou brániť jedného rodiča 
pred napadnutím druhého rodiča; 

- v oblasti sexuálneho zneužívania mali DZP 5,4x častejšiu skúsenosť s nútením zo strany dospelého 
k sexuálnemu styku; 4,3x častejšiu skúsenosť s nútením dospelého k foteniu v erotických 
polohách; 3,4x častejšiu skúsenosť s nútením zo strany dospelého, aby sa mohol dotýkať ich 
intímnych miest a trojnásobne častejšiu skúsenosť s nútením zo strany dospelého, aby sa na nich 
mohol pozerať na nahých alebo s nútením, aby sa dotýkali jeho intímnych miest. 

DZP nielenže mali, v porovnaní s DBZP, oveľa častejšiu skúsenosť s jednotlivými formami 
a prejavmi násilného správania zo strany iných, ale aj boli približne dvojnásobne častejšie v dôsledku 
takéhoto správania zranené. Najvýraznejšie rozdiely sme pritom zaznamenali medzi DZP a DBZP 
v skúsenostiach s najťažšími zraneniami typu poškodenia brucha, hrudníka a poranenia hlavy či až 
bezvedomia. Skúsenosť tohto druhu bola u DZP v porovnaní so skúsenosťou DBZP približne 2,5x 
častejšia. 

Nepriaznivejšiu situáciu DZP sme zaznamenali aj so skúsenosťou s konaním násilnej osoby pod 
vplyvom alkoholu. V rozsahu vyše 9% mali žiaci a žiačky skúsenosť s fyzickým a emocionálnym 
týraním zo strany rodičov konajúcich pod vplyvom alkoholu, v necelých 5% mali skúsenosť s násilnou 
osobou pod vplyvom alkoholu, ktorá ich sexuálne zneužila/zneužívala. Všetky tri formy násilného 
správania pod vplyvom alkoholu sa vyskytli u DZP vyše dvojnásobne častejšie v porovnaní v DBZP.  

Výsledky ďalej ukázali, že deti využívajú ako dôverníkov a dôverníčky v otázkach skúseností 
s násilím najčastejšie svojich rodičov, osobitne otcov. Za zaujímavé však považujeme zistenie, že DZP 
sa v porovnaní s DBZP zdôverujú s takýmito skúsenosťami svojim rodičom, najmä otcom, menej často 
(44%DBZP : 36,1%DZP). Rovnako to platí voči starým rodičom (1,9% DBZP : 1,4% DZP). Na druhej 
strane, častejšie ako DBZP využívajú ako dôverníkov/čky kamarátov a kamarátky (20,4%DZP : 
12,2%DBZP) či súrodencov, najmä bratov (1,4%DZP : 0,4%DBZP). Predpokladáme, že to môže súvisieť 
so skutočnosť, že prostredím, v ktorom preberali problematiku násilia, je skôr škola než rodina 
a rozhovory s rodičmi (viac ako 20% rozdiel v prospech prostredia školy). Charakter položenej otázky 
v dotazníku8 však neumožňuje bližšie poznať, čo deti pod „školou“ mali na mysli: či preberanie 
problematiky násilia a ľudských práv ako súčasti nejakého predmetu v rámci výchovno-vzdelávacieho 
procesu alebo ako súčasti rovesníckych kontaktov so spolužiakmi/čkami. Ak sa deti doposiaľ nezverili 
nikomu so svojimi skúsenosťami s násilím zo strany iných, boli to častejšie DBZP (8,1%DBZP : 6,1% 
DZP). 

Napokon sme sa zamerali na to, či deti poznajú nejaké dieťa v ich okolí, ktoré bolo alebo je 
obeťou nejakej formy násilia zo strany iných a o akú formu násilia išlo. Deti z celkovej vzorky poznali 
najčastejšie iné zanedbávané dieťa (takmer 44%) a emocionálne týrané dieťa (vyše 33%). Približne 
každé piate (22,2%) poznalo fyzicky týrané dieťa a vyše 5% poznalo sexuálne zneužívané dieťa. Pri 
všetkých sledovaných formách násilia to boli DZP, ktoré častejšie poznali iné násiliu vystavené dieťa, 
pričom rozdiely neboli zanedbateľné: predstavovali od 3,4% pri sexuálnom zneužívaní po 11,2% pri 
emocionálnom týraní.  

                                                           
8 Preberal si niekedy problematiku násilia páchaného na deťoch: (a) so svojimi rodičmi (b) v škole? 
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Diskusia k vybraným výsledkom prieskumu 

V rámci diskusie sa osobitne pristavíme pri niektorých zisteniach, najmä v kontexte iných 
zahraničných a domácich vedecko-výskumných poznatkov. Niektoré diskutované oblasti sa budú 
dôsledne vzťahovať k špecifickej pozícii DZP, iné budú mať skôr všeobecnejšiu povahu, nakoľko 
budeme porovnávať vlastné zistenia s inými zisteniami, ktoré sa dôsledne neviazali na špecifickú 
pozíciu DZP. Z hľadiska realizovaného prieskumu ich však považujeme za zaujímavé. 

 

Prevalencia jednotlivých foriem násilia u DZP v porovnaní so zahraničnými zisteniami  

Ako sme konštatovali, reprezentatívny prieskum v podmienkach Slovenska potvrdil opakovane 
publikovaný poznatok, že deti so zdravotným postihnutím či širšie, s nejakým typom zdravotného 
znevýhodnenia (problému), sú, v porovnaní s deťmi bez zdravotných problémov, viacnásobne 
vystavené niektorej forme násilného správania iných osôb.  Podľa najnovšej správy UNICEF (Children, 
2013) je však rozsah zvýšenej prevalencie u týchto detí oveľa výraznejší – uvádza sa 3-4 násobný 
v porovnaní s DBZP. V našom prieskume predstavovali pomerové indexy na úrovni jednotlivých 
foriem násilia približne hodnotu 2, s najvyššom hodnotou v oblasti sexuálneho zneužívania (hodnota 
2,09). Uvedený rozdiel pracovne vysvetľujeme najmä kompozíciou prieskumnej vzorky. Pre účely 
tejto výskumnej štúdie sme vychádzali z pomerne široko definovanej kategórie „detí so zdravotnými 
problémami“ (DZP), v rámci ktorej prevažovali deti so zrakovými problémami korigovateľnými 
okuliarmi či deti s vývinovými poruchami učenia. Tieto funkčné poruchy sa vo výskumnej práci 
tradične nezaraďovali medzi „typické“ kategórie zdravotného postihnutia. Deti s vážnejšími 
motorickými a senzorickými funkčnými poruchami boli zastúpené v našej vzorke minimálne. Navyše, 
v prieskumnej vzorke neboli zastúpené deti s mentálnym postihnutím, u ktorých je podľa 
zahraničných skúseností riziko prítomnosti násilia (zlého zaobchádzania) zo strany iných osôb výrazne 
najvyššie.  

Rozdiely v prevalencii jednotlivých foriem násilia páchaného na DZP a DBZP zistené v našom 
prieskume a v zahraničných výskumoch mohli byť spôsobené aj samotnou prieskumnou metodikou 
(dotazníkom). Dotazník použitý v našom prieskume mal dvojúrovňovú štruktúru sledovaných 
„jednotiek“ – (1) úroveň foriem násilia a (2) úroveň jednotlivých prejavov násilia sýtiacich jednotlivé 
formy. Ak sme na úrovni foriem zistili približne dvojnásobne vyšší výskyt u DZP v porovnaní s DBZP, 
na úrovni jednotlivých prejavov dosahovali zvýšené prevalencie u DZP často aj vyššie ako 3-4 násobné 
hodnoty, osobitne v oblasti vybraných prejavov emocionálneho týrania či sexuálneho zneužívania. Aj 
za cenu zníženej možnosti porovnávania so zahraničnými či inými domácimi zisteniami považujeme 
použitie viacúrovňovej štrukturácie jednotiek skúmania (násilie – jeho formy – ich prejavy) za 
užitočné. Umožňuje štrukturovanejšie poznávať a popisovať detskú skúsenosť s rozličnými formami 
a prejavmi násilia páchaného na deťoch a tým cielenejšie formulovať a následne implementovať 
kuratívne a preventívne opatrenia.  

Napokon pripomenieme skutočnosť, že do úvahy sme pri vyhodnocovaní výsledkov nášho 
prieskumu zobrali len opakovanú skúsenosť dieťaťa s konkrétnym prejavom násilia (okrem skúsenosti 
s prejavmi sexuálneho zneužívania), čo opätovne znížilo celkové prevalenčné skóre pri jednotlivých 
formách násilia, osobitne emocionálneho a fyzického týrania. 
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Ak by bol býval prieskum uskutočnený aj na špeciálnych základných školách, so všetkými 
skupinami detí so zdravotným postihnutím a ak by bola bývala do úvahy braná aj jednorazová 
skúsenosť s nejakým prejavom násilného správania zo strany iných, prevalencie jednotlivých foriem 
násilia by boli bývali celkovo vyššie, zároveň s vyšším rozdielom medzi DZP a DBZP. 

 

Rodina a násilie na deťoch 

V odbornej literatúre sa opakovane uvádza, ako je dôležitá rodina pre napĺňanie vývinových šancí 
dieťaťa so zdravotným postihnutím. Zároveň sa však pripomína, že rodiny so zdravotne postihnutým 
členom (bez ohľadu na ich vek) sú rizikové v oblasti prejavov násilného správania a zlého 
zaobchádzania, najmä s ohľadom na náročnosť opatrovateľských vzťahov. V prípade odkázanosti 
člena rodiny na dlhodobú starostlivosť je dokonca rodina prostredím s najvyšším rizikom zlého 
zaobchádzania s odkázanou osobou. Pomerne veľká výskumná pozornosť bola doposiaľ venovaná 
najmä opatrovateľským rodinám s opatrovanou staršou osobou, oveľa menšia situáciám rodín, kedy 
je opatrované dieťa so zdravotným postihnutím (bližšie pozri Repková, 2009; Repková, Balogová, 
2013). Preto považujeme naše výskumné zistenia za užitočné (inšpirujúce), aj keď s limitovanými 
možnosťami zovšeobecnení, nakoľko prieskum nebol explicitne zameraný na dopad opatrovateľských 
vzťahov na rodinu a na zvýšené riziko násilia voči dieťaťu so zdravotným postihnutím či 
znevýhodnením 

Vyššiu komplikovanosť, resp. rizikovosť rodinnej situácie DZP, implicitne naznačilo niekoľko 
prieskumných zistení. V oblasti zanedbávania zo strany najbližších DZP častejšie uvádzali, že v rodine 
strácajú pocit bezpečia (pre prítomnosť cudzích ľudí, ktorých sa boja; pre neobjasnenú neprítomnosť 
rodičov; či pre potrebu odísť proti vlastnej vôli z domu).  Vo všetkých položkách emocionálneho či 
telesného týrania zo strany rodičov to boli opätovne častejšie DZP, ktoré uvádzali ich prítomnosť (pri 
niektorých položkách až 6x častejšie ako DBZP). Nešlo pritom len o emocionálne a telesné ataky voči 
dieťaťu samotnému, ale aj o situácie, kedy bolo vystavované potrebe brániť jedného rodiča pred 
druhým alebo byť svedkom vzájomného napádania sa rodičov. DZP mali, v porovnaní s DBZP, vyše 
dvojnásobne častejšiu skúsenosť, že ich rodičia emocionálne alebo fyzicky týrali pod vplyvom 
alkoholu. Zrejme aj preto ich násilné správanie viedlo u nich častejšie k zraneniam najvážnejšieho 
rozsahu, vrátane privedenia do stavu bezvedomia.  

Zrejme aj v kontexte takýchto zistení možno interpretovať zistenia, podľa ktorých DZP menej 
často vyhľadávajú rodičov a starých rodičov za účelom, aby sa im zdôverili so skúsenosťami s násilím. 
Nižší rozsah zdôverovania sa rodičom však neznamená vyššiu uzatvorenosť a nezdôverovanie sa DZP. 
Menej ako DBZP uviedli, že sa zatiaľ nikomu nezdôverili, častejšie však na tento účel vyhľadávajú 
kamarátky a kamarátov, bratov, sociálnych pracovníkov, policajtov, či volajú Linku dôvery.  Výsledky 
sú solídnym základom pre prípravu podporných programov zameraných na rodiny so zdravotne 
postihnutým dieťaťom smerom k prevencii násilného správania v týchto rodinách, s čím súvisí 
potreba prípravy subjektov, ktoré budú rodinám takúto podporu a pomoc poskytovať. 

Prevalencia jednotlivých foriem násilia v skúsenosti detí a v postojoch dospelých 

Za osobitnú zmienku stojí samotné zistenie o rozložení prevalencie (rozšírenosti) jednotlivých 
foriem násilia páchaného na deťoch podľa ich vlastnej skúsenosti. Podľa pomerových indexov 
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prevalencie skúseností detí našej vzorky s jednotlivými formami násilia (podľa stanovených kritérií 
vystavenia násiliu), sú deti najčastejšie vystavené emocionálnemu týraniu (22,9%) a fyzickému 
týraniu (22,3%), potom sexuálnemu zneužívaniu (10,8%) a najmenej často zanedbávaniu zo strany 
rodičov (9,4%).  

Zaujímavé je porovnať zistené prevalenčné rozloženie založené na vlastnej skúsenosti detí 
s názormi dospelých ľudí o prevalencii (rozšírenosti) jednotlivých foriem násilia páchaného na deťoch 
do 18 rokov veku na Slovensku. Zisťovali sme ich v rámci nášho predchádzajúceho prieskumu, 
v ktorom sme sa pýtali reprezentatívnej vzorky dospelých osôb, do akej miery je podľa ich názoru na 
Slovensku rozšírené násilie na deťoch do 18 rokov veku všeobecne, a potom špecificky vo vzťahu 
k jednotlivým formám násilia (Repková, Fico, 2013). V prieskume sme sa nezaoberali špecifickými 
prejavmi, ktoré sýtia jednotlivé formy násilia, dokonca sme tieto formy ani bližšie nešpecifikovali a 
ponechali sme výklad ich obsahu na samotných respondentoch/tkách (neuviedli sme, čo pod nimi 
máme na mysli). V prieskume verejnej mienky sme zistili, že podľa takmer 54% dospelých ľudí je 
násilie páchané na deťoch do 18 rokov veku na Slovensku veľmi alebo dosť rozšírené. Rozdiely 
v názoroch na prevalenciu sa pritom líšili v závislosti od formy násilia. Telesné a psychické 
(emocionálne) týranie považovalo za veľmi alebo dosť rozšírené vyše 50% dospelých 
respondentov/tiek (51,2% telesné týranie a 50,7% emocionálne týranie). Za najviac rozšírené bolo 
podľa respondentov/tiek zanedbávanie detí (uviedlo 67,4%) a výrazne najmenej z nich uviedlo, že 
veľmi alebo dosť rozšírené je sexuálne zneužívanie (26,4%).  

Vo svetle týchto zistení konštatujeme, že odhady dospelých ľudí o rozšírenosti násilia páchaného 
na deťoch a jeho jednotlivých foriem boli výrazne vyššie ako rozsah skúsenosti, ktorú sprostredkovali 
samotné deti v našom aktuálnom prieskume. Nielenže boli absolútne početnosti iné, ale prekvapujúci 
bol najmä  rozdiel v odhadoch dospelých o zanedbávaní detí  (vyše 67% ho považovalo za veľmi alebo 
dosť rozšírené) a rozsahom skúsenosti detí s touto formou násilia zo strany blízkych (9,4%). Naopak, 
v pomere k ostatným formám násilia vyšlo v prípade detskej skúsenosti pomerne „vysoko zastúpené“ 
sexuálne zneužívanie. U detí bolo zastúpené častejšie ako zanedbávanie, v odhade dospelých 
predstavovalo len približne tretinu z rozšírenosti zanedbávania ako formy násilia. Rozdiely možno 
pracovne interpretovať rozličným spôsobom. Predpokladáme, že svoju úlohu zohrali rozličné 
metodiky, ktoré boli využité v jednotlivých prieskumoch (oveľa podrobnejšia v prípade prieskumu 
detí, naopak veľmi všeobecná v prípade prieskumu dospelých). Na inom mieste sme vysoký odhad 
dospelých o rozšírenosti zanedbávania detí interpretovali v kontexte všeobecného spoločenského 
povedomia o zhoršujúcich sa podmienkach života rodín pripisovaných nie individuálnemu zlyhávaniu 
rodičov pri zabezpečovaní potrieb svojich detí, ale celkovo nepriaznivým spoločenským podmienkam, 
ktoré „zvonku“ zhoršujú možnosti rodičov uspokojovať potreby svojich detí. Takáto perspektíva 
v interpretácii samotných detí zrejme nie je prítomná, preto sa ich výsledky s výsledkami dospelých 
natoľko líšili. Napokon pripúšťame, že otázky (prejavy, položky), pomocou ktorých sme sýtili 
jednotlivé formy násilia páchaného na deťoch v „detskom“ prieskume sa nezhodovali s tým, čo si pod 
jednotlivými formami násilia predstavovali dospelí v predchádzajúcom prieskume. Je teda možné, že 
jednotlivé formy nemerali v „detskom“ a „dospelom“ prieskume to isté. Vysvetlenie zistených 
rozdielov by si vyžadovalo ďalšie výskumné šetrenia. 
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Poznatky detí o iných deťoch – obetiach násilia 

Ak sme konštatovali, že odhady dospelých o rozšírenosti jednotlivých foriem násilia páchaného na 
deťoch boli výrazne vyššie v porovnaní s tým, akú mali samotné deti skúsenosť, inú situáciu sme 
zaznamenali v otázke, či poznajú dospelí a deti nejaké iné dieťa vo svojom okolí, ktoré bolo alebo je 
obeťou niektorej z foriem násilia. V prieskume dospelých necelých 22% respondentov/tiek uviedlo, že 
takéto dieťa pozná. Tým, že sme v detskom výskume použili oveľa detailnejšiu metodiku, získali sme 
oveľa štrukturovanejšie výsledky.  

Žiaci a žiačky detského výskumu celkovo poznali o niečo častejšie vo svojom okolí dieťa/deti, ktoré 
boli alebo sú obeťou niektorej formy násilia (priemerne v rozsahu 26%). Veľké rozdiely sme ale zistili 
medzi jednotlivými formami. Najčastejšie žiaci a žiačky poznali zanedbávané dieťa (necelých 47%), 
najmenej často sexuálne zneužívané dieťa (cca 5%). Takéto rozloženie sa viac podobá rozloženiu 
o rozšírenosti jednotlivých foriem násilia páchaného na deťoch, ktoré sme zistili v prieskume 
dospelých. Indikuje poznanie, že v prípade, že nejde o vlastnú skúsenosť, deti i dospelí sú citliví na 
prejavy zanedbávania iného dieťaťa a iné formy násilia predpokladajú v menšom rozsahu (minimálne 
preto, lebo ich vonkajšie znaky sú menej pozorovateľné ako znaky pri zanedbávaní). Považujeme za 
nevyhnutnú komplexnú osvetu a edukáciu o problematike zlého zaobchádzania (násilia) páchaného 
na deťoch, či už so zdravotnými problémami alebo bez nich, aby boli všetky vekové kategórie 
senzibilizované na všetky - menej či viac zjavné – prejavy násilia páchaného na deťoch a aby rozumeli 
jeho zvýšeným rizikám pri osobitných skupinách jednotlivcov. 

 

Záver 

V prieskume sme sa venovali primárne otázke prevalencie rozličných foriem a prejavov násilia 
páchaného na deťoch sledovanej prostredníctvom ich vlastnej skúsenosti sprostredkovanej 
v administrovanom dotazníku. S ohľadom na pilotnú povahu prieskumu sme ponúkli jeho výsledky 
ako skôr orientačné, východiskové pre ďalšie výskumné práce. Osobitne to platí pre práce týkajúce sa 
prevalencie násilia páchaného na deťoch so zdravotným postihnutím. Na to, aby sme sa mohli k nej 
solídne vyjadriť, bolo by potrebné zabezpečiť v ďalšej prieskumnej práci reprezentatívnosť zastúpenia 
detí s jednotlivými druhmi zdravotného postihnutia, nakoľko naša vzorka bola prevažne zastúpená 
deťmi so zdravotným oslabením či s vývinovými poruchami učenia. Za týmto účelom by bolo 
nevyhnutné realizovať prieskum aj na špeciálnych základných školách, ktoré neboli v našom 
prieskume zastúpené.  

Napriek pilotnej povahe prieskumu, rovnako limitom v možnostiach zovšeobecňovania výsledkov 
(najmä vo vzťahu k DZP), priniesol prieskum veľa zaujímavých zistení, ktoré môžu slúžiť ako jeden zo 
základov (evidencie) pre formovanie národných politík v oblasti prevencie násilia páchaného na 
deťoch, rovnako pre dizajnovanie ďalšej výskumnej práce, a to nielen v pôsobnosti rezortu práce, 
sociálnych vecí a rodiny, ale aj iných rezortov či pracovísk mimo bezprostrednej vedecko-výskumnej 
sféry. 
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           Príloha1 

DOTAZNÍK 

Obdobie detstva je jedno z najkrajších období v ľudskom živote. Sú však medzi nami deti, ktoré ho 
šťastné nemajú, pretože ich ohrozujú dospelí, niekedy aj rovesníci.  Radi by sme Ťa preto  požiadali 
o vyplnenie nasledujúceho dotazníka. Budeme sa v ňom pýtať na rôzne situácie a  druhy správania sa.  
Predtým než začneš  Ťa chceme ubezpečiť, že akákoľvek odpoveď, ktorú nám poskytneš, je 
anonymná, dôverná a nemôže Ti  žiadnym spôsobom  ublížiť.  Ak v dotazníku  nájdeš otázku na ktorú 
nechceš odpovedať je to úplne v poriadku. Dôležité je, aby si bol v odpovediach  pravdivý.  Pomôžeš 
nám tak zistiť, čo deti v Tvojom veku trápi. Výsledky nám tiež umožnia prijať opatrenia, ktoré zlepšia 
bezpečie detí do budúcnosti.  Na otázky v dotazníku odpovedaj označením krížikom  v políčkach, 
alebo vypíš odpoveď. ĎAKUJEME. 

 

 

 
1. NA ZAČIATOK BY  SME SA RADI SPÝTALI, AKO SÚ NAPĹŇANÉ TVOJE POTREBY V NASLEDUJÚCICH 

OBLASTIACH: 
 

  

áno  nie  Bola Ti poskytnutá zdravotná starostlivosť vždy, keď si to potreboval/la? 
 

áno  nie  Chodíš s rodičmi na pravidelné preventívne  lekárske prehliadky(očkovanie, zubár)? 
 

áno  nie  Máš k dispozícií všetky školské potreby, ktoré potrebuješ k učeniu(knihy, perá, učebnice)? 
 

áno  nie  Chodia Tvoji rodičia pravidelne na rodičovské združenia? 
 

áno  nie  Bývaš v domácnosti, kde nefunguje  toaleta,  umývadlo  alebo sporák? 
 

áno  nie  Bývaš niekedy hladný/hladná, lebo nemáte doma dostatok jedla? 
 

áno  nie  Je Tvojim  rodičom jedno, či nosíš čisté oblečenie? 
 

áno  nie  Musel/la si sa niekedy o seba postarať sám/sama, lebo rodičia pili alkohol, brali drogy? 
 

áno  
 nie  Nechali Ťa niekedy doma samého/samú a Ty si nevedel/la, kde sa rodičia nachádzajú? 

áno  
 nie  Bývali niekedy u Teba  doma ľudia, ktorých si sa bál/la a pred ktorými si mal/la strach? 

áno  
 nie  Musel/la si niekedy proti svojej vôli odísť  z domu preč, lebo si sa doma necítil/la  bezpečne? 
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2. TERAZ BY SME CHCELI VEDIEŤ, ČI SI ZAŽIL/LA PROSTREDNÍCTVOM MOBILU ALEBO INTERNETU NIEKORÚ 

Z UVEDENÝCH SITUÁCIÍ: 
 

 ani raz 
sa mi 

to 
nestalo 

stalo sa 
raz 

stalo sa 
2-5 krát 

stalo sa 
5-10 
krát 

stalo sa 
viac ako 
10 krát 

stáva sa 
stále 

posielanie SMS správ s hanlivým, nepravdivým 
alebo sexuálnym obsahom týkajúcim  sa Tvojej 

osoby  

      

posielanie elektronickej pošty s hanlivým, 
nepravdivým alebo sexuálnym obsahom 

týkajúcim sa Tvojej osoby 

      

 posielanie oznamov s hanlivým, nepravdivým 
alebo sexuálnym obsahom,  týkajúcim sa Tvojej 

osoby za pomoci Facebooku 

      

 

3. Z KOHO STRANY A AKO ČASTO SA TAK DIALO? 

 
ani raz stalo sa 

raz 
stalo sa 
2-5 krát 

stalo sa 
5-10 
krát 

stalo sa 
viac ako 
10 krát 

stáva sa 
stále 

otec 
 

      

nevlastný otec 
 

      

priateľ Tvojej mamy 
 

      

príbuzný,  ktorý žije s Vami vo Vašej domácnosti 
(ujo, strýko, dedko) 

      

príbuzný, ktorý nežije s Vami vo Vašej domácnosti 
(ujo, strýko, dedko) 

      

náhradný rodič, pestún 
 

      

náhradný rodič,  pestúnka 
 

 
 

     

mama 
 

      

nevlastná mama 
 

      

priateľka otca 
 

      

príbuzná, ktorá s Vami žije 
 v domácnosti (teta, babka) 

      

príbuzná, ktorá s Vami nežije 
v domácnosti (teta, babka) 
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ani raz stalo sa 

raz 
stalo sa 
2-5krát 

stalo sa 
5-10krát 

stalo sa 
viac ako 
10krát 

stáva sa 
stále 

učiteľ/učiteľka 
 

      

vedúci/vedúca športového oddielu, iného krúžku  
 

      

súrodenci  - brat 
 

      

súrodenci – setra 
 

      

bratanec 
 

      

sesternica 
 

      

kamarát/spolužiak 
 

      

kamarátka/spolužiačka 
 

      

známy muž (sused, predavač, kňaz a pod.) 
 

      

známa žena (susedka, predavačka a pod.) 
 

      

muž,  ktorého  som nikdy predtým nevidel 
a ktorého nepoznám 

      

žena, ktorú som nikdy predtým nevidel a ktorú 
nepoznám 

      

 

4. STALA  SA NIEKTORÁ Z UVEDENÝCH SITUÁCIÍ  V PRIEBEHU  POSLEDNÝCH 12 MESIACOV?  

 
 áno 
 nie  

 
5. KOĽKO SI MAL/LA ROKOV, KEĎ SA NIEKTORÁ ZO SITUÁCIÍ    STALA  PRVÝ KRÁT? 

 
 
Vypíš číslom:_____________ 

 
6. ČO BOLO PODĽA TEBA HLAVNÝM  DÔVODOM, PREČO SA TAK STALO? 

 
Vypíš: 
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7.  TERAZ BY SME SA CHCELI  SPÝTAŤ, ČI SI ZAŽIL/ZAŽILA NIEKTORÚ Z NASLEDUJÚCICH SITUÁCIÍ.  

AK ÁNO UVEĎ KTORÚ A AKO ČASTO. PÝTAME SA NA  TVOJICH RODIČOV. 
 

 ani raz 
sa mi 

to 
nestalo 

stalo sa 
raz 

stalo sa 
2-5 krát 

stalo sa 
5-10 
krát 

stalo sa 
viac ako 
10 krát 

stáva sa 
stále 

vyhrážanie sa, že Ťa rodič opustí       
zamykanie v izbe        

ponižovanie, nadávanie        
odmietanie  sa s Tebou rozprávať       

odopieranie stravy tak, že si ostal hladný/ná       
 

8. STALA SA NIEKTORÁ Z UVEDENÝCH  SITUÁCIÍ  V PRIEBEHU  POSLEDNÝCH 12 MESIACOV?  

 
 áno 
 nie  

 
9. KOĽKO SI MAL/LA ROKOV, KEĎ SA NIEKTORÁ ZO SITUÁCIÍ    STALA  PRVÝ KRÁT? 

 
 
Vypíš číslom:_____________ 

 
10. ČO BOLO PODĽA TEBA HLAVNÝM  DÔVODOM, PREČO SA TAK STALO? 

 
Vypíš: 

 
 
 
 
 
 
 

11. AKO ČASTO SA TAK STALO   POD VPLYVOM ALKOHOLU? 
 

 ani raz 
 raz 
 2-5 krát 
 5-10 krát 
 viac ako 10 krát 
 stáva sa tak stále 
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12. EŠTE BY SME SA   CHCELI  SPÝTAŤ, ČI SI ZAŽIL/ZAŽILA NIEKTORÚ ZO SITUÁCIÍ UVEDENÝCH NIŽŠIE. 
AK ÁNO UVEĎ KTORÚ A AKO ČASTO.  PÝTAME SA  NA TVOJICH RODIČOV. 

 
 ani raz 

sa mi 
to  

nestalo 

stalo sa 
raz 

stalo sa 
2-5krát 

stalo sa 
5-10krát 

stalo sa 
viac ako 
10krát 

stáva sa 
stále 

šticovanie za vlasy        
kľačanie na kolenách na príkaz        
kmásanie, lomcovanie, ťahanie        

kopnutie nohou        
udretie po hlave        

dusenie (rukami, vankúšom)       
vyhrážanie sa rodičov navzájom, že si ublížia       

napádanie sa rodičov navzájom       
ubližovanie súrodencovi zo strany rodiča       

bránenie jedného rodiča pred napadnutím 
druhého rodiča 

      

popálenie cigaretou alebo iným predmetom       
 

13. ČO BOLO PODĽA TEBA HLAVNÝM  DÔVODOM, PREČO SA TAK STALO? 
 

Vypíš: 
 
 
 
 
 
 

14. AKO ČASTO SA TAK DEJE  POD VPLYVOM ALKOHOLU? 
 

 ani raz 
 raz 
 2-5krát 
 5-10krát 
 viac ako 10 krát 
 stáva sa tak stále 

 
15. STALA SA NIEKTORÁ ZO SITUÁCIÍ AJ V PRIEBEHU  POSLEDNÝCH 12 MESIACOV?                                          

 
 áno 
 nie  

 
16. KOĽKO SI MAL/LA ROKOV, KEĎ SA NIEKTORÁ ZO SITUÁCIÍ    STALA  PRVÝ KRÁT? 

 
 
Vypíš číslom:_____________ 
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17. AKO POSLEDNÉ BY SME RADI ZISTILI, ČI  SI SA  NIEKEDY STRETOL S NASLEDUJÚCIMI SPÔSOBMI 
SPRÁVANIA SA,  ZA ÚČASTI DOSPELÉHO ČLOVEKA: 

 
 ani raz 

sa mi 
to  

nestalo 

stalo sa 
raz 

stalo sa 
2-5krát 

stalo sa 
5-10krát 

stalo sa 
viac ako 
10krát 

stáva sa 
stále 

urážanie sexuálnymi poznámkami týkajúcimi sa 
Tvojej postavy alebo vzhľadu 

      

nútenie, aby si s dospelým pozeral film so 
sexuálnou tematikou 

      

nútenie, aby Ťa dospelý mohol fotiť v erotických 
polohách 

      

nútenie zo strany dospelého, aby si sa naňho 
pozeral keď, bol nahý/nahá 

      

nútenie zo strany dospelého, aby si sa dotýkal/la 
jeho/jej intímnych miest 

      

nútenie  zo strany dospelého, aby sa mohol/la 
dotýkať Tvojich intímnych miest 

      

nútenie zo strany dospelého k pohlavnému styku 
 

      

 
18. AK SI SA STRETOL S NIEKTORÝMI SPÔSOBMI SPRÁVANIA SA, O AKÚ DOSPELÚ OSOBU IŠLO? 

 
 

ani raz stalo sa 
raz 

stalo sa 
2-5 krát 

stalo sa 
5-10 
krát 

stalo sa 
viac ako 
10 krát 

stáva sa 
stále 

otec 
 

      

nevlastný otec 
 

      

priateľ Tvojej mamy 
 

      

príbuzný,  ktorý žije s Vami vo Vašej domácnosti 
(ujo, strýko, dedko) 

      

príbuzný, ktorý nežije s Vami vo Vašej domácnosti 
(ujo, strýko, dedko) 

      

náhradný rodič, pestún 
 

      

náhradný rodič,  pestúnka 
 

 
 

     

mama 
 

      

nevlastná mama 
 

      

priateľka otca 
 

      

príbuzná, ktorá s Vami žije 
 v domácnosti (teta, babka) 

      

 ani raz stalo sa stalo sa stalo sa stalo sa stáva sa 
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raz 2-5 krát 5-10 
krát 

viac ako 
10 krát 

stále 

príbuzná, ktorá s Vami nežije 
v domácnosti (teta, babka) 

      

učiteľ/učiteľka 
 

      

vedúci/vedúca športového oddielu, iného krúžku  
 

      

súrodenci  - brat 
 

      

súrodenci – setra 
 

      

bratanec 
 

      

sesternica 
 

      

kamarát/spolužiak 
 

      

kamarátka/spolužiačka 
 

      

známy muž (sused, predavač, kňaz...) 
 

      

známa žena (susedka, predavačka...) 
 

      

muž,  ktorého  som nikdy predtým nevidel 
a ktorého nepoznám 

      

žena, ktorú som nikdy predtým nevidel a ktorú 
nepoznám 

      

 
 

19. KDE SA TAK NAJČASTEJŠIE STALO? 

 u Teba v byte, dome 
 v blízkom okolí bytu, domu 
 v škole  
 v blízkom okolí školy 
 v byte danej osoby 
 inde, vypíš kde:_________________ 

 
20. STALA SA NIEKTORÁ ZO SITUÁCIÍ AJ V PRIEBEHU  POSLEDNÝCH 12 MESIACOV?                                          

 
 áno 
 nie  

 
21. KOĽKO SI MAL/LA ROKOV, KEĎ SA NIEKTORÁ ZO SITUÁCIÍ    STALA  PRVÝ KRÁT? 

 
 
Vypíš číslom:_____________ 

22. AKO ČASTO SA TAK DIALO  POD VPLYVOM ALKOHOLU? 
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 ani raz 
 raz 
 2-5krát 
 5-10krát 
 viac ako 10 krát 
 stáva sa tak stále 

 
V NASLEDUJÚCEJ ČASTI   SA BUDEME PÝTAŤ  NA NIEKTORÉ OKOLNOSTI, KTORÉ MÔŽU BYŤ SO 

SITUÁCIAMI,   KTORÝMI SI MOHOL PREJSŤ SPOJENÉ. BUDÚ NÁS TIEŽ ZAUJÍMAŤ AJ ĎALŠIE 
SÚVISLOSTI TÝKAJÚCE SA NÁSILA PÁCHANÉHO NA DEŤOCH. 

 
 

23. KOĽKO KRÁT SA STALO, ŽE SI BOL/LA V DÔSLEDKU NIEKTOREJ SITUÁCIE, KTOREJ SI BOL 
VYSTAVENÝ  ZRANENÝ/NÁ? 

Pod zranením máme na mysli, že si na svojom tele cítil/la bolesť aj na druhý deň. Zranením je tiež,  ak 
si mal/la  modriny, ranu ktorá krvácala alebo zlomenú kosť. 

 
 ani raz som nebol zranený (POKRAČUJ OTÁZKOU Č.28) 
 bol som zranený raz 
 bol som zranený  2-5krát 
 bol som zranený  5-10krát 
 bol som zranený viac ako 10 krát 

  
24. O AKÉ ZRANENIE IŠLO? 

 
áno   nie  malá modrina, škrabanec, drobná rezná rana, malé porezanie 
áno   nie  veľká modrina, väčšie porezanie, monokel, zakrvavený nos 
áno   nie  narazená kosť, zlomená kosť, zlomený zub 
áno   nie  poškodenie brucha, hrudníka, hlavy 
áno   nie  bezvedomie, strate vedomia 

Iné zranenie, vypíš aké:_____________________ 
 
 

25. AK SI BOL ZRANENÝ, STALO SA TAK AJ V  PRIEBEHU POSLEDNÝCH 12 MESIACOV?                                  

 
 áno 
 nie  

 
26. KOĽKO SI MAL ROKOV, KEĎ SI BOL ZRANENÝ  PRVÝ KRÁT? 

 
Vypíš:_________ 

 
 
 
 

27. AK SI BOL ZRANENÝ: 
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áno   nie  Vynechal si v dôsledku zranenia niekedy školu alebo si nedokončil 
domáce úlohy? 

áno   nie  Navštívil si zo zranením doktora v ambulancií alebo v nemocnici? 
 

 
 

28. AK SI NIEKOMU ZDÔVERIL, S KÝM SI SA O TOM, ČO SA TI STALO ROZPRÁVAL/LA 

 otec 
 mama 
 brat 
 sestra 
 starí rodičia (babka, dedko) 
 niekto zo širšej rodiny (ujo, teta)  
 kamarát/kamarátka 
 spolužiak/spolužiačka 
 učiteľ/učiteľka 
 školský psychológ alebo psychologička v škole 
 výchovný poradca alebo poradkyňa 
 sused/susedka 
 policajt/policajtka 
 sociálny pracovník/sociálna pracovníčka 
 psychológ/psychologička na linke  dôvery 
 nerozprával som sa zatiaľ o tom s nikým 
 niekto iný, vypíš kto:___________ 
  

29. AK SI SA NIEKOMU ZDÔVERIL, AKO SA  TENTO ČLOVEK ZACHOVAL? 

 nevypočul ma dostatočne,  spochybňoval čo hovorím, nepomohol mi 
 vypočul ma, ale spochybňoval čo hovorím, nepomohol mi 
 vypočul ma, nespochybňoval čo  hovorím,  pomohol mi 
 

30. AK ŤA TENTO ČLOVEK VYPOČUL  A NESPOCHYBŇOVAL ŤA , AKO TI POMOHOL? 

Vypíš: 
 
 
 
 

 

 

 

31. AK SI SA NIEKOMU ZDÔVERIL A TENTO ČLOVEK ŤA NEVYPOČUL DOSTATOČNE ALEBO 
SPOCHYBŇOVAL ČO HOVORÍŠ,  O KOHO IŠLO? 



 
 55 

 otec 
 mama 
 brat 
 sestra 
 starí rodičia (babka, dedko) 
 niekto zo širšej rodiny (ujo, teta)  
 kamarát/kamarátka 
 spolužiak/spolužiačka 
 učiteľ/učiteľka 
 školský psychológ alebo psychologička v škole 
 výchovný poradca alebo poradkyňa 
 sused/susedka 
 policajt/policajtka 
 sociálny pracovník/sociálna pracovníčka 
 psychológ/psychologička  na linke dôvery 
 nerozprával som sa zatiaľ o tom s nikým 
 niekto iný, vypíš kto:___________ 
  

32. AK SI SA NIEKOMU ZDÔVERIL,  KTORÝ  Z NASLEDUJÚCICH ĽUDÍ TI POSKYTOL POMOC? 

 otec 
 mama 
 brat 
 sestra 
 starí rodičia (babka, dedko) 
 niekto zo širšej rodiny (ujo, teta)  
 kamarát/kamarátka 
 spolužiak/spolužiačka 
 učiteľ/učiteľka 
 školský psychológ alebo psychologička v škole 
 výchovný poradca alebo poradkyňa 
 sused/susedka 
 policajt/policajtka 
 sociálny pracovník/sociálna pracovníčka 
 psychológ/psychologička  na linke dôvery 
 nerozprával som sa zatiaľ o tom s nikým 
 niekto iný, vypíš kto:___________ 
  

33. PREBERAL SI NIEKEDY PROBLEMATIKU NÁSILIA PÁCHANÉHO NA DEŤOCH: 

so svojimi 
rodičmi 

áno  
   v škole 

áno  
nie  nie  

 

 

34. POZNÁŠ VO SVOJOM OKOLÍ  NEJAKÉ  DIEŤA KTORÉ BOLO ALEBO JE: 
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fyzicky 
týrané 

áno  psychicky 
týrané 

áno  sexuálne 
zneužívané 

áno  
zanedbávané 

áno  
nie  nie  nie  nie  

 

NA ZÁVER SA SPÝTAME NIEKOĽKO OTÁZOK, KTORÉ NÁM POMÔŽU DOKRESLIŤ TVOJU SITUÁCIU: 

35. V AKEJ DOMÁCNOSTI BÝVAŠ? 

 bývam s obidvoma rodičmi 
 bývam len s mamou 
 bývam len s otcom 
 nebývam ani s jedným rodičom 
 bývam s náhradnými rodičmi/rodičom 
 

36. SÚ TVOJI RODIČIA ROZVEDENÍ? 

 áno 
 nie 

37. MAJÚ TVOJI RODIČIA ZAMESTNANIE? 

mama 
áno  

otec    
áno  

nie  nie  
 

38. AKO BY SI ZHODNOTIL FINANČNÚ SITUÁCIU DOMÁCNOSTI V KTOREJ ŽIJEŠ? 

 veľmi dobrá 
 dobrá 
 ani dobrá ani zlá 
 zlá 
 veľmi zlá 

 

39. AKO SI BY ZHODNOTIL SVOJU ZDRAVOTNÚ SITUÁCIU? 

áno   nie  astma, cukrovka, problémy so srdcom 
áno   nie  problémy so sluchom 
áno   nie  problémy so zrakom 
áno   nie  problémy s chôdzou, krívanie 
áno   nie  používanie vozíka, barle 
áno   nie  problémy  s učením  
áno   nie  depresie, citová labilita 
áno   nie  ochrnutie 
     nemám žiadne zdravotné problémy 
     Iné neuvedené zdravotné problémy (vypíš):_________________ 
 

40. POUŽÍVAŠ  INTERNET? 
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 áno 
 nie 
 

41. POUŽÍVAŠ MOBILNÝ TELEFÓN? 

 áno 
 nie 
 

42. SI CHLAPEC ALEBO DIEVČA? 

 chlapec 
 dievča 
 

43. NAVŠTEVUJEŠ: 

 základnú školu 
 osemročné gymnázium 
 špeciálnu základnú školu 
 inú školu, vypíš akú:________________ 
 

44. DO KTORÉHO ROČNÍKA CHODÍŠ? 

 ôsmy ročník 
 deviaty ročník 
 iný ročník, vypíš aký:__________ 
 

45.  AKO PROSPIEVAŠ V ŠKOLE? 

 výborne 
 veľmi dobre 
 dobre 
 dostatočne 
 nedostatočne 
 

46. KOĽKO MÁŠ ROKOV? 

Vypíš číslom:__________ 

 

47. KOĽKO MÁŠ SÚRODENCOV? 

 

Vypíš číslom:__________ 
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48. AKÁ JE TVOJA NÁRODNOSŤ? 

 slovenská 
 maďarská 
 rómska 
 iná, uveď aká:_________ 
 

49. V AKOM KRAJI BÝVAŠ? 

 bratislavský 
 trnavský 
 trenčiansky 
 žilinský 
 banskobystrický 
 nitriansky 
 košický 
 prešovský 

 

50. MOŽNO BUDEŠ CHCIEŤ UVIESŤ  PODROBNEJŠÍ KOMENTÁR ALEBO SVEDECTVO. TU JE PRIESTOR, 
KTORÝ MOŽEŠ NA TO VYUŽIŤ: 

 

 

 

 

 

Ďakujeme Ti za vyplnenie dotazníka. Ak chceš, môžeš si skontrolovať či si zodpovedal všetky 
otázky, ktoré si chcel. 
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	Zhrnutie základných zistení
	Charakteristiky prieskumnej vzorky
	 prieskumu sa zúčastnilo celkovo 1560 žiakov a žiačok, z toho 49,8% chlapcov a 50,2% dievčat vo veku 14-16 rokov; išlo o žiakov/čky 8.-9. ročníka ZŠ; 
	 spolu bolo zastúpených 148 základných škôl reprezentatívne rozdelených podľa regiónov Slovenska; špeciálne školy neboli do prieskumu zapojené;
	 vzorku detí so zdravotnými problémami (DZP) tvorilo celkovo 41.3% (N=654) žiakov/čok celkovej prieskumnej vzorky; najčastejšie mali problémy so zrakom, vývinové poruchy učenia, trpeli citovou labilitou či inými zdravotnými problémami (napr. alergiami); žiaci a žiačky s mentálnym postihnutím neboli do prieskumu zapojené;
	 v DZP vzorke boli častejšie zastúpené dievčatá (58,6%),
	 DZP  pochádzali častejšie z jedno – či menej detných rodín.
	Najdôležitejšie výskumné zistenia 
	 predmetom prieskumu boli jednotlivé formy násilia – zanedbávanie, emocionálne týranie, fyzické týranie, sexuálne zneužívanie detí. Rámcovo sme sa venovali aj zneužívaniu cez mobil alebo internet,
	 najčastejšie boli žiaci a žiačky vystavení emocionálnemu týraniu (22,9%) a fyzickému týraniu (22,3%) zo strany rodičov. Sexuálne zneužívanie sa vyskytlo v rozsahu 10,8% a zanedbávanie zo strany rodičov v rozsahu 9,4%,
	 DZP boli približne dvojnásobne častejšie zastúpené vo všetkých formách násilneho správania s tým, že pomerové rozdiely v prevalencii zastúpenia v jednotlivých formách násilného správania medzi DZP a DBZP predstavovali hodnoty od 1,63 – 2,09. Najvyšší rozdiel (hodnota 2,09) bol zaznamenaný v oblasti sexuálneho zneužívania,
	 zneužívaniu cez internet alebo mobil boli DZP vystavené niekoľkonásobne častejšie, najmä pri zneužívaní cez sieť Facebook (takmer trojnásobne),
	 rozdiely medzi DZP a DBZP na úrovni špecializovaných prejavov, ktoré sýtili jednotlivé formy násilného správania, boli ešte variabilnejšie (od pomerovej hodnoty 1,1 pri otázke, či rodičia chodia pravidelne na rodičovské združenia až k pomerovej hodnote 6 pri otázke, či sa rodičia dieťaťu vyhrážajú, že ho opustia),
	 približne dvojnásobne častejšie boli DZP vystavené emocionálnemu týraniu, fyzickému týraniu a sexuálnemu zneužívaniu za situácie, že násilná osoba bola pod vplyvom alkoholu,
	 približne dvojnásobne častejšie boli DZP v dôsledku násilného správania zranené, pričom prevalencia pri najťažších zraneniach (typu straty vedomia) bola až 2,5x vyššia v porovnaní s DBZP,
	 žiaci a žiačky sa najčastejšie zdôverovali so skúsenosťami s násilím svojim rodičom, osobitne otcom a potom kamarátom a kamarátkam. DZP sa zdôverovali rodičom, osobitne otcom menej často ako DBZP a v porovnaní s nimi častejšie vyhľadávali na zdôverenie sa kamarátov, kamarátky, bratov, ale aj iné osoby a subjekty (napr. políciu, sociálnych pracovníkov/čky, Linku dôvery),
	 v celkovej vzorke žiakov a žiačok, a porovnateľne medzi DZP a DBZP, prevládala skúsenosť, že  preberali problematiku násilia páchaného na deťoch častejšie v škole než doma v rozhovore s rodičmi (66% v škole : 41% doma s rodičmi),
	  žiaci a žiačky poznali vo svojom okolí najčastejšie zanedbávané dieťa (44%) a emocionálne týrané dieťa (33%). Fyzicky týrané deti poznalo cca 22% a sexuálne zneužívané vyše 5% z nich. DZP poznali takéto deti vo svojom okolí častešie, pričom najväčší rozdiel bol medzi nimi a DBZP pri poznaní emocionálne týraných detí.
	Executive summary
	Survey sample´s charakteristics 
	 Totally of 1560 pupils took part, out of which 49,8% were boys and 50,2% girls aged 14-16 years; they attended of 8th and 9th classes of the primary schools; 
	 Pupils came from 148 primary schools from all regions of Slovakia; special primary school were not included,
	 Out of the total survey sample 41,3% (N=645) were children with health problems (hereinafter “CHHP”), most often with some visual impairments, learning difficulties, mental problems or with other health problems (e.g. allergies); pupils with mental (intelectual) disabilities were not included;
	 Within the CHHP sample girls were more often represented (58,6%),
	 The CHHP came more often from families with only one child or from families with less number of children.
	Some selected survey findings 
	 The survey has been focused on prevalence of various forms of violence against children aged 14-16 years, namely negligent parents´ treatment, emocional violence, physical violence, sexual abuse and cyber abuse,
	 The pupils of the total sample have been most often subjected by emocional violence (22,9%) and physical violence  (22,3%) from their parents´ sides. With a sexual abuse they have been exposed in rate of 10,8% and with a negligent parents´ treatment in  a rate of 9,4%,
	 Differences between pupils with health problems and intact pupils have been rated from value 1,63 to value 2,09 (what means that the prevalence of single violence forms have been by the CHHP approximately doubled). The highest differences have been recorded in area of sexual abuse where the CHHP have been 2,09 times more subjected in comparison to the intact pupils,
	 The CHHP have been suffering by cyber abuse 2-3 times more in comparison to the intact children, notably by abusing through network Facebook, 
	 Differences between the CHHP and the intact pupils have been more diversified at a level of very specified items which the single forms of violence have been consisted from (e.g. on a question whether parents attend regularly parents meetings in school the CHHP and the intact population answered comparably – index 1,1; in opposite, on a question whether parents threatend a child  they leave him/her, the CHHP answered 6 time more “yes” than the intact pupils),
	 The experience when children have been violented by violator impacted by an alcohol has been  recorded by CHHP approximately doubly,
	 The CHHP have been doubly injured due to violence acts, while prevalence of the most serious injuries resulted from violence (e.g. blackout) have been recorded 2,5 times more in comparison to the intact pupils, 
	 Pupils of the total sample have been trusting to speak about their violence experience most often in their parents (notably in their fathers) and then in their friends/schoolmates. The CHHP have been trusting in their parents less and turned more often than the intact pupils to their friends or other “foreign” people or subjects to ask for help,
	 Pupils of the total sample have been discussing about agenda on violence against children mainly in their school settings (66%) rather than in home with their parents (41%),
	  44% of the total sample have known in their area some child who became a victim of a negligent parents´ treatment and 33% of them known some emotionally violented child. A physically violented child known ca 22% and sexually abused one known more than 5% of them. The CHHP have known more often in their own areas violented children, notably those who have been emotionally violented.
	Kontext
	Inštitút pre výskum práce a rodiny sa v roku 2013 začal intenzívne venovať výskumu násilia páchaného na deťoch. Reagoval tak na požiadavku MPSVR SR vyplývajúcu z odporúčania Výboru pre deti a mládež  Rady vlády SR pre ľudské práva, národné menšiny a rodovú rovnosť z októbra 2012 prijať Národnú stratégiu na ochranu detí pred násilím. 
	Keďže prijatie dokumentu nie je možné bez relevantnej vedecko-výskumnej evidencie (pričom výskum v tejto oblasti nemá v podmienkach Slovenska svoju tradíciu), realizoval IVPR v roku 2013 v rámci kontraktu uzatvoreného medzi MPSVSR SR a IVPR výskumnú úlohu pod názvom Zisťovanie prevalencie násilia na detskej populácii v SR (VÚ č. 2273). Jej primárnym zámerom bolo zmapovať rozsah rozšírenosti jednotlivých foriem násilia páchaného na deťoch cez ich bezprostrednú alebo sprostredkovanú životnú skúsenosť. 
	V rámci výskumnej práce k uvedenej problematike vydal IVPR už v apríli 2013 čiastkovú výskumnú správu Prevalencia násilia páchaného na deťoch vo verejnej mienke na Slovensku, predmetom ktorej bola analýza postojov dospelej populácie Slovenska k rozšírenosti (prevalencii) násilia páchaného na deťoch do 18 rokov veku a jeho jednotlivých foriem. Ďalším čiastkovým výstupom je táto výskumná správa, v ktorej sa venujeme osobitne otázkam prevalencie násilia a jeho jednotlivých foriem u detí so zdravotným postihnutím. 
	1 Násilie na DZP ako ľudsko - právna agenda
	V prvej čiastkovej správe z výskumu sme sa podrobnejšie venovali základnému ľudsko-právnemu rámcu pre zaoberanie sa problematikou zlého zaobchádzania s deťmi/násilia na deťoch (dokumenty OSN a Rady Európy) a aj terminologickým otázkam. Na tomto mieste sa sústredíme len na tie, ktoré majú „nadstavbovú“ povahu vo vzťahu k deťom so zdravotným postihnutím (ďalej len „DZP“).
	Uznanie skutočnosti, že DZP sa môžu nachádzať vo zvýšenom riziku násilia zo strany iných osôb, viedlo k osobitnému rozpracovaniu záväzkov ich ochrany v najnovšom ľudsko-právnom dokumente - OSN Dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý Slovensko ratifikovalo v júni 2010.
	„Zmluvné strany prijmú všetky nevyhnutné opatrenia, ktorými zabezpečia deťom so zdravotným postihnutím plné využívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd na rovnakom základe s ostatnými deťmi“. (čl. 7 ods. 1)
	„Zmluvné strany prijmú všetky príslušné legislatívne, správne, sociálne, vzdelávacie a iné opatrenia na ochranu osôb so zdravotným postihnutím tak doma, ako aj mimo domova, pred všetkými formami vykorisťovania, násilia a zneužívania, a to aj so zreteľom na ich rodový aspekt“. (čl. 16 ods.1)
	2 Viacnásobná zraniteľnosť DZP v oblasti násilia - explanácia
	Autorský kolektív WHO Svetovej správy o násilí a zdraví (World report on violence and health; Krug et al., 2002) vymedzil štyri skupiny rizikových faktorov, ktoré zvyšujú zraniteľnosť detí v oblasti násilia: (1) charakteristiky na strane samotného dieťaťa; (2) charakteristiky na strane opatrujúcej osoby a rodiny dieťaťa; (3) komunitné faktory; a (4) spoločenské faktory. Usporiadané sú v rámci tzv. ekologického modelu. Znázornený je v obrázku č. 1.
	Obrázok1: Ekologický model rizík násilia
	/
	Zdroj: E. G. Krug et al. (2002:12)
	(1) Charakteristiky na strane dieťaťa (indivíduum)
	 vek (fatálne i nefatálne prejavy telesného týrania sa najčastejšie vyskytujú u menších detí; sexuálne zneužívanie sa začína vyskytovať najčastejšie v období puberty a vrcholí v období adolescencie),
	  pohlavie (dievčatá sú častejšie sexuálne zneužívané, zanedbávané v oblasti vzdelávacích a nutričných potrieb a nútené k prostitúcii; chlapci sú častejšie obeťami telesného týrania),
	 špecifické charakteristiky dieťaťa (nízka pôrodná váha, nezrelosť, telesné alebo mentálne postihnutie).
	(2) Charakteristiky na strane opatrujúcej osoby a rodiny dieťaťa (vzťahy)
	 pohlavie (nie je jednoznačne vedecky preukázané, že muži sú častejšie násilní voči deťom ako ženy, ale ich násilné správanie voči deťom je častejšie ohrozujúce ich život; v mnohých krajinách sú muži častejšie nositeľmi sexuálneho zneužívania chlapcov aj dievčat),
	 rodinná štruktúra a zdroje (fyzicky násilní rodičia sú častejšie mladí, samovychovávajúci dieťa, chudobní, nezamestnaní, s nižšou úrovňou vzdelania),
	 veľkosť rodiny a kompozícia domácnosti (v rodinách s viac ako štyrmi deťmi sa niekoľkonásobne častejšie vyskytuje násilie na deťoch, ohrozujúce je aj nestabilné rodinné prostredie s meniacou sa kompozíciou domácností),
	 osobnosť a správanie opatrujúcich osôb (násilní rodičia majú často znížené sebavedomie, slabú kontrolu nad sebou, majú mentálne problémy a nesociálne  sa správajú; často sú neinformovaní a majú od dieťaťa nerealistické očakávania),
	 vlastná skúsenosť s násilím z obdobia detstva (zvyšuje výskyt násilia v dospelosti voči vlastným deťom),
	 násilie v rodine/doma (výskyt ďalších násilných prejavov v rodine, napr. medzi rodičmi, zvyšuje riziko násilia voči deťom),
	  iné charakteristiky (stresy a zmeny v práci, nedostatok prostriedkov, zdravotné problémy rodičov, ale aj iné aspekty rodinného života môžu znižovať schopnosť rodičov adekvátne riešiť problémy alebo hľadať podporu).
	(3) Komunitné charakteristiky (komunita)
	 chudoba (násilie zažívajú častejšie deti z chudobných komunít s vysokou mierou populačnej výmeny a príliš početnými domácnosťami),
	 sociálny kapitál (deti z komunít s nízkym sociálnym kapitálom a sociálnymi investíciami do detí majú častejšie psychické problémy a problémy v správaní a sú vo vyššom riziku násilia zo strany iných).
	(4) Spoločenské faktory (spoločnosť)
	Ide o kultúrne hodnoty a normy či o ekonomickú silu spoločnosti; o nerovnosti založené na veku a pohlaví; o rodinnú politiku a politiku zameranú na deti; o rozsiahle sociálne a vojnové konflikty, ktoré zvyšujú riziko násilia na deťoch.
	Na základe dostupných zdrojov a opakovanej praxe možno v prípade DZP hovoriť o „kombinovanej povahe“ ich zvýšenej zraniteľnosti  v oblasti násilia a o fenoméne viacvrstvových rizík násilia. DZP sú zraniteľnejšie vo všetkých formách násilia páchaného na deťoch všeobecne a zároveň, niektoré formy zlého zaobchádzania sa špecificky vzťahujú primárne k nim (Children, 2013).  Dokumentujú to nasledovné zistenia:
	 v rozvinutých krajinách sa pohybuje prevalencia násilia páchaného na DZP od 26,7% v prípade kombinovaných prejavov násilia, cez 20,4% u telesného týrania, po 13,7% u sexuálneho zneužívania tejto skupiny detí (Jones et al., 2013:44),
	 podľa najnovšej správy UNICEF z mája 2013 sa násilie na DZP vyskytuje všeobecne približne 3-4 krát častejšie ako u detí bez zdravotného postihnutia, konkrétne: 3,7x častejšie v prípade kombinovaného násilia, 3,6x častejšie v prípade telesného týrania a 2,9x častejšie v prípade sexuálneho zneužívania (Children, 2013),
	 rozdiely pritom nie sú len pri porovnávaní všeobecnej populácie detí s populáciou DZP, ale aj vo vnútri populácie DZP. Napr. v prípade detí s mentálnym postihnutím je výskyt ich sexuálneho zneužívania až 4,6x častejší ako v prípade bežnej detskej populácie bez zdravotného postihnutia. 
	Viacvrstvovú štruktúru rizík násilia (zlého zaobchádzania) s DZP schematicky znázorňuje  obrázok č. 2.
	Obrázok2: Štruktúra viacvrstvových rizík násilia u DZP
	/   
	Zdroj: voľne spracovala K. Repková (podľa Children, 2013)
	Medzi špecifické formy násilia páchaného na DZP sa zvykne najčastejšie zaraďovať vedomá manipulácia ich správania cestou indikácie medikamentov, či elektrických šokov; ďalej manipulovanie dievčat so zdravotným  postihnutím ku sterilizácii a umelému prerušeniu tehotenstva; či popieranie práva DZP na vlastnú rodinu a možnosť vyrastať v prirodzenom prostredí ich umiestňovaním do ústavnej starostlivosti s neprimerane zabezpečovanou starostlivosťou a podporou komplexu vývinových potrieb DZP. Okrem toho odborníci a odborníčky poukazujú na prax, že DZP bývajú „posledné v poradí“, ak sa hľadajú alternatívne riešenia rodinnej starostlivosti (Children, 2013). 
	L. Jones et al. (2013) si tiež kladú otázku, prečo sú DZP v  neporovnateľne vyššom riziku násilia zo strany iných ľudí v porovnaní s deťmi bez zdravotného postihnutia. Ako sme uviedli, podľa E.G. Krug et al. (2002) je rizikovým faktorom už samotná prítomnosť zdravotného postihnutia a mentálnej či telesnej inakosti dieťaťa (riziko na individuálnej úrovni). V rodinnom prostredí zdôvodňujú L. Jones et al. (2013) zvýšené riziko intenzívnou (nadštandardnou) zaťaženosťou rodičov a iných príbuzných v oblasti starostlivosti a iných záväzkov voči DZP, a to najmä v situáciách, keď rodina nie je primerane podporená verejnými službami. S tým súvisí riziko umiestnenia dieťaťa do rezidenčnej starostlivosti, ktorá je vysoko riziková v oblasti sexuálneho zneužívania a telesného týrania DZP. Osobitne zraniteľné sú najmä deti s poruchami komunikácie. E. Rosenthal, L. Ahern (2013) preto poukazujú na kritický význam podpory detí v rezidenčnej starostlivosti skúsenými a trénovanými odborníkmi a odborníčkami, nakoľko bez emocionálnej podpory a pozornosti u nich navyše hrozí sebapoškodzovanie, ktorým sa multivrstvová povaha násilia u DZP ešte posilňuje.  Autorský kolektív uzatvára:
	... bez ohľadu na to, či DZP žijú v inštitúciách alebo vo svojich rodinách, či sú v starostlivosti iných osôb, všetky by mali byť vnímané ako vysoko riziková skupina, pri ktorej je kľúčové zamerať sa na identifikovanie násilia“.
	                                                         (Jones et al., 2013:45)
	V súlade s týmito výzvami a v kontexte strategických národných zámerov v oblasti prevencie násilia páchaného na deťoch a plnenia záväzkov vyplývajúcich z ratifikovaného OSN Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (osobitne článku 16) sme sa na násilie páchané na DZP zamerali aj v rámci reprezentatívneho prieskumu, ktorý sme realizovali v prvej polovici roku 2013. V ďalšom texte predstavíme jeho dizajn a výsledky. Pre účely tejto štúdie sa primárne sústredíme na výsledky týkajúce sa DZP.
	3 Reprezentatívny prieskum 
	3.1 Ciele a predmet prieskumu
	Cieľom prieskumu bolo zhromaždiť, analyzovať a interpretovať údaje o prevalencii násilia páchaného na deťoch (vrátane DZP) získané na základe ich vlastnej skúsenosti s týmto typom správania dospelých, či rovesníkov. 
	Získané poznatky boli analyzované na účely prípravy národných strategických dokumentov v tejto oblasti (formovania politík a opatrení zameraných na prevenciu násilia páchaného na deťoch a na kuratívu v situáciách, kedy už k násilnému správaniu zo strany rozličných subjektov došlo, resp. je vysoké riziko, že by mohlo dôjsť). Súčasťou tohto cieľa bolo aj identifikovať problémy a oblasti (špecifické témy), na ktoré by sa mal zamerať výskum do najbližšieho obdobia v rámci realizácie schválených strategických zámerov.
	Predmetom prieskumu bola individualizovaná ne/skúsenosť detí s násilím a jeho špecifickými formami (zanedbávanie, telesné týranie, emočné týranie, sexuálne zneužívanie) páchanými zo strany dospelých či rovesníkov. Prítomnosť foriem v skúsenosti dieťaťa sme zisťovali prostredníctvom jednotlivých prejavov sýtiacich tieto formy. Predmet prieskumu tak mal viacúrovňovú štruktúru znázornenú v schéme č. 1.
	Schéma1: Viacúrovňová štruktúra predmetu prieskumu
	/
	Predmetom prieskumu nebolo zisťovanie sebapoškodzovania dieťaťa ako formy násilného správania.
	Prieskum bol jedinečný svojho druhu (za posledných takmer 15 rokov sa prieskum podobného zamerania na Slovensku nerealizoval), z dôvodu čoho mal pilotnú povahu a nemohol pokryť všetky aspekty možného záujmu, ktoré by boli z hľadiska prípravy strategického národného dokumentu relevantné.
	3.2 Hypotéza a otázky prieskumu
	Pre účely tejto štúdie sme formulovali základnú hypotézu, že deti so zdravotnými problémami sú viacnásobne vystavené jednotlivým formám násilia zo strany iných osôb v porovnaní s deťmi bez zdravotných problémov.
	Hypotézu sme opreli o zahraničné výskumné zistenia (napr. Krug et al., 2011; Children, 2013), ktoré takýto predpoklad potvrdzujú, s tým, že v podmienkach Slovenska nebol podobný výskum zatiaľ realizovaný. Na účely overenia hypotézy sme formulovali tieto otázky prieskumu:
	 Aká je prevalencia zanedbávania detí vo veku 14-16 rokov všeobecne, a osobitne u detí so zdravotnými problémami a bez zdravotných problémov, zisťovaná na základe ich vlastnej skúsenosti?
	 Aká je prevalencia zneužívania prostredníctvom mobilu alebo internetu detí vo veku 14-16 rokov všeobecne, a osobitne u detí so zdravotnými problémami a bez zdravotných problémov, zisťovaná na základe ich vlastnej skúsenosti?
	 Aká je prevalencia emocionálneho týrania detí vo veku 14-16 rokov všeobecne, a osobitne u detí so zdravotnými problémami a bez zdravotných problémov, zisťovaná na základe ich vlastnej skúsenosti?
	 Aká je prevalencia fyzického týrania detí vo veku 14-16 rokov všeobecne, a osobitne u detí so zdravotnými problémami a bez zdravotných problémov, zisťovaná na základe ich vlastnej skúsenosti?
	 Aká je prevalencia sexuálneho zneužívania detí vo veku 14-16 rokov všeobecne, a osobitne u detí so zdravotnými problémami a bez zdravotných problémov, zisťovaná na základe ich vlastnej skúsenosti?
	 Aká je skúsenosť detí vo veku 14-16 rokov všeobecne, a osobitne detí so zdravotnými problémami a bez zdravotných problémov, zisťovaná na základe ich vlastnej skúsenosti so zraneniami spôsobenými v dôsledku násilného správania iných?
	 Komu sa zdôverujú deti vo veku 14-16 rokov všeobecne, a osobitne deti so zdravotnými problémami a bez zdravotných problémov, so skúsenosťami s násilím iných?
	 Poznajú  deti vo veku 14-16 rokov všeobecne, a osobitne deti so zdravotnými problémami a bez zdravotných problémov, vo svojom okolí iné dieťa, ktoré sa stalo obeťou násilia a o akú formu násilia šlo?
	3.3 Prieskumná vzorka
	Prieskumu sa zúčastnilo celkovo 1560 žiakov a žiačok 8. a 9. ročníka základnej školy zo všetkých regiónov Slovenska, najčastejšie vo veku 13-15 rokov. Pri výbere vekovej vzorky sme vychádzali z predpokladu, že deti navštevujúce posledné ročníky základnej školy dokážu identifikovať formy správania iných, na ktoré sme sa v prieskume zamerali, ako násilné správanie voči ich osobe, prípadne ako násilné správanie voči inému dieťaťu v ich okolí. Rovnako, že dokážu byť reflexívne voči takémuto správaniu na svojej osobe či na inom dieťaťa aj z minulého obdobia, z čoho možno nepriamo dedukovať prevalenciu násilného správania aj u mladších detí. 
	Boli sme si na strane druhej vedomí faktu, že práve u detí tejto vekovej skupiny nemožno vylúčiť istú mieru nadsadenia (zveličenia) závažnosti určitých foriem správania zo strany svojich najbližších (najmä rodičov) v rámci možných vzťahových kríz rodičia – deti a krízy autority v období dospievania detí.  Nebolo možné vylúčiť ani fabulovanie prítomnosti násilných foriem správania zo strany dospelých (rodičov, učiteľov/liek, prípadne iných dospelých). Na odkrytie týchto fenoménov sme sa však s ohľadom na pilotnú povahu prieskumu nezamerali.
	Kritériá reprezentatívnosti vzorky sa dôsledne viazali na faktory pohlavia, príslušnosti k regiónu a k ročníku (8. - 9. ročník ZŠ). Z hľadiska ostatných kritérií – napr. typ školy (verejná, súkromná, cirkevná; základná a základná špeciálna); charakteristík domácnosti/rodiny, v ktorej dieťa žije; zdravotného  statusu dieťaťa, a iných – nespĺňala prieskumná vzorka kritériá reprezentatívnosti, čo limitovalo možnosti zovšeobecňovania získaných výsledkov. 
	Z hľadiska špecifického zamerania tejto štúdie na násilie voči deťom so zdravotným postihnutím konštatujeme ďalšie limitujúce okolnosti: prieskum sa realizoval v 148 základných školách, z ktorých ani jedna nemala právny status špeciálnej základnej školy, pričom v tomto type základných škôl sa doposiaľ vzdeláva väčšina DZP. Ak sme zachytili deti/ žiakov a žiačky so zdravotným postihnutím, potom šlo predovšetkým o tých/tie, ktorí/é sú vzdelávaní/é formou individuálnej integrácie v bežných školách. Ďalej, do prieskumu neboli zapojené deti s mentálnym postihnutím. Rovnako zásadným bolo obmedzenie, že prieskum sa realizoval výlučne v školskom prostredí a nie v prostredí rezidenčnej starostlivosti, ktoré je, podľa odbornej literatúry, ale i bežnej praxe, z hľadiska výskytu násilia páchaného na DZP osobitne rizikové. 
	3.4 Prieskumná metóda
	V prieskume bola využitá metóda dotazníka so zatvorenými i otvorenými otázkami (plné znenie dotazníka je uvedené v prílohe č. 1). Spolu 50 otázok bolo štrukturovaných do viacerých oblastí (celkov):
	- otázky zamerané na prítomnosť zanedbávania dieťaťa (prejavy zanedbávania),
	- otázky zamerané na zneužívanie dieťaťa cez mobil alebo internet (prejavy zneužívania, zneužívajúce osoby, frekvencia zneužívania, kedy sa so zneužívaním tohto typu začalo, výklad jeho dôvodov),
	- otázky zamerané na emocionálne týranie dieťaťa (prejavy a frekvencia emocionálneho týrania, výskyt za posledné obdobie, kedy sa s ním začalo, čo bolo dôvodom, intervenujúci vplyv alkoholu u týrajúcej osoby),
	- otázky zamerané na fyzické týranie (prejavy a frekvencia fyzického týrania, výskyt za posledné obdobie, kedy sa s ním začalo, čo bolo dôvodom, intervenujúci vplyv alkoholu u týrajúcej osoby),
	- otázky zamerané na sexuálne zneužívanie dieťaťa (prejavy a frekvencia sexuálneho zneužívania, sexuálne zneužívajúce osoby, kedy sa s ním začalo, čo bolo dôvodom, intervenujúci vplyv alkoholu u zneužívajúcej osoby),
	- otázky zamerané na zranenie/a súvisiace s násilným správaním zo strany iných (frekvencia a typ zranenia/í, kedy k nemu došlo prvýkrát, dôsledky zranenia/í),
	- otázky zamerané na zdôverenie sa s prežitým násilím zo strany iných alebo preberanie tejto problematiky s inými (dôverná osoba, reakcie osôb),
	- poznanie iného dieťaťa v okolí – obete násilia,
	- identifikačné otázky (pohlavie, vek, návšteva školy a školský prospech, zdravotný status, informácie o rodine, národnosti a regióne, v ktorom dieťa žije),
	- výzva uviesť akékoľvek dodatky podľa vlastnej potreby k problematike násilia na deťoch.
	Návrh dotazníka spracoval hlavný riešiteľ projektu, následne bol konzultovaný s odborníkmi a odborníčkami IVPR a Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, členmi a členkami pracovnej skupiny, ktorá bola zriadená pre účely realizácie prieskumu a celej výskumnej úlohy a so zástupkyňou Asociácie výchovných poradcov, ktorá organizačne zabezpečovala realizáciu zberu údajov v teréne. 
	3.5 Organizácia prieskumu
	Prieskum bol od januára 2013 organizovaný na základe spolupráce IVPR, VÚDPaP a pracovnej expertnej skupiny, pričom do samotného zberu dát sa zapojila Asociácia výchovných poradcov, ktorá ho zorganizovala na vybraných školách v jednotlivých regiónoch SR (na základe kritérií reprezentatívnosti podľa pohlavia, regiónu a ročníka). Zber dát sa uskutočnil v mesiaci máj 2013. Údaje boli v mesiaci  jún 2013 nahrané do systému SPSS a od júla 2013 postupne spracovávané a interpretované. Súčasťou spracovania bolo aj vydanie tejto čiastkovej správy.
	3.6 Výsledky prieskumu a ich interpretácia
	V rámci tejto časti čiastkovej správy predstavíme vybrané výsledky prieskumu, pričom sa primárne zameriame na tie, ktoré bližšie osvetľujú situáciu a skúsenosti DZP s násilím a jeho jednotlivými formami zo strany iných osôb.
	3.6.1 Prieskumná vzorka – bližšia informácia
	Všeobecná stručná charakteristika
	Prieskumu sa celkovo zúčastnilo 1560 žiakov a žiačok, z toho bolo 49,8% chlapcov a 50,2% dievčat reprezentatívne rozdelených podľa krajov. Žiaci a žiačky pochádzali zo 148 základných škôl na Slovensku,  rovnako reprezentatívne zastúpených podľa jednotlivých krajov.
	98,5% žiakov a žiačok navštevovalo základnú školu, 1% osemročné gymnázium a 0,5% (celkovo osem žiakov a žiačok) uviedlo, že navštevuje základnú špeciálnu školu. 52,5% uviedlo, že navštevuje 8. ročník ZŠ a 47,5% navštevovalo 9. ročník ZŠ. Uvádzali vek od 13-16 rokov, pričom cca 46% z nich uviedlo vek 14 rokov a necelých 41% vek 15 rokov.
	Približne 30% žiakov a žiačok uviedlo, že má výborný, veľmi dobrý a dobrý prospech, 5,4% uviedlo dostatočný prospech a len 0,3% zúčastnených žiakov a žiačok charakterizovalo svoj prospech ako nedostatočný.
	Čo sa týka rodinného statusu, 79% žiakov a žiačok žilo s obomi rodičmi, vyše 18% len s matkou a 2,6% len s otcom. 20% pochádzalo z rozvedených rodín. Približne 10% žiakov/čok nemalo súrodenca, najčastejšie (takmer 49%) mali jedného súrodenca, 24% uviedlo, že má dvoch súrodencov, približne 10% troch a 4% uviedli štyroch súrodencov. Takmer 30% žiakov a žiačok (28,7%) hodnotilo finančnú situáciu rodiny ako veľmi dobrú, najčastejšie ju hodnotili ako dobrú (48,1%), ako ani dobrú ani zlú ju videlo takmer 21% a len v minimálnom rozsahu hodnotili finančnú situáciu rodiny ako zlú alebo veľmi zlú.
	Vyše 95% žiakov a žiačok uviedlo slovenskú, 2,5% maďarskú a 2,1% rómsku národnosť.
	Charakteristika DZP
	Osobitnú pozornosť sme venovali identifikácii zdravotného statusu žiakov a žiačok. Pýtali sme sa ich, ako by zhodnotili svoju zdravotnú situáciu. Celkovo 58,7% (N=915) uviedlo, že nemá žiaden zdravotný problém. Zvyšok (41,3%, N=645) sa zaradil do niektorej vymedzenej kategórie zdravotných problémov. Celkovo sme zaznamenali 897 označení v niektorej kategórii, z čoho vyplýva, že niektorí/é sa zaradili súčasne do viacerých kategórií zdravotných problémov. V grafe č. 1 uvádzame ich zastúpenie.
	Graf1: Prevalencia jednotlivých druhov zdravotných problémov u žiakov a žiačok
	/
	Najčastejšie uvádzali problémy so zrakom (N=295; takmer 33% zo všetkých tých, ktorí označili prítomnosť nejakého zdravotného problému a cca 19% z celej prieskumnej vzorky). Druhú veľkú skupinu tvorili žiaci a žiačky s vývinovými poruchami učenia, citovou labilitou a inými zdravotnými problémami (najčastejšie alergiami). Boli zastúpení/é po približne 15%-16% zo skupiny tých, ktorí mali nejaké zdravotné problémy a v rozsahu 8-9% z celej prieskumnej vzorky. Necelých 12% z tých, ktorí mali zdravotné problémy, tvorili žiaci a žiačky s civilizačnými  chorobami typu astma, cukrovka či problémy so srdcom. Tvorili približne 7% z celej prieskumnej vzorky. Problémy so sluchom a chôdzou závažnejšieho charakteru (od krívania až po ochrnutie a používanie vozíka) sa vyskytovali vo výrazne najnižšom rozsahu.
	Považujeme samozrejme za problematické porovnávať prevalenciu napr. ťažkého telesného postihnutia s rozsahom výskytu zrakových problémov dieťaťa, ktoré môže mať povahu zrakovej poruchy korigovateľnej okuliarmi. Práve vysoká prevalencia problémov so zrakom, v kombinácii s výskytom vývinových porúch učenia, psychických problémov a civilizačných porúch (ktoré sa dlhodobo nepovažovali za typické druhy zdravotného postihnutia) spôsobili, že vyše 40% žiakov a žiačok výberovej vzorky uviedlo, že má zdravotné problémy. Je to niekoľkonásobne vyššia prevalencia, ako sa zvykne uvádzať pri prevalencii zdravotného postihnutia v populácii (rozsah do 15%; World, 2012). Ak teda v štúdii hovoríme o deťoch so zdravotným postihnutím, máme na mysli širokú skupinu detí/žiakov so zdravotným znevýhodnením, medzi ktoré sa v súlade s platnou právnou úpravou školského zákona zaraďujú  deti/žiaci so zdravotným postihnutím,  so zdravotným oslabením, s vývinovými poruchami a s poruchami správania (§2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní/školský zákon v ZNP). Myslíme si však, že každý druh zdravotného postihnutia, oslabenia, vývinovej poruchy učenia či správania prináša do života dieťaťa rizikový prvok, vrátane rizika zlého zaobchádzania zo strany iných dospelých či rovesníkov a rovesníčok, aj keď môže ísť samozrejme o riziko rozličného chakteru a sily, v závislosti od charakteru a stupňa zdravotného postihnutia či znevýhodnenia. V ďalšom texte budeme preto používať širšie spojenie deti so zdravotnými problémami (ďalej len „DZP“) a deti bez zdravotných problémov (ďalej len DBZP).
	Ďalšie charakteristiky skupiny DZP (v porovnaní s DBZP):
	 Výrazne častejšie v nej boli zastúpené dievčatá (44,2% DBZP vzorka : 58,6 DZP vzorka),
	 častejšie navštevovali deviaty ročník (46,2% DBZP vzorka : 49,4% DZP vzorka),
	 častejšie nemali žiadneho súrodenca (8,4% DBZP vzorka : 12,6% DZP vzorka) a menej často boli zastúpení v skupinách s tromi a viac súrodencami,
	 vyššie podielové zastúpenie mali DZP voči DBZP v bratislavskom, trnavskom, no najmä trenčianskom regióne; v žilinskom, košickom, prešovskom a nitrianskom regióne mali podielové zastúpenie nižšie a v banskobystrickom rovnaké.
	V ostatných charakteristikách sa vyskytovali medzi DZP a DBZP minimálne rozdiely.
	V ďalšom texte sa už budeme podrobnejšie zaoberať výsledkami vzťahujúcimi sa k jednotlivým formám násilia páchaného na deťoch. Osobitne sa budeme venovať porovnávaniu ich prevalencie u DBZP a DZP. 
	3.6.2 Zanedbávanie DZP
	Problematiku zanedbávania detí sme sledovali pomocou série otázok zameraných na uspokojovanie zdravotných a edukačných potrieb detí, rovnako potrieb bezpečia, dostatku jedla a primeranosti hygienického prostredia či neohrozovania dieťaťa nejakým typom závislosti rodiča/čov (najmä alkoholovej a drogovej). Otázky zamerané na oblasť zanedbávania sú uvedené v tabuľke č. 1.
	Tabuľka2: Otázky zamerané na zanedbávanie dieťaťa
	V grafe č. 2 je uvedený rozsah skúseností s jednotlivými prejavmi zanedbávania v celej vzorke žiakov a žiačok a následne u tých, ktorí uvádzali (DZP) a ktorí neuvádzali (DBZP) zdravotné problémy.
	Graf2: Prevalencia skúseností s jednotlivými prejavmi zanedbávania (v %)
	/
	Najviac skúseností so zanedbávaním sa u žiakov a žiačok viazalo na nezáujem rodičov o ich prospech pravidelnou účasťou na rodičovských združeniach (položka 4, uviedlo takmer 36%). Takmer 20% sa spájalo s neprítomnosťou rodičov doma bez toho, že by deti vedeli,  kde sa nachádzajú (položka 9). Vyše 9% uviedlo, že bývajú v domácnosti, kde chýba toaleta, umývadlo alebo sporák (položka 5).
	Ak porovnávame skúsenosti s jednotlivými prejavmi zanedbávania u DZP a DBZP, potom spoločným menovateľom zistení je vyššie zastúpenie skúseností so zanedbávaním u DZP. Výraznejšie rozdiely sme zaznamenali najmä v položkách týkajúcich sa straty pocitu bezpečia v rodine, konkrétne pre neprítomnosť rodičov bez poznania toho, kde sú (24,5% DZP : 15,6% DBZP) či  pre prítomnosť iných ľudí, z ktorých mali DZP strach (5,3% DZP : 1,8% DBZP), čo ich oveľa častejšie nútilo odísť z domu proti ich vôli (8,5% DZP : 2,5% DBZP). Iba v položke o nefungujúcej toalete, umývadle alebo sporáku v domácnosti sme zaznamenali vyššie zastúpenie u DBZP (10,4% DBZP : 7,1% DZP).
	Aj keď bola najvýraznejšie u oboch porovnávaných skupín zastúpená položka o zanedbávaní povinnosti rodičov pravidelne navštevovať rodičovské združenia, nemožno generálne tvrdiť, že by uspokojovanie vzdelávacích potrieb detí bolo zo strany rodičov najviac zanedbávané. Dokumentuje to zistenie, že iba 3% žiakov a žiačok (najmenej zo všetkých sledovaných položiek) signalizovali, že nemajú k dispozícii potrebné školské pomôcky.
	Aby sme sa mohli všeobecnejšie vyjadriť k prevalencii zanedbávania ako formy násilia páchanom na deťoch (či už deťoch so zdravotnými problémami alebo bez nich), spracovali sme index vystavenia dieťaťa zanedbávaniu. Operacionalizovali sme ho nasledovne:
	Za dieťa, ktoré je vystavené zanedbávaniu, sme považovali také, u ktorého sa vyskytli súčasne minimálne tri prejavy zanedbávania zo strany rodičov  z 11, pričom každá položka (prejav) mala rovnakú váhu.
	Na základe formulovanej operacionalizácie vystavenia dieťaťa zanedbávaniu uvádzame v grafe č. 3 jeho index u DBZP a DZP.
	Graf3: Index vystavenia zanedbávaniu u DBZP a DZP ( v%)
	/
	Necelých 10% žiakov a žiačok celej vzorky malo skúsenosť minimálne s tromi prejavmi zanedbávania, t. j. boli vystavené zanedbávaniu ako forme násilia zo strany rodičov. DZP boli pritom vystavené zanedbávaniu v dvojnásobnom rozsahu (13,2%) v porovnaní s DBZP (6,7%). Vzťah medzi vystavením zanedbávaniu a ne/prítomnosťou zdravotného problému dieťaťa bol pritom štatisticky významný (Sig=0,000). 
	3.6.3 Zneužívanie DZP prostredníctvom mobilu alebo internetu
	Zneužívanie detí prostredníctvom mobilu alebo internetu sme sledovali pomocou série otázok uvedených v tabuľke č. 2.
	Tabuľka2: Otázky zamerané na zneužívanie dieťaťa prostredníctvom mobilu alebo internetu
	Prejavy zneužívania
	číslo
	Posielanie SMS správ s hanlivým, nepravdivým alebo sexuálnym obsahom týkajúcim sa Tvojej osoby
	1
	Posielanie elektronickej pošty s hanlivým, nepravdivým alebo sexuálnym obsahom týkajúcim sa Tvojej osoby
	2
	Posielanie oznamov s hanlivým, nepravdivým alebo sexuálnym obsahom týkajúcim sa Tvojej osoby za pomoci Facebooku
	3
	Okrem jednotlivých prejavov zneužívania cez mobil alebo internet sme sa zaujímali aj o častosť takejto skúsenosti. Žiaci a žiačky mali možnosť uviesť, že sa s uvedeným prejavom:
	- nestretli ani raz,
	- stala sa im  raz,
	- stala sa im 2-5 krát,
	- stala sa im 5-10 krát,
	- stala sa im viac ako 10 krát,
	- stáva sa im stále (opakovane).
	Za dieťa vystavené zneužívaniu prostredníctvom mobilu alebo internetu sme považovali také, ktoré bolo vystavené minimálne jednému z troch prejavov takejto formy násilia a súčasne, s  jednotlivými prejavmi bolo konfrontované dvakrát a viac.
	Graficky spracované výsledky o indexe vystavenia dieťaťa zneužívaniu prostredníctvom mobilu alebo internetu sú uvedené v grafe č. 4.
	Graf4: Prevalencia jednotlivých prejavov zneužívania detí prostredníctvom mobilu alebo internetu  (v%)
	/
	Z grafu je zrejmé, že:
	- najviac detí malo opakovanú skúsenosť s posielaním oznamov s hanlivým, nepravdivým alebo sexuálnym obsahom týkajúcim sa ich osoby v rámci siete Facebook (celkovo 5,2% detí), najmenej uvádzali opakovanú skúsenosť s obdržiavaním SMS správ s takýmto obsahom (celkovo 3,1% detí),
	- vo všetkých sledovaných položkách (prejavoch) zneužívania cez mobil alebo internet uvádzali DZP častejšiu opakovanú skúsenosť v porovnaní s DBZP. Častejšie teda mali opakovanú skúsenosť so zasielaním textov s hanlivým, nepravdivým či sexuálne tematizovaným obsahom cez všetky typy komunikačných kanálov – SMS, cez elektronickú poštu či cez sieť Facebook. Najväčší rozdiel sme medzi DZP a DBZP pritom zaznamenali v zneužívaní cez sieť Facebook (takmer 3-násobne vyššia prevalencia obdržiavania textov s uvedeným obsahom v porovnaní s DBZP),
	Najčastejšími zasielateľmi takýchto textov boli kamaráti a spolužiaci (všeobecne 2,6%; 4,2% DZP vzorka; 1,5% DBZP vzorka) a neznámi muži, ktorých deti nepoznali a nikdy predtým nevideli (všeobecne 1,9%; 2,9% DZP vzorka; 1,2% DBZP vzorka). 
	3.6.4 Emocionálne týranie DZP
	Emocionálne týranie sme sledovali pomocou série otázok zameraných na rozličné formy správania sa rodičov voči deťom. Uvedené sú v tabuľke č. 3.
	Tabuľka3: Otázky zamerané na emocionálne týranie detí zo strany ich rodičov
	Prejavy emocionálneho týrania
	číslo
	Vyhrážanie sa, že Ťa rodič opustí
	1
	Zamykanie v izbe
	2
	Ponižovanie, nadávanie
	3
	Odmietanie sa s Tebou rozprávať
	4
	Odopieranie stravy tak, že si zostal/a hladný/á
	5
	Rovnako sme sa zaujímali o častosť dieťaťa s takouto skúsenosťou. Žiaci a žiačky mali možnosť uviesť, že sa s uvedeným prejavom:
	- nestretli ani raz,
	- stala sa im  raz,
	- stala sa im 2-5 krát,
	- stala sa im 5-10 krát,
	- stala sa im viac ako 10 krát,
	- stáva sa im stále (opakovane).
	Za dieťa vystavené emocionálnemu týraniu sme považovali také, ktoré bolo vystavené minimálne jednému z piatich  prejavov takejto formy násilia a súčasne, s  jednotlivými prejavmi bolo konfrontované dvakrát a viac.
	Frekvenciu výskytu jednotlivých prejavov emocionálneho týrania všeobecne vo vzorke a osobitne medzi DBZP a DZP uvádzame v grafe č. 5.
	Graf5: Prevalencia výskytu jednotlivých prejavov emocionálneho týrania (v%)
	/
	Najčastejšie boli deti konfrontované zo strany rodičov formou odmietania rozprávať sa s nimi (položka 4; 14,7%) a nadávania či ponižovania (položka 3; 4,1%). Najmenej často odmietaním stravy spôsobujúcim hlad (položka 5; 0,8%). Podobne ako v prípade zanedbávania a zneužívania prostredníctvom mobilu či internetu, aj v prípade emocionálneho týrania sme zaznamenali častejšie výskyt takéhoto správania zo strany rodičov voči DZP. Najvýraznejší rozdiel bol pritom pri položke 1 (vyhrážanie sa, že rodič dieťa opustí), kedy skúsenosť s takýmto správaním zo strany rodiča malo 1% DBZP, ale až takmer 6% detí DBZP.
	Súhrnný index vystavenia emocionálnemu týraniu u DBZP a DZP na základe stanovených podmienok znázorňuje graf č. 6.
	Graf6: Index vystavenia emocionálnemu týraniu u DBZP a DZP ( v%)
	/
	Celkovo 22,9% žiakov a žiačok malo skúsenosť minimálne s jedným zo sledovaných prejavov emocionálneho týrania zo strany rodičov a to dvakrát a viac, pričom u DZP bol v porovnaní s DBZP výskyt takejto skúsenosti takmer dvojnásobne vyšší (31,3% DZP vzorka : 16,9% DBZP vzorka). Vzťah medzi vystavením emocionálnemu týraniu a ne/prítomnosťou zdravotného problému dieťaťa bol pritom štatisticky významný (Sig=0,000). 
	3.6.5 Fyzické týranie DZP
	Na oblasť fyzického týrania detí zo strany svojich rodičov bola zameraná séria otázok uvedených v tabuľke č. 4. Otázky boli zamerané na fyzické týranie priamo dieťaťa, rovnako sa za fyzické týranie považovalo to, ak bolo dieťaťa prítomné fyzického týrania medzi ostatnými členmi rodiny alebo ak sa mu osobne snažilo zabrániť.
	Tabuľka4: Otázky zamerané na fyzické týranie detí zo strany ich rodičov
	Prejavy fyzického týrania
	číslo
	Šticovanie za vlasy
	1
	Kľačanie na kolenách na príkaz
	2
	Kmásanie, lomcovanie, ťahanie
	3
	Kopnutie nohou
	4
	Udretie po hlave
	5
	Dusenie (rukami, vankúšom)
	6
	Vyhrážanie sa rodičov navzájom, že si ublížia
	7
	Napádanie sa rodičov navzájom
	8
	Ubližovanie súrodencovi zo strany rodiča
	9
	Bránenie jedného rodiča pred napadnutím druhého rodiča
	10
	Popálenie cigaretou alebo iným predmetom
	11
	Okrem jednotlivých prejavov fyzického týrania sme sa zaujímali aj o častosť takejto skúsenosti. Žiaci a žiačky mali možnosť uviesť, že sa s uvedeným prejavom:
	- nestretli ani raz,
	- stala sa im  raz,
	- stala sa im 2-5 krát,
	- stala sa im 5-10 krát,
	- stala sa im viac ako 10 krát,
	- stáva sa im stále (opakovane).
	Za dieťa vystavené fyzickému týraniu sme považovali také, ktoré bolo vystavené minimálne jednému z 11 prejavov takejto formy násilia a súčasne, s  jednotlivými prejavmi bolo konfrontované dvakrát a viac.
	Frekvenciu výskytu jednotlivých prejavov fyzického týrania v celkovej vzorke a osobitne medzi DBZP a DZP uvádzame v grafe č. 7.
	Graf7: Prevalencia jednotlivých prejavov fyzického týrania detí  (v%)
	/
	Vyše 14% detí zažilo minimálne dvakrát zo strany rodičov udretie po hlave (položka 5, 14,3%), v rozsahu nad 5% bola zastúpená aj položka č. 1 – šticovanie za vlasy a v 4,7% prípadov šlo o kľačanie na kolenách na príkaz (položka č. 2). Ostatné formy fyzického týrania sa vyskytovali v porovnateľnom rozsahu 3-4%. Dusenie a popálenie cigaretou alebo inými predmetmi sa vyskytovalo v minimálnom rozsahu (0,4%, N=6).
	Ak porovnávame výskyt jednotlivých prejavov telesného týrania u DZP a DBZP, potom jedine v prípade dusenia (položka č. 6) sme zistili vyšší výskyt u DBZP (N=1 u BZP;  N=5 u DZP). Vo všetkých ostatných prejavoch reprezentujúcich fyzické týranie detí bolo zastúpenie u DZP vyššie. Napr. až takmer 19% DZP bolo minimálne dvakrát bitých po hlave v porovnaní s 11% u DBZP. Trikrát častejšie v porovnaní s DBZP (6% : 2%) boli DZP vystavené situáciám potreby bránenia jedného rodiča pred napadnutím druhého rodiča (položka 10) alebo situáciám napádania sa rodičov navzájom (položka 8). 
	Súhrnný index vystavenia dieťaťa fyzickému týraniu je znázornený v grafe č. 8.
	Graf8: Index vystavenia fyzickému týraniu u DBZP a DZP ( v%)
	/
	Na základe výsledkov prieskumu konštatujeme, že približne každé piate dieťa našej vzorky vo veku 14-16 rokov (22,3%) bolo minimálne dvakrát vystavené aspoň jednému z prejavov fyzického týrania ako formy násilia. Prevalencia u DZP bola pritom vyššia (v rozsahu 28,8%) v porovnaní s DBZP (v rozsahu 17,7%). Rovnako ako v prípade predchádzajúcich foriem násilného správania, aj v prípade fyzického týrania je teda vystavenosť DZP tejto forme násilia zo strany rodičov vyššia. Vzťah medzi fyzickým týraním a ne/prítomnosťou zdravotného problému dieťaťa bol pritom štatisticky významný (Sig=0,000).
	3.6.6 Sexuálne zneužívanie DZP
	Sexuálne zneužívanie sme mapovali pomocou série otázok zameraných na neprimerané sexuálne správanie za účasti dospelého človeka. Uvedené sú v tabuľke č. 5.
	Tabuľka5: Otázky zamerané na sexuálne zneužívanie detí zo strany dospelých
	Prejavy sexuálneho zneužívania
	číslo
	Urážanie sexuálnymi poznámkami týkajúcimi sa Tvojej postavy alebo vzhľadu
	1
	Nútenie, aby si s dospelým pozeral/a filmy so sexuálnou tematikou
	2
	Nútenie, aby Ťa dospelý mohol fotiť v erotických polohách
	3
	Nútenie zo strany dospelého, aby si sa na neho/ňu pozeral, keď bol/a nahý/á
	4
	Nútenie zo strany dospelého, aby si sa dotýkal/a jeho/jej intímnych miest
	5
	Nútenie zo strany dospelého, aby sa mohol/la dotýkať Tvojich intímnych miest
	6
	Nútenie zo strany dospelého k pohlavnému styku
	7
	Opätovne sme sa zaujímali aj o častosť skúseností s jednotlivými prejavmi sexuálneho zneužívania dieťaťa. Žiaci a žiačky mali možnosť uviesť, že sa s uvedeným prejavom:
	- nestretli ani raz,
	- stala sa im  raz,
	- stala sa im 2-5 krát,
	- stala sa im 5-10 krát,
	- stala sa im viac ako 10 krát,
	- stáva sa im stále (opakovane).
	Za dieťa vystavené sexuálnemu zneužívaniu sme považovali také, ktoré bolo vystavené minimálne jednému z 11 prejavov takejto formy násilia a súčasne, s prejavom uvedeným v položke 1 bolo konfrontované dvakrát a viac a s ostatnými prejavmi minimálne raz.
	Frekvenciu výskytu jednotlivých prejavov sexuálneho zneužívania v celej vzorke a osobitne medzi DBZP a DZP uvádzame v grafe č. 9.
	Graf9: Prevalencia jednotlivých prejavov sexuálneho zneužívania detí  ( v%)
	/
	Najviac žiakov a žiačok (8%) malo skúsenosť s urážlivými sexuálnymi poznámkami týkajúcimi sa ich postavy alebo vzhľadu (položka1). Ostatné prejavy sexuálneho zneužívania sa vyskytovali v rozsahu 1 - 2,4%, pričom 2,4% sa týkali skúsenosti, kedy boli nútení zo strany dospelých, aby sa dospelí mohli dotýkať ich intímnych miest.
	Výrazné rozdiely v skúsenostiach so sexuálnym zneužívaním sme zaznamenali medzi DZP a DBZP.  Vo všetkých položkách boli skúsenosti DZP uvedeného druhu niekoľkonásobne častejšie: najväčší (štvornásobný) rozdiel sme zaznamenali pri položkách o nútení zo strany dospelého k pohlavnému styku (položka 7; 3,8% DZP : 0,7% DBZP) či o nútení, aby sa dospelý mohol dotýkať intímnych miest DZP (položka 6; 4,1% DZP : 1,2% DBZP). 
	V grafe č. 10 je spracovaný index vystavenia detí z celej vzorky, a následne DZP a DBZP  sexuálnemu zneužívaniu.
	Graf10: Index vystavenia sexuálnemu zneužívaniu u DZP a DBZP (v%)
	/
	Na základe stanovených operacionalizačných kritérií konštatujeme, že celkovo necelých 11% žiakov a žiačok bolo vystavených sexuálnemu zneužívaniu. V skupine DZP bola pritom prevalencia vystavenia sexuálnemu zneužívaniu viac ako dvojnásobná (15,5% DZP : 7,4%DBZP). Vzťah medzi vystavením sexuálnemu zneužívaniu a ne/prítomnosťou zdravotného problému dieťaťa bol pritom štatisticky významný (Sig=0,000).
	Zaujímali sme sa aj o to, zo strany koho dochádzalo najčastejšie k sexuálnemu zneužívaniu žiakov a žiačok. Z celkovo 471 uvedených prípadov to boli najčastejšie kamarát/spolužiak (N=130, takmer 28%), neznámy muž (N=82, vyše 17%), ďalej kamarátka/spolužiačka (N=50, takmer 11%) či neznáma žena (N=43, vyše 9%). V týchto prípadoch nešlo prevažne len o jednorazovú, ale aj o opakovanú skúsenosť (najčastejšie 2-5 krát). Sexuálne zneužívanie zo strany iných osôb (napr. rodičov, náhradných rodičov, súrodencov, učiteľov/liek) sa vyskytlo v oveľa menšom zastúpení a spravidla šlo o jednorazovú skúsenosť. 
	Napokon sme porovnali indexy vystavenia jednotlivým formám násilného správania voči deťom všeobecne a potom osobitne voči DZP a DBZP. Výsledky sú uvedené v grafe č. 11.
	Graf11: Porovnanie indexov vystavenia jednotlivým formám násilného správania u DZP a DBZP (v%)
	/
	V najvyššom a porovnateľnom rozsahu boli žiaci a žiačky celej vzorky vystavení emocionálnemu týraniu (22,9%) a fyzickému týraniu (22,3%). Sexuálne zneužívanie bolo zastúpené v rozsahu necelých 11% a zanedbávanie v rozsahu 9,4%.
	Okrem konštatovania, že v každej forme násilného správania boli u DZP indexy vystavenia v porovnaní s DBZP vyššie, zaujímalo nás aj to, v akom pomere. Výsledky sú uvedené v grafe č. 12.
	Graf12: Pomerové zastúpenie indexov vystavenia jednotlivým formám násilia u DZP a DBZP
	/
	Najvýraznejší rozdiel medzi DZP a DBZP sme zaznamenali v oblasti sexuálneho zneužívania, kde pomer vystavenia tejto forme násilia medzi DZP a DBZP bol viac ako dvojnásobný (hodnota 2,09). Takmer dvojnásobný rozdiel (hodnota 1,97) bol aj v oblasti zanedbávania a najnižší v oblasti fyzického týrania (hodnota 1,63).
	Všeobecne teda konštatujeme, že DZP sú viacnásobne častejšie vystavené a majú viacnásobnú skúsenosť so všetkými formami násilia v porovnaní s DBZP.
	3.6.7 Zranenia DZP v dôsledku násilného správania iných
	Vo výskume sme sa zaoberali aj otázkou, či v dôsledku násilného správania boli žiaci a žiačky zranení. Výskyt zranení je znázornený v grafe č. 13.
	Graf13: Výskyt zranení DZP a DBZP v dôsledku násilia (v%)
	/
	Takmer 70% žiakov a žiačok celej vzorky uviedlo, že nikdy neboli v dôsledku násilného správania iných zranení/é. U zvyšných 30% šlo najčastejšie o jednorazové zranenie (takmer 14%), k zranenie 2-5 krát došlo u takmer 10% žiakov a žiačok, približne 2% boli zranené/í 5-10 krát a viac ako 10 krát došlo v dôsledku násilia k zraneniu u 4,6% žiakov a žiačok z celkovej vzorky.
	Porovnateľne s predchádzajúcimi zisteniami, aj v tomto aspekte udávali DZP nepriaznivejšiu situáciu. Kým vyše 76% DBZP uviedlo, že u nich k zraneniu nedošlo, u DZP to bolo len v rozsahu 61%. V rámci každej sledovanej frekvencie prítomnosti zranenia v dôsledku násilného správania inej osoby boli DZP zastúpené približne dvojnásobne častejšie.
	V grafe č. 14 uvádzame druhy zranení spôsobené deťom násilím iných ľudí.  
	Graf14: Druhy zranení DZP a DBZP spôsobené násilím (v%)
	/
	Výrazne najčastejšie ( takmer 54%) uvádzali žiaci a žiačky malé modriny, škrabance či malé rezné rany, v rozsahu cca 19% to boli narazené či zlomené kosti či zlomené zuby, v porovnateľnom rozsahu veľké modriny, poranenia či rezné rany (17,3%). K poraneniu (poškodeniu) brucha, hrudníka, hlavy došlo v 7% prípadov a až takmer v rozsahu 5% spôsobilo násilie žiakom a žiačkam stratu vedomia.
	Vo všetkých sledovaných typoch dôsledkov násilia bolo zastúpenie u DZP vyššie v porovnaní s DBZP, s tým, že rastom závažnosti dôsledku sa zvyšoval aj pomer medzi výskytom u DZP a DBZP. Napríklad, kým pri malých modrinách, škrabancoch a malých rezných ranách predstavoval pomer hodnotu cca 1,4, v prípade poškodenia brucha, hrudníka a hlavy to bol pomer takmer 2,5 a v prípade bezvedomia pomer s hodnotou 2,4. 
	Vyplýva z toho, že DZP sú nielenže častejšie v dôsledku násilného správania inej osoby zranené, ale sú častejšie, v porovnaní s DBZP, vážnejšie zranené.
	3.6.8 Násilie pod vplyvom alkoholu násilnej osoby
	        Zaujímali sme sa aj o to, či sa skúsenosti žiakov a žiačok s násilím spájali s konaním násilných osôb pod vplyvom alkoholu. V grafe č. 15 uvádzame výsledky k takto naformulovanej otázke, osobitne za skúsenosti v oblasti emocionálneho týrania, fyzického týrania a sexuálneho zneužívania detí.
	Graf15: Skúsenosti s emocionálnym a fyzickým týraním a sexuálnym zneužívaním detí pod vplyvom alhoholu násilnej osoby (v%)
	/
	Vyše 9% žiakov a žiačok z celej vzorky uviedlo, že má skúsenosť s emocionálnym a fyzickým týraním pod vplyvom alkoholu násilnej osoby, ktorými sú v tomto prípade rodičia dieťaťa. Necelých 5% malo skúsenosť sexuálneho zneužívania, kedy bola násilná osoba pod vplyvom alkoholu. Najčastejšie pritom išlo o jednorazovú skúsenosť tohto druhu či o skúsenosť v rozsahu 2-5x. 
	Všetky sledované formy násilného správania pod vplyvom alkoholu násilnej osoby (rodičov či iných osôb pri sexuálnom zneužívaní) sa vyskytli u DZP viac ako dvojnásobne častejšie v porovvnaní s DBZP. DZP boli pritom častejšie zastúpené vo všetkých stanovených frekvenčných skupinách výskytu tohto fenoménu. 
	3.6.9 Zdôverovanie sa DZP s násilím 
	V tejto časti nás zaujímalo, či sa žiaci a žiačky zdôverili niekomu o zážitkoch s násilím a žiadali o pomoc (graf č. 16).
	Graf16: Osoba, ktorej sa dieťa zverilo s násilím a žiadalo o pomoc (v%)
	/
	Najčastejšie sa žiaci a žiačky zdôverili so skúsenosťou násilia a žiadali o pomoc svojich rodičov, predovšetkým otca (40,2%) a matku (29,5%). Tretiu najzastúpenejšiu skupinu tvorili kamaráti a kamarátky (vyše 16%). Ostatné osoby boli zastúpené výrazne nižšie, v rozsahu 2% a menej. Vyše 7% uviedlo, že sa nezdôverilo a pomoc nežiadalo zatiaľ od nikoho.
	Zistili sme zaujímavé rozdiely medzi DZP a DBZP. DZP sa obracali na rodičov (najmä na otca) menej často ako DBZP (36% DZP: 44% DBZP), častejšie sa však obracali, v porovnaní s DBZP na kamarátov a kamarátky (20,4% DZP : 12,2% DBZP). Menej často sa u nich vyskytla situácia, že sa doposiaľ nezdôverili nikomu a u nikoho nehľadali pomoc (6,1% DZP : 8,1 DBZP).
	V rámci tohto bloku sme sa zaoberali aj otázkou, či je problematika násilia  témou spoločných rozhovorov detí s rodičmi a v škole. Výsledky sú uvedené v grafe č. 17.
	Graf17: Násilie ako téma, ktorou sa zaoberajú DZP a DBZP s rodičmi a v škole
	/
	Ako výsledky ukázali, v celej vzorke, rovnako vo vzorke rozdelenej podľa zdravotného stavu dieťaťa, bola škola uvedená ako častejšie prostredie, v ktorom sa žiaci a žiačky mali možnosť oboznamovať s témou násilia páchaného na deťoch. Dve tretiny žiakov a žiačok (vyše 66%) uviedlo školu a vyše 40% rodinu, resp. rozhovory s rodičmi. Z tohto aspektu sme nezaznamenali medzi DZP a DBZP výraznejšie rozdiely. U DZP boli o niečo častejšie zastúpení rodičia (43,2% DZP : 40% DBZP), aj keď, ako výsledky predtým ukázali, nie sú to rodičia, ktorým sa DZP častejšie zverujú a hľadajú u nich pomoc.
	3.6.10 Poznanie iného dieťaťa – obete násilia - vo svojom okolí
	Napokon sme sa zaujímali o to, či dieťa poznalo iné dieťa vo svojom okolí, ktoré bolo alebo je obeťou niektorej formy násilného správania. Výsledky sú spracované v grafe č. 18.
	Graf18: Poznanie iného dieťaťa, ktoré bolo obeťou násilia
	/
	Najčastejšie poznali žiaci a žiačky vo svojom okolí zanedbávané deti (takmer 44%), potom deti emocionálne týrané (33,1%), fyzicky týrané (22,2%) a najmenej často poznali dieťa sexuálne zneužívané (5,3%). 
	Pri všetkých sledovaných formách násilia DZP uvádzali častejšie, že poznajú vo svojom okolí iné dieťa, ktoré je im vystavené. Pri najzastúpenejších formách predstavovali rozdiely medzi DZP a DBZP viac ako 10% (pri zanedbávaní 49,7% DZP : 39,2% DBZP; pri emocionálnom týraní 39,5% DZP : 28,3% DBZP).
	DZP sú, v porovnaní s DBZP, nielen častejšie obeťami niektorej z foriem násilia inou osobou, ale aj častejšie poznajú vo svojom okolí iné dieťa, ktoré je takouto obeťou.
	3.7 Zhrnutie výsledkov prieskumu a diskusia k nim
	V reprezentatívnom prieskume sme na základe zahraničných skúseností a výskumných poznatkov formulovali hypotézu, že deti so zdravotnými problémami (DZP) na Slovensku sú viacnásobne vystavené násiliu a jeho jednotlivým formám či prejavom v porovnaní s deťmi bez zdravotných problémov (DBZP). Za formy násilia sme považovali zanedbávanie, emocionálne týranie, fyzické týranie a sexuálne zneužívanie. Čiastočne sme sa venovali aj zneužívaniu detí prostredníctvom mobilu a internetu. Vystavenie násiliu sme mapovali na základe skúsenosti samotných detí, pričom sme sa snažili oddeliť jednorazovú skúsenosť s nejakým prejavom násilného správania inej osoby voči dieťaťu od skúsenosti opakovanej.
	Zhrnutie výsledkov prieskumu
	Na základe realizovaného prieskumu konštatujeme, že hypotéza sa v plnom rozsahu potvrdila. Pomerové indexy týkajúce sa skúseností DZP s jednotlivými formami násilného správania zo strany iných osôb dosahovali hodnoty od 1,63 – 2,09. 1,63x častejšie mali DZP v porovnaní s DBZP skúsenosti s fyzickým týraním, 1,83x častejšie skúsenosti s emocionálnym týraním a 1,97x častejšie skúsenosti so zanedbávaním zo strany rodičov. Najväčší rozdiel sme zaznamenali v oblasti sexuálneho zneužívania, ktoré bolo v skúsenosti DZP zastúpené 2,09x častejšie ako u DBZP. Pri všetkých stanovených formách násilia existoval signifikantne významný vzťah medzi ich výskytom a ne/prítomnosťou zdravotných problémov dieťaťa.
	Rozdiely medzi DZP a DBZP boli variabilnejšie na úrovni jednotlivých prejavov násilného správania, ktoré sýtili jeho jednotlivé formy. Celkovo sme sa zamerali na 37 prejavov násilného správania, vrátane troch patriacich do skupiny zneužívania prostredníctvom mobilu alebo internetu. Zo všetkých prejavov násilného správania sme zaznamenali iba dva také, ktoré sa vyskytli v skúsenosti DBZP častejšie ako u DZP. DBZP mali častejšie skúsenosť bývania v domácnosti, kde nefunguje umývadlo a sporák (10,4% DBZP: 7,1% DZP) a skúsenosť s dusením ako prejavom fyzického týrania (0,6% DBZP : 0,2% DZP). Vo všetkých ostatných prejavoch násilného správania iných voči deťom bola skúsenosť DZP vyššia. „Najvyrovnanejší“ rozsah skúsenosti medzi DZP a DBZP (kde pomer predstavoval hodnotu do 2,0) sme zistili:
	- v oblasti zanedbávania dieťaťa: neúčasť rodičov na rodičovských združeniach (hodnota 1,1), pocit hladu pre nedostatok jedla (hodnota 1,5), nedostatok školských potrieb (hodnota 1,6), neprítomnosť rodičov doma bez toho, aby dieťa vedelo, kde sa nachádzajú (hodnota 1,6), či potreba postarať sa o seba pre alkoholizmus či drogovú závislosť rodičov (hodnota 1,8); 
	- v oblasti emocionálneho týrania: zamykanie dieťaťa v izbe (hodnota 1,9), odmietanie rodiča rozprávať sa s dieťaťom (hodnota 1,9), či ponižovanie a nadávanie dieťaťu (hodnota 1,9);  
	- v oblasti fyzického týrania: šticovanie za vlasy (hodnota 1,2), udretie po hlave (hodnota 1,6), či kľačanie na kolenách na príkaz (hodnota 1,9);
	- v oblasti sexuálneho zneužívania: nútenie, aby dieťa pozeralo s dospelým film so sexuálnou tematikou (hodnota 1,5).
	Vo všetkých ostatných prejavoch bola skúsenosť DZP v porovnaní s DBZP niekoľkonásobne (viac ako hodnota 2) vyššia. Vyberáme položky (prejavy násilia) s najvyššími pomerovými rozdielmi: 
	- v oblasti zanedbávania mali DZP 3-3,4x častejšiu skúsenosť so stratou bezpečia doma; 
	- v oblasti zneužívania prostredníctvom internetu mali DZP takmer 3x častejšiu skúsenosť s obdržiavaním hanlivých, nepravdivých alebo sexuálne ladených správ týkajúcich sa ich osoby prostredníctvom Facebooku; 
	- v oblasti emocionálneho týrania mali DZP 6x častejšiu skúsenosť s vyhrážaním sa rodičov, že ich opustia a vyše 5x častejšiu skúsenosť s odopieraním stravy vedúcim k hladu;
	- v oblasti telesného týrania sme u DZP zaznamenali 8x častejšiu skúsenosť s popáleninami cigaretou alebo iným predmetom; takmer 4x častejšiu skúsenosť s vyhrážaním sa rodičov navzájom, že si ublížia a vyše 3-násobne častejšiu skúsenosť s potrebou brániť jedného rodiča pred napadnutím druhého rodiča;
	- v oblasti sexuálneho zneužívania mali DZP 5,4x častejšiu skúsenosť s nútením zo strany dospelého k sexuálnemu styku; 4,3x častejšiu skúsenosť s nútením dospelého k foteniu v erotických polohách; 3,4x častejšiu skúsenosť s nútením zo strany dospelého, aby sa mohol dotýkať ich intímnych miest a trojnásobne častejšiu skúsenosť s nútením zo strany dospelého, aby sa na nich mohol pozerať na nahých alebo s nútením, aby sa dotýkali jeho intímnych miest.
	DZP nielenže mali, v porovnaní s DBZP, oveľa častejšiu skúsenosť s jednotlivými formami a prejavmi násilného správania zo strany iných, ale aj boli približne dvojnásobne častejšie v dôsledku takéhoto správania zranené. Najvýraznejšie rozdiely sme pritom zaznamenali medzi DZP a DBZP v skúsenostiach s najťažšími zraneniami typu poškodenia brucha, hrudníka a poranenia hlavy či až bezvedomia. Skúsenosť tohto druhu bola u DZP v porovnaní so skúsenosťou DBZP približne 2,5x častejšia.
	Nepriaznivejšiu situáciu DZP sme zaznamenali aj so skúsenosťou s konaním násilnej osoby pod vplyvom alkoholu. V rozsahu vyše 9% mali žiaci a žiačky skúsenosť s fyzickým a emocionálnym týraním zo strany rodičov konajúcich pod vplyvom alkoholu, v necelých 5% mali skúsenosť s násilnou osobou pod vplyvom alkoholu, ktorá ich sexuálne zneužila/zneužívala. Všetky tri formy násilného správania pod vplyvom alkoholu sa vyskytli u DZP vyše dvojnásobne častejšie v porovnaní v DBZP. 
	Výsledky ďalej ukázali, že deti využívajú ako dôverníkov a dôverníčky v otázkach skúseností s násilím najčastejšie svojich rodičov, osobitne otcov. Za zaujímavé však považujeme zistenie, že DZP sa v porovnaní s DBZP zdôverujú s takýmito skúsenosťami svojim rodičom, najmä otcom, menej často (44%DBZP : 36,1%DZP). Rovnako to platí voči starým rodičom (1,9% DBZP : 1,4% DZP). Na druhej strane, častejšie ako DBZP využívajú ako dôverníkov/čky kamarátov a kamarátky (20,4%DZP : 12,2%DBZP) či súrodencov, najmä bratov (1,4%DZP : 0,4%DBZP). Predpokladáme, že to môže súvisieť so skutočnosť, že prostredím, v ktorom preberali problematiku násilia, je skôr škola než rodina a rozhovory s rodičmi (viac ako 20% rozdiel v prospech prostredia školy). Charakter položenej otázky v dotazníku však neumožňuje bližšie poznať, čo deti pod „školou“ mali na mysli: či preberanie problematiky násilia a ľudských práv ako súčasti nejakého predmetu v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu alebo ako súčasti rovesníckych kontaktov so spolužiakmi/čkami. Ak sa deti doposiaľ nezverili nikomu so svojimi skúsenosťami s násilím zo strany iných, boli to častejšie DBZP (8,1%DBZP : 6,1% DZP).
	Napokon sme sa zamerali na to, či deti poznajú nejaké dieťa v ich okolí, ktoré bolo alebo je obeťou nejakej formy násilia zo strany iných a o akú formu násilia išlo. Deti z celkovej vzorky poznali najčastejšie iné zanedbávané dieťa (takmer 44%) a emocionálne týrané dieťa (vyše 33%). Približne každé piate (22,2%) poznalo fyzicky týrané dieťa a vyše 5% poznalo sexuálne zneužívané dieťa. Pri všetkých sledovaných formách násilia to boli DZP, ktoré častejšie poznali iné násiliu vystavené dieťa, pričom rozdiely neboli zanedbateľné: predstavovali od 3,4% pri sexuálnom zneužívaní po 11,2% pri emocionálnom týraní. 
	Diskusia k vybraným výsledkom prieskumu
	V rámci diskusie sa osobitne pristavíme pri niektorých zisteniach, najmä v kontexte iných zahraničných a domácich vedecko-výskumných poznatkov. Niektoré diskutované oblasti sa budú dôsledne vzťahovať k špecifickej pozícii DZP, iné budú mať skôr všeobecnejšiu povahu, nakoľko budeme porovnávať vlastné zistenia s inými zisteniami, ktoré sa dôsledne neviazali na špecifickú pozíciu DZP. Z hľadiska realizovaného prieskumu ich však považujeme za zaujímavé.
	Prevalencia jednotlivých foriem násilia u DZP v porovnaní so zahraničnými zisteniami 
	Ako sme konštatovali, reprezentatívny prieskum v podmienkach Slovenska potvrdil opakovane publikovaný poznatok, že deti so zdravotným postihnutím či širšie, s nejakým typom zdravotného znevýhodnenia (problému), sú, v porovnaní s deťmi bez zdravotných problémov, viacnásobne vystavené niektorej forme násilného správania iných osôb.  Podľa najnovšej správy UNICEF (Children, 2013) je však rozsah zvýšenej prevalencie u týchto detí oveľa výraznejší – uvádza sa 3-4 násobný v porovnaní s DBZP. V našom prieskume predstavovali pomerové indexy na úrovni jednotlivých foriem násilia približne hodnotu 2, s najvyššom hodnotou v oblasti sexuálneho zneužívania (hodnota 2,09). Uvedený rozdiel pracovne vysvetľujeme najmä kompozíciou prieskumnej vzorky. Pre účely tejto výskumnej štúdie sme vychádzali z pomerne široko definovanej kategórie „detí so zdravotnými problémami“ (DZP), v rámci ktorej prevažovali deti so zrakovými problémami korigovateľnými okuliarmi či deti s vývinovými poruchami učenia. Tieto funkčné poruchy sa vo výskumnej práci tradične nezaraďovali medzi „typické“ kategórie zdravotného postihnutia. Deti s vážnejšími motorickými a senzorickými funkčnými poruchami boli zastúpené v našej vzorke minimálne. Navyše, v prieskumnej vzorke neboli zastúpené deti s mentálnym postihnutím, u ktorých je podľa zahraničných skúseností riziko prítomnosti násilia (zlého zaobchádzania) zo strany iných osôb výrazne najvyššie. 
	Rozdiely v prevalencii jednotlivých foriem násilia páchaného na DZP a DBZP zistené v našom prieskume a v zahraničných výskumoch mohli byť spôsobené aj samotnou prieskumnou metodikou (dotazníkom). Dotazník použitý v našom prieskume mal dvojúrovňovú štruktúru sledovaných „jednotiek“ – (1) úroveň foriem násilia a (2) úroveň jednotlivých prejavov násilia sýtiacich jednotlivé formy. Ak sme na úrovni foriem zistili približne dvojnásobne vyšší výskyt u DZP v porovnaní s DBZP, na úrovni jednotlivých prejavov dosahovali zvýšené prevalencie u DZP často aj vyššie ako 3-4 násobné hodnoty, osobitne v oblasti vybraných prejavov emocionálneho týrania či sexuálneho zneužívania. Aj za cenu zníženej možnosti porovnávania so zahraničnými či inými domácimi zisteniami považujeme použitie viacúrovňovej štrukturácie jednotiek skúmania (násilie – jeho formy – ich prejavy) za užitočné. Umožňuje štrukturovanejšie poznávať a popisovať detskú skúsenosť s rozličnými formami a prejavmi násilia páchaného na deťoch a tým cielenejšie formulovať a následne implementovať kuratívne a preventívne opatrenia. 
	Napokon pripomenieme skutočnosť, že do úvahy sme pri vyhodnocovaní výsledkov nášho prieskumu zobrali len opakovanú skúsenosť dieťaťa s konkrétnym prejavom násilia (okrem skúsenosti s prejavmi sexuálneho zneužívania), čo opätovne znížilo celkové prevalenčné skóre pri jednotlivých formách násilia, osobitne emocionálneho a fyzického týrania.
	Ak by bol býval prieskum uskutočnený aj na špeciálnych základných školách, so všetkými skupinami detí so zdravotným postihnutím a ak by bola bývala do úvahy braná aj jednorazová skúsenosť s nejakým prejavom násilného správania zo strany iných, prevalencie jednotlivých foriem násilia by boli bývali celkovo vyššie, zároveň s vyšším rozdielom medzi DZP a DBZP.
	Rodina a násilie na deťoch
	V odbornej literatúre sa opakovane uvádza, ako je dôležitá rodina pre napĺňanie vývinových šancí dieťaťa so zdravotným postihnutím. Zároveň sa však pripomína, že rodiny so zdravotne postihnutým členom (bez ohľadu na ich vek) sú rizikové v oblasti prejavov násilného správania a zlého zaobchádzania, najmä s ohľadom na náročnosť opatrovateľských vzťahov. V prípade odkázanosti člena rodiny na dlhodobú starostlivosť je dokonca rodina prostredím s najvyšším rizikom zlého zaobchádzania s odkázanou osobou. Pomerne veľká výskumná pozornosť bola doposiaľ venovaná najmä opatrovateľským rodinám s opatrovanou staršou osobou, oveľa menšia situáciám rodín, kedy je opatrované dieťa so zdravotným postihnutím (bližšie pozri Repková, 2009; Repková, Balogová, 2013). Preto považujeme naše výskumné zistenia za užitočné (inšpirujúce), aj keď s limitovanými možnosťami zovšeobecnení, nakoľko prieskum nebol explicitne zameraný na dopad opatrovateľských vzťahov na rodinu a na zvýšené riziko násilia voči dieťaťu so zdravotným postihnutím či znevýhodnením
	Vyššiu komplikovanosť, resp. rizikovosť rodinnej situácie DZP, implicitne naznačilo niekoľko prieskumných zistení. V oblasti zanedbávania zo strany najbližších DZP častejšie uvádzali, že v rodine strácajú pocit bezpečia (pre prítomnosť cudzích ľudí, ktorých sa boja; pre neobjasnenú neprítomnosť rodičov; či pre potrebu odísť proti vlastnej vôli z domu).  Vo všetkých položkách emocionálneho či telesného týrania zo strany rodičov to boli opätovne častejšie DZP, ktoré uvádzali ich prítomnosť (pri niektorých položkách až 6x častejšie ako DBZP). Nešlo pritom len o emocionálne a telesné ataky voči dieťaťu samotnému, ale aj o situácie, kedy bolo vystavované potrebe brániť jedného rodiča pred druhým alebo byť svedkom vzájomného napádania sa rodičov. DZP mali, v porovnaní s DBZP, vyše dvojnásobne častejšiu skúsenosť, že ich rodičia emocionálne alebo fyzicky týrali pod vplyvom alkoholu. Zrejme aj preto ich násilné správanie viedlo u nich častejšie k zraneniam najvážnejšieho rozsahu, vrátane privedenia do stavu bezvedomia. 
	Zrejme aj v kontexte takýchto zistení možno interpretovať zistenia, podľa ktorých DZP menej často vyhľadávajú rodičov a starých rodičov za účelom, aby sa im zdôverili so skúsenosťami s násilím. Nižší rozsah zdôverovania sa rodičom však neznamená vyššiu uzatvorenosť a nezdôverovanie sa DZP. Menej ako DBZP uviedli, že sa zatiaľ nikomu nezdôverili, častejšie však na tento účel vyhľadávajú kamarátky a kamarátov, bratov, sociálnych pracovníkov, policajtov, či volajú Linku dôvery.  Výsledky sú solídnym základom pre prípravu podporných programov zameraných na rodiny so zdravotne postihnutým dieťaťom smerom k prevencii násilného správania v týchto rodinách, s čím súvisí potreba prípravy subjektov, ktoré budú rodinám takúto podporu a pomoc poskytovať.
	Prevalencia jednotlivých foriem násilia v skúsenosti detí a v postojoch dospelých
	Za osobitnú zmienku stojí samotné zistenie o rozložení prevalencie (rozšírenosti) jednotlivých foriem násilia páchaného na deťoch podľa ich vlastnej skúsenosti. Podľa pomerových indexov prevalencie skúseností detí našej vzorky s jednotlivými formami násilia (podľa stanovených kritérií vystavenia násiliu), sú deti najčastejšie vystavené emocionálnemu týraniu (22,9%) a fyzickému týraniu (22,3%), potom sexuálnemu zneužívaniu (10,8%) a najmenej často zanedbávaniu zo strany rodičov (9,4%). 
	Zaujímavé je porovnať zistené prevalenčné rozloženie založené na vlastnej skúsenosti detí s názormi dospelých ľudí o prevalencii (rozšírenosti) jednotlivých foriem násilia páchaného na deťoch do 18 rokov veku na Slovensku. Zisťovali sme ich v rámci nášho predchádzajúceho prieskumu, v ktorom sme sa pýtali reprezentatívnej vzorky dospelých osôb, do akej miery je podľa ich názoru na Slovensku rozšírené násilie na deťoch do 18 rokov veku všeobecne, a potom špecificky vo vzťahu k jednotlivým formám násilia (Repková, Fico, 2013). V prieskume sme sa nezaoberali špecifickými prejavmi, ktoré sýtia jednotlivé formy násilia, dokonca sme tieto formy ani bližšie nešpecifikovali a ponechali sme výklad ich obsahu na samotných respondentoch/tkách (neuviedli sme, čo pod nimi máme na mysli). V prieskume verejnej mienky sme zistili, že podľa takmer 54% dospelých ľudí je násilie páchané na deťoch do 18 rokov veku na Slovensku veľmi alebo dosť rozšírené. Rozdiely v názoroch na prevalenciu sa pritom líšili v závislosti od formy násilia. Telesné a psychické (emocionálne) týranie považovalo za veľmi alebo dosť rozšírené vyše 50% dospelých respondentov/tiek (51,2% telesné týranie a 50,7% emocionálne týranie). Za najviac rozšírené bolo podľa respondentov/tiek zanedbávanie detí (uviedlo 67,4%) a výrazne najmenej z nich uviedlo, že veľmi alebo dosť rozšírené je sexuálne zneužívanie (26,4%). 
	Vo svetle týchto zistení konštatujeme, že odhady dospelých ľudí o rozšírenosti násilia páchaného na deťoch a jeho jednotlivých foriem boli výrazne vyššie ako rozsah skúsenosti, ktorú sprostredkovali samotné deti v našom aktuálnom prieskume. Nielenže boli absolútne početnosti iné, ale prekvapujúci bol najmä  rozdiel v odhadoch dospelých o zanedbávaní detí  (vyše 67% ho považovalo za veľmi alebo dosť rozšírené) a rozsahom skúsenosti detí s touto formou násilia zo strany blízkych (9,4%). Naopak, v pomere k ostatným formám násilia vyšlo v prípade detskej skúsenosti pomerne „vysoko zastúpené“ sexuálne zneužívanie. U detí bolo zastúpené častejšie ako zanedbávanie, v odhade dospelých predstavovalo len približne tretinu z rozšírenosti zanedbávania ako formy násilia. Rozdiely možno pracovne interpretovať rozličným spôsobom. Predpokladáme, že svoju úlohu zohrali rozličné metodiky, ktoré boli využité v jednotlivých prieskumoch (oveľa podrobnejšia v prípade prieskumu detí, naopak veľmi všeobecná v prípade prieskumu dospelých). Na inom mieste sme vysoký odhad dospelých o rozšírenosti zanedbávania detí interpretovali v kontexte všeobecného spoločenského povedomia o zhoršujúcich sa podmienkach života rodín pripisovaných nie individuálnemu zlyhávaniu rodičov pri zabezpečovaní potrieb svojich detí, ale celkovo nepriaznivým spoločenským podmienkam, ktoré „zvonku“ zhoršujú možnosti rodičov uspokojovať potreby svojich detí. Takáto perspektíva v interpretácii samotných detí zrejme nie je prítomná, preto sa ich výsledky s výsledkami dospelých natoľko líšili. Napokon pripúšťame, že otázky (prejavy, položky), pomocou ktorých sme sýtili jednotlivé formy násilia páchaného na deťoch v „detskom“ prieskume sa nezhodovali s tým, čo si pod jednotlivými formami násilia predstavovali dospelí v predchádzajúcom prieskume. Je teda možné, že jednotlivé formy nemerali v „detskom“ a „dospelom“ prieskume to isté. Vysvetlenie zistených rozdielov by si vyžadovalo ďalšie výskumné šetrenia.
	Poznatky detí o iných deťoch – obetiach násilia
	Ak sme konštatovali, že odhady dospelých o rozšírenosti jednotlivých foriem násilia páchaného na deťoch boli výrazne vyššie v porovnaní s tým, akú mali samotné deti skúsenosť, inú situáciu sme zaznamenali v otázke, či poznajú dospelí a deti nejaké iné dieťa vo svojom okolí, ktoré bolo alebo je obeťou niektorej z foriem násilia. V prieskume dospelých necelých 22% respondentov/tiek uviedlo, že takéto dieťa pozná. Tým, že sme v detskom výskume použili oveľa detailnejšiu metodiku, získali sme oveľa štrukturovanejšie výsledky. 
	Žiaci a žiačky detského výskumu celkovo poznali o niečo častejšie vo svojom okolí dieťa/deti, ktoré boli alebo sú obeťou niektorej formy násilia (priemerne v rozsahu 26%). Veľké rozdiely sme ale zistili medzi jednotlivými formami. Najčastejšie žiaci a žiačky poznali zanedbávané dieťa (necelých 47%), najmenej často sexuálne zneužívané dieťa (cca 5%). Takéto rozloženie sa viac podobá rozloženiu o rozšírenosti jednotlivých foriem násilia páchaného na deťoch, ktoré sme zistili v prieskume dospelých. Indikuje poznanie, že v prípade, že nejde o vlastnú skúsenosť, deti i dospelí sú citliví na prejavy zanedbávania iného dieťaťa a iné formy násilia predpokladajú v menšom rozsahu (minimálne preto, lebo ich vonkajšie znaky sú menej pozorovateľné ako znaky pri zanedbávaní). Považujeme za nevyhnutnú komplexnú osvetu a edukáciu o problematike zlého zaobchádzania (násilia) páchaného na deťoch, či už so zdravotnými problémami alebo bez nich, aby boli všetky vekové kategórie senzibilizované na všetky - menej či viac zjavné – prejavy násilia páchaného na deťoch a aby rozumeli jeho zvýšeným rizikám pri osobitných skupinách jednotlivcov.
	Záver
	V prieskume sme sa venovali primárne otázke prevalencie rozličných foriem a prejavov násilia páchaného na deťoch sledovanej prostredníctvom ich vlastnej skúsenosti sprostredkovanej v administrovanom dotazníku. S ohľadom na pilotnú povahu prieskumu sme ponúkli jeho výsledky ako skôr orientačné, východiskové pre ďalšie výskumné práce. Osobitne to platí pre práce týkajúce sa prevalencie násilia páchaného na deťoch so zdravotným postihnutím. Na to, aby sme sa mohli k nej solídne vyjadriť, bolo by potrebné zabezpečiť v ďalšej prieskumnej práci reprezentatívnosť zastúpenia detí s jednotlivými druhmi zdravotného postihnutia, nakoľko naša vzorka bola prevažne zastúpená deťmi so zdravotným oslabením či s vývinovými poruchami učenia. Za týmto účelom by bolo nevyhnutné realizovať prieskum aj na špeciálnych základných školách, ktoré neboli v našom prieskume zastúpené. 
	Napriek pilotnej povahe prieskumu, rovnako limitom v možnostiach zovšeobecňovania výsledkov (najmä vo vzťahu k DZP), priniesol prieskum veľa zaujímavých zistení, ktoré môžu slúžiť ako jeden zo základov (evidencie) pre formovanie národných politík v oblasti prevencie násilia páchaného na deťoch, rovnako pre dizajnovanie ďalšej výskumnej práce, a to nielen v pôsobnosti rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, ale aj iných rezortov či pracovísk mimo bezprostrednej vedecko-výskumnej sféry.
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	Príloha1
	DOTAZNÍK
	Obdobie detstva je jedno z najkrajších období v ľudskom živote. Sú však medzi nami deti, ktoré ho šťastné nemajú, pretože ich ohrozujú dospelí, niekedy aj rovesníci.  Radi by sme Ťa preto  požiadali o vyplnenie nasledujúceho dotazníka. Budeme sa v ňom pýtať na rôzne situácie a  druhy správania sa.  Predtým než začneš  Ťa chceme ubezpečiť, že akákoľvek odpoveď, ktorú nám poskytneš, je anonymná, dôverná a nemôže Ti  žiadnym spôsobom  ublížiť.  Ak v dotazníku  nájdeš otázku na ktorú nechceš odpovedať je to úplne v poriadku. Dôležité je, aby si bol v odpovediach  pravdivý.  Pomôžeš nám tak zistiť, čo deti v Tvojom veku trápi. Výsledky nám tiež umožnia prijať opatrenia, ktoré zlepšia bezpečie detí do budúcnosti.  Na otázky v dotazníku odpovedaj označením krížikom  v políčkach, alebo vypíš odpoveď. ĎAKUJEME.
	3. Z KOHO STRANY A AKO ČASTO SA TAK DIALO?
	4. STALA  SA NIEKTORÁ Z UVEDENÝCH SITUÁCIÍ  V PRIEBEHU  POSLEDNÝCH 12 MESIACOV? 
	5. KOĽKO SI MAL/LA ROKOV, KEĎ SA NIEKTORÁ ZO SITUÁCIÍ    STALA  PRVÝ KRÁT?
	Vypíš číslom:_____________
	6. ČO BOLO PODĽA TEBA HLAVNÝM  DÔVODOM, PREČO SA TAK STALO?
	Vypíš:
	8. STALA SA NIEKTORÁ Z UVEDENÝCH  SITUÁCIÍ  V PRIEBEHU  POSLEDNÝCH 12 MESIACOV? 
	9. KOĽKO SI MAL/LA ROKOV, KEĎ SA NIEKTORÁ ZO SITUÁCIÍ    STALA  PRVÝ KRÁT?
	Vypíš číslom:_____________
	10. ČO BOLO PODĽA TEBA HLAVNÝM  DÔVODOM, PREČO SA TAK STALO?
	Vypíš:
	11. AKO ČASTO SA TAK STALO   POD VPLYVOM ALKOHOLU?
	13. ČO BOLO PODĽA TEBA HLAVNÝM  DÔVODOM, PREČO SA TAK STALO?
	Vypíš:
	14. AKO ČASTO SA TAK DEJE  POD VPLYVOM ALKOHOLU?
	15. STALA SA NIEKTORÁ ZO SITUÁCIÍ AJ V PRIEBEHU  POSLEDNÝCH 12 MESIACOV?                                         
	16. KOĽKO SI MAL/LA ROKOV, KEĎ SA NIEKTORÁ ZO SITUÁCIÍ    STALA  PRVÝ KRÁT?
	Vypíš číslom:_____________
	17. AKO POSLEDNÉ BY SME RADI ZISTILI, ČI  SI SA  NIEKEDY STRETOL S NASLEDUJÚCIMI SPÔSOBMI SPRÁVANIA SA,  ZA ÚČASTI DOSPELÉHO ČLOVEKA:
	18. AK SI SA STRETOL S NIEKTORÝMI SPÔSOBMI SPRÁVANIA SA, O AKÚ DOSPELÚ OSOBU IŠLO?
	19. KDE SA TAK NAJČASTEJŠIE STALO?
	20. STALA SA NIEKTORÁ ZO SITUÁCIÍ AJ V PRIEBEHU  POSLEDNÝCH 12 MESIACOV?                                         
	21. KOĽKO SI MAL/LA ROKOV, KEĎ SA NIEKTORÁ ZO SITUÁCIÍ    STALA  PRVÝ KRÁT?
	Vypíš číslom:_____________
	22. AKO ČASTO SA TAK DIALO  POD VPLYVOM ALKOHOLU?
	V NASLEDUJÚCEJ ČASTI   SA BUDEME PÝTAŤ  NA NIEKTORÉ OKOLNOSTI, KTORÉ MÔŽU BYŤ SO SITUÁCIAMI,   KTORÝMI SI MOHOL PREJSŤ SPOJENÉ. BUDÚ NÁS TIEŽ ZAUJÍMAŤ AJ ĎALŠIE SÚVISLOSTI TÝKAJÚCE SA NÁSILA PÁCHANÉHO NA DEŤOCH.
	23. KOĽKO KRÁT SA STALO, ŽE SI BOL/LA V DÔSLEDKU NIEKTOREJ SITUÁCIE, KTOREJ SI BOL VYSTAVENÝ  ZRANENÝ/NÁ?
	Pod zranením máme na mysli, že si na svojom tele cítil/la bolesť aj na druhý deň. Zranením je tiež,  ak si mal/la  modriny, ranu ktorá krvácala alebo zlomenú kosť.
	24. O AKÉ ZRANENIE IŠLO?
	Iné zranenie, vypíš aké:_____________________
	25. AK SI BOL ZRANENÝ, STALO SA TAK AJ V  PRIEBEHU POSLEDNÝCH 12 MESIACOV?                                 
	26. KOĽKO SI MAL ROKOV, KEĎ SI BOL ZRANENÝ  PRVÝ KRÁT?
	Vypíš:_________
	27. AK SI BOL ZRANENÝ:
	28. AK SI NIEKOMU ZDÔVERIL, S KÝM SI SA O TOM, ČO SA TI STALO ROZPRÁVAL/LA
	29. AK SI SA NIEKOMU ZDÔVERIL, AKO SA  TENTO ČLOVEK ZACHOVAL?
	30. AK ŤA TENTO ČLOVEK VYPOČUL  A NESPOCHYBŇOVAL ŤA , AKO TI POMOHOL?
	31. AK SI SA NIEKOMU ZDÔVERIL A TENTO ČLOVEK ŤA NEVYPOČUL DOSTATOČNE ALEBO SPOCHYBŇOVAL ČO HOVORÍŠ,  O KOHO IŠLO?
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