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Verejná diskusia v otázke zverenia detí po rozvode do striedavej osobnej starostlivosti upozornila 

laickú i odbornú verejnosť na znevýhodňovanie otcov, ktorí sa spravidla stávajú po rozvode 

víkendovými  rodičmi.  Snaha riešiť túto rodovú nerovnosť striktným zákonom je však iba 

potláčanie následkov; skutočné riešenie príčiny – stále pretrvávajúceho stereotypného rozdelenia 

starostlivosti o deti a domácnosť – si vyžaduje iné a hlbšie zasahujúce zmeny.  Čo teda môžeme 

urobiť  pre viac rodovo spravodlivé a vyvážené prerozdelenie rodičovských práv a povinností? Sú to 

naozaj iba muži, ktorí sú v otázke rodičovstva znevýhodnení? Je striedavá starostlivosť 

univerzálnym riešením alebo má svoje limity? Čo znamená jej presadzovanie v rodinách s výskytom 

domáceho násilia?  A čo  v otázke výživného a ekonomickej nerovnosti rodičov? 

 

Na tieto – a mnohé iné - otázky sme sa pokúsili nájsť spoločnú odpoveď v panelovej diskusii na 

tému Rovnoprávne rodičovstvo a  striedavá  starostlivosť, ktorá sa konala vo štvrtok 8. 

novembra 2011 v priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR). 

Diskusiu zorganizoval Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR a otvorila ju 

štátna tajomníčka MPSVR SR Lucia Nicholsonová. 

Predkladaná zborník obsahuje texty a prezentácie od panelistov/iek, ktorí svoje príspevky 

odovzdali editorke. Zborník je doplnený od relevantný text od Barbory Holubovej o aktívnom 

otcovstve, ktorý sme uznali za vhodné publikovať v rámci nastaveného diskurzu. 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Predkladané texty a príspevky vyjadrujú názor ich autorov/iek a nie sú názorom 

MPSVR SR. za štylistickú a jazykovú úpravu sú zodpovední autori/ky. 
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ROVNOPRÁVNE RODIČOVSTVO AKO CESTA K RODOVEJ 

ROVNOSTI  

OĽGA PIETRUCHOVÁ   

 

 

Otázka „rovnoprávneho rodičovstva“ začala rezonovať v našej spoločnosti v rámci verejnej 

diskusie v otázke zverenia detí po rozvode do striedavej osobnej starostlivosti. Tá upozornila 

laickú i odbornú verejnosť na znevýhodňovanie otcov, ktorí sa spravidla stávajú po rozvode 

víkendovými  rodičmi.  Snaha riešiť túto rodovú nerovnosť striktným zákonom je však iba 

potláčanie následkov; skutočné riešenie príčiny – stále pretrvávajúceho stereotypného 

rozdelenia starostlivosti o deti a domácnosť – si vyžaduje iné a hlbšie zasahujúce zmeny.  Čo 

teda môžeme urobiť  pre viac rodovo spravodlivé a vyvážené prerozdelenie rodičovských práv 

a povinností? Sú to naozaj iba muži, ktorí sú v otázke rodičovstva znevýhodnení? Na tieto otázky 

sa snaží aspoň sčasti odpovedať nasledujúci príspevok, ktorý vo veľkej miere čerpá z materiálu 

Súhrnná správa o rodovej rovnosti za rok 20101, ako aj zo zahraničných skúseností a poznatkov. 

RODOVÉ STEREOTYPY A  RODOVÁ ROVNOSŤ 

„Nerodíme sa ženami, stávame sa nimi“,2 napísala už v 40. rokoch minulého storočia Simone 

Beaviour. Naznačila tým skutočnosť, že hoci sa ľudia rodia s biologickým pohlavím ako muži 

a ženy, až počas života sa pod vplyvom očakávaní a noriem spoločnosti v nás formuje to, čo je 

všeobecne považované za „ženské“ a „mužské“.  Tieto vzory správania sú tak silné, že väčšina sa 

celý život snaží priblížiť sa k ideálnemu obrazu „typického muža“ alebo „typickej ženy“; 

nazývame ich rodovými rolami.3  

Rodová rola je teda jednou zo sociálnych rolí udržiavaných spoločnosťou a potvrdzovaných 

každodenným životom. Je utváraná obrazmi „mužskosti“ a „ženskosti“, ktoré sú formované 

prostredím a menia sa jednak historicky v čase vývojom spoločnosti, ale i podľa rôznych kultúr 

na základe sociálnych, kultúrnych a náboženských vplyvov a tradícií. Zohľadňovanie rodových 

rolí môže vychádzať z nasledujúcich ideologických východísk4:   

1. konzervatívneho, ktoré presadzuje striktne rozdelené úlohy medzi mužom a ženou 

v rodine a spoločnosti. Táto ideológia má korene v historickej a náboženskej tradícii a 

utvrdzuje ženy v ich prvotnej funkcii matky a opatrovateľky v domácej sfére, ktorú vysoko 

vyzdvihuje. V konečnom efekte však znamená pre ženy často diskriminačný prístup, pretože 

fixuje stereotypné rozdelenie úloh medzi mužom a ženou, ktoré vedie k nerovnovážnemu 

rozdeleniu moci v spoločnosti, ako v rodine. 

                                                             

1 Súhrnná správa o rodovej rovnosti za rok 2010 

2 Simone de BEAVIOUR: Druhé pohlavie 

3 Pietruchová, O, Mesochoritisová, A.: Rodová rovnosť v organizácii. Stručná sprievodkyňa 

4 Bosá,M., Minarovičová,K.: Rodovo-citlivá výchova 
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2. presadzovania rovnostárskej spoločnosť, kde rovnosť znamená rovnakosť. Takýto 

prístup je známy z obdobia socializmu, ktorý síce umožnil zlepšenie vzdelanosti žien a ich 

uplatnenia na pracovnom trhu, avšak obmedzovaním individuálnych šancí jednotlivca ich 

zväzoval rovnako ako mužov. Navyše, rovnaké zaobchádzanie pre ľudí v rôznych životných 

situáciách môže diskrimináciu ešte prehĺbiť: rovnosť, pri ktorej sú existujúce mužské štandardy 

aplikované na ženy a tie sa im musia prispôsobiť neznamená pre ženy skutočné 

zrovnoprávnenie, ale iba dvojité zaťaženie, nakoľko zodpovednosť za chod domácností naďalej 

ostáva na pleciach žien.  

3. liberálneho pohľadu rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti (v zmysle spravodlivosti). 

Tento prístup presadzuje individuálnu voľbu jednotlivca bez ohľadu na pohlavie/rod tak, aby 

muži i ženy mali slobodnú možnosť rozhodovať sa vo svojej životnej dráhe bez ohľadu na to, čo 

sa v spoločnosti považuje za „mužské“ a „ženské“. Konkrétne sa jedná napr. o výber povolania, 

kariéru, starostlivosť o deti a pod. Takýto prístup ignoruje resp. eliminuje stereotypné predstavy 

a tým oslobodzuje jedincov a dáva im možnosť využívať svoje schopnosti podľa vlastných 

predstáv a preferencií. Z hľadiska rodovej rovnosti tento prístup ráta s predchádzajúcou rodovo 

stereotypnou socializáciou a snaží sa minimalizovať jej negatívne dopady. 

Moderná politika rodovej rovnosti presadzuje samozrejme tretí prístup. Základným 

východiskom pre odstránenie nerovností vo verejnom i súkromnom živote je odstránenie 

všetkých foriem diskriminácie. Toto sa deje jednak legislatívou a jej striktným vynucovaním, ale 

i cielenými formami politických intervencií, ktoré sa snažia vyrovnávať šance inak 

znevýhodnených členov a členiek spoločnosti.  

Rodová rovnosť je spravodlivé zaobchádzanie so ženami a mužmi, čo môže znamenať tak 

rovnaké zaobchádzanie, ako aj zaobchádzanie, ktoré je rozdielne, ale je ekvivalentné z hľadiska 

práv, výhod, povinností a možností. Všetky ľudské bytosti majú právo slobodne rozvíjať svoje 

schopnosti a vyberať si z možností bez obmedzení rodovými rolami. Rozdielne správanie, 

ašpirácie a potreby žien a mužov sú uznávané, hodnotené, a podporované v rovnakej miere a 

nediskriminujúco.  Najväčšou prekážkou v uplatňovaní rodovej rovnosti sú spomínané 

zaužívané vzorce správania a rozdelenia zodpovedností, ktoré sú často rigidné a zväzujúce 

a preto ich nazývame stereotypmi.  

Rodové stereotypy sú zjednodušené, nerealistické obrazy „mužskosti” a „ženskosti”, 

idealizované a očakávané vzory, ktoré nás sprevádzajú vo všetkých oblastiach života.5 Rodové 

stereotypy sú teda určité normy, ktorých dodržiavaním vytvárame dojem „normality“. Svojou 

reprodukciou utvárajú zdanie prirodzenosti a samozrejmosti. Sú tvorené a udržiavané pomocou 

sociálnych štruktúr ako sú rodina, výchova a vzdelanie; kultúrou - tradíciami, predstavami 

a zvykmi, náboženstvom a médiami a jazykom. 

V priebehu dejín sa obsah rodových stereotypov menil s ohľadom na spoločenské zmeny vo 

vzťahoch medzi ženami a mužmi. Napriek tomu sú naďalej hlavnou príčinou udržiavania 

nerovného vzťahu medzi mužmi a ženami a vytvárajú východisko pre rodovú diskrimináciu. Sú 

škodlivé nielen pre ženy, ale aj pre mužov; napr. neprejavovanie citov vedú k zvýšenému 

výskytu niektorých ochorení medzi mužmi ako i k vyššiemu počtu samovrážd. Medzi 

najvýraznejšie rodové stereotypy patrí rozdelenie úloh pri starostlivosti o deti a domácnosť. 

                                                             

5 Bosá,M., Minarovičová,K.: Rodovo-citlivá výchova 
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ROVNOPRÁVNE RODIČOVSTVO –  TEÓRIA  A PRAX 

Zákon o rodine6 deklaruje rovnosť v povinnostiach a právach v starostlivosti rodičov o deti. V § 

18 stanovuje, že „Manželia sú si v manželstve rovní v právach a povinnostiach. Sú povinní žiť 

spolu, byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, pomáhať si, starať sa spoločne o deti 

a vytvárať zdravé rodinné prostredie.“ a v § 19 hovorí, že „(1) O uspokojovanie potrieb rodiny 

založenej manželstvom sú povinní starať sa obidvaja manželia podľa svojich schopností, 

možností a majetkových pomerov. Uspokojovaním potrieb rodiny je aj osobná starostlivosť o 

deti a domácnosť.“ 

V bežnej praxi väčšiny slovenských rodín však stále pretrváva výrazne väčší diel zodpovednosti 

za starostlivosť o rodinu na matkách. Celodennú starostlivosť o novorodenca takmer výlučne 

preberá matka dieťaťa nastúpením na materskú a neskôr rodičovskú dovolenku. Tento fakt má 

oporu vo všeobecne akceptovanej argumentácii „prirodzene“ lepšej emočnej, fyziologickej 

a psychickej vybavenosti žien oproti mužom na starostlivosti o deti, pričom sa schopnosť rodiť 

deti zamieňa, resp. rovná schopnosti sa o dieťa aj postarať a vychovávať ho. Takéto rozdelenie 

vyhovuje mužom samotným, ako dokazuje spomínaný český prieskum Podoby otcovstva v ČR: 

 

Graf 1 Kto by mal zostať s dieťaťom na rodičovskej dovolenke (odpovede otcov, N=1147) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Podoby otcovství v ČR  

 

Súhrnná správa o rodovej rovnosti za rok 20107 podrobne analyzuje rodové rozdiely 

v starostlivosti o deti a domácnosť a ich následok na rodovú nerovnosť a znevýhodnenie žien na 

trhu práce (ďalší text je väčšinou prevzatý zo spomínanej správy).  

Štát síce deklaruje rovnosť v právach a povinnostiach v starostlivosti o deti, nerovnosť 

v starostlivosti medzi matkou a otcom však nie je predmetom verejnej politiky. Hlavné 

znevýhodnenia matiek vyplývajúcich z primárnej povinnosti starostlivosti o deti sú: 
                                                             

6 Zákon z 19. januára 2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

7 Súhrnná správa o rodovej rovnosti za rok 2010 
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- dvojité zaťaženie žien - žena je primárna opatrovateľka a spolu živiteľka rodiny, muž iba 

živiteľ;  

- žena je za svoje materstvo sankcionovaná znížením svojho príjmu na úroveň minimálnej 

mzdy a štátnym príspevkom na úrovni životného minima; starostlivosť žien o deti patrí 

do súkromnej, nevýrobnej sféry, preto nemôže byť vnímaná ani ohodnotená ako 

produktívna, platená práca na trhu práce;  

- žena materstvom stráca finančnú autonómnosť a stáva sa závislou od partnera a jeho 

príjmu - rodenie vytvára závislosť, plodenie nie.  

Nárok na pracovné voľno podľa Zákonníka práce z dôvodu starostlivosti o dieťa majú obaja 

rodičia a dokonca ho môžu čerpať aj súčasne. Rodičia sa môžu dohodnúť, kto bude čerpať 

rodičovskú dovolenku a kto z nich bude poberať rodičovský príspevok – štátnu sociálnu dávku s 

účelom prispieť na starostlivosť o dieťa. Výsledok dohody medzi rodičmi o čerpaní rodičovskej 

dovolenky je však výrazne nerovnovážny.  

ZAPÁJANIE OTCOV DO RODIČOVSKEJ STAROSTLIVOSTI 

Počet otcov čerpajúcich rodičovskú dovolenku ešte nikdy neprekročil 2 %8; údaje za 3. štvrťrok 

2010 uvádzajú 1000 mužov čerpajúcich rodičovskú dovolenku a 71 000 žien.9 Ak 

predpokladáme, že poberanie rodičovského príspevku je určitým ukazovateľom aj reálne 

vykonávanej starostlivosti o dieťa, tak potom zo všetkých poberateľov/liek rodičovského 

príspevku podiel poberateľov neprekročil ešte nikdy 3 % (k decembru 2010 poberatelia tvorili 

približne 2,3 %.). 10 

Celoplošné reprezentatívne výskumy síce indikujú, že v priebehu rokov sa zvýšila miera 

participácie mužov na domácich prácach a starostlivosti o deti, participatívny – vyrovnaný 

model rodičovskej starostlivosti medzi mužmi a ženami však na Slovensku stále nie je 

väčšinovým modelom. Porovnanie miery participácie otcov a matiek medzi dvomi poslednými 

generáciami potvrdilo, že aj naďalej pretrváva výrazne väčší diel zodpovednosti za starostlivosť 

o rodinu na matkách. Participatívny model, t. j. sledované činnosti vykonávané oboma rodičmi sa 

vzťahoval iba na voľno časové aktivity (prechádzky a hry s deťmi, rozhovory s deťmi o ich 

radostiach, problémoch). Na ostatných sledovaných činnostiach sa participatívny model presadil 

iba na úrovni 30 % (vodenie do škôlky/školy, učenie sa s deťmi, starostlivosť o deti v čase 

choroby), v prípade každodennej starostlivosti o domácnosť a deti iba na úrovni 20 %.11  

 

                                                             

8 Počet otcov a matiek môže zahŕňať aj iné osoby ako biologických rodičov, ktorí  čerpajú  dovolenku z dôvodu 
starostlivosti o dieťa.  

9 Súhrnná správa o rodovej rovnosti za rok 2010 s odkazom na ŠÚ SR, VZPS. 

10 Zdroj: ÚSPVR SR, poberatelia/ľky s trvalým pobytom v SR (rodičia, osoby, ktorým je dieťa zverené, manžela/ká 
rodiča dieťaťa, starajúci sa o dieťa s DNZS) 

11 Súhrnná správa o rodovej rovnosti za rok 2010 s odkazom na Filadelfiová, Kiczková, Szapuová, 2006  
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Graf 2 Vývoj počtu otcov a matiek na rodičovskej dovolenke 

 

Zdroj: Súhrnná správa o rodovej rovnosti za rok 2010 
 

Výskum o podobách otcovstva12, realizovaný v Českej republike dokazuje spomínaný jav, keď aj 

u tzv. aktívnych otcov prevládajú finančné zabezpečenie rodiny a voľno-časové aktivity, kým pri 

starostlivosti o choré dieťa nedosahuje podiel času venovaných aktívnymi otcami ani tretinu (u 

všetkých otcov je to iba 15%). 

 

Graf 3 Podiel otcov na starostlivosti o domácnosť a deti v ČR 
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Podíl otců na péči o domácnost a děti (% z celku)

29%

26%

30%

33%

34%

39%

40%

41%

40%

41%

42%

42%

44%

48%

49%

48%

49%

58%

55%

62%

59%

65%

Aktivní otcovéTotal - otcové nezletilých dětí, N = 1147

10%

12%

12%

18%

17%

14%

18%

27%

19%

24%

28%

29%

34%

33%

37%

40%

41%

49%

47%

56%

56%

69%

Průměrně aktivní 
otcové

4%

7%

4%

10%

8%

4%

8%

10%

9%

13%

14%

12%

21%

14%

19%

27%

25%

28%

38%

38%

47%

66%

Neaktivní otcové

 
Zdroj: Podoby otcovství v ČR  

 

Čo sa týka časovej dotácie, zamestnané ženy starostlivosti o deti a každodenným domácim 

prácam venujú spravidla 2-krát viac času ako ich partneri.13 Pritom starostlivosti o deti venujú 

ženy približne o 23 % viac času ako domácnosti a o 50 % viac času ako ich partneri. Rozdiely 

                                                             

12 Podoby otcovství v ČR, výskum pre MPSV ČR zpracovala MEDIARESEARCH, a.s. 

13 Súhrnná správa o rodovej rovnosti za rok 2010 s odkazom na Second European Quality of Life Survey, 2009 
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v odpracovanom pracovnom čase sú rozdiely minimálne a pohybujú sa na úrovni dvoch 

(podnikateľská sféra) až štyroch (verejná sféra) hodín viac odpracovaných mužmi.  

 

Graf 4 Priemerný odpracovaný čas mužmi a ženami za mesiac v podnikateľskej a verejnej sfére 

 

Zdroj: Trexima, Informačný systém o priemerných zárobkoch za 3.štvrťrok 2011 
 

Napriek tomu, že muži trávia o niečo viac času v platenej práci, po započítaní aj neplatenej práce 

celková priemerná týždenná dotácia vynakladaná na platenú a neplatenú prácu je u žien 80 

hodín a 68 hodín u mužov.14  

Analýzy pritom potvrdzujú, že tam, kde má jeden z partnerov viac zdrojov a lepšie postavenie, 

druhý partner venuje domácim prácam viac času. Rodový príjmový rozdiel tu teda zakladá aj 

nerovnomerné rozdelenie neplatenej práce. Úlohu tu však zohrávajú náboženské a rodové 

hodnoty: čím viac sú partneri orientovaní sekulárne a na rodovú rovnosť, tým vyrovnanejšie je 

aj ich rovnomerné podieľanie sa na domácich prácach. Rovnejšie rozdelenie domácich prác 

medzi ženami a mužmi je v tých Európskych krajinách, kde ženy viac participujú vo verejnom 

živote.15 

V našich krajinách sú rodové stereotypy oveľa silnejšie, ako to dokazujú aj výsledky prieskumu 

z Českej republiky16, kde pohľad na úspešnosť mužov a žien je protikladný: 

- Muž je úspěšný, ak dosiahne významné postavenie v zamestnaní, harmonická rodina  

nasleduje až so značným odstupom. 

- Žena je úspěšná, pokiaľ sa jej podarí zosúladiť rodinný a pracovný život a zaistiť 

harmonickú rodinu. Postavenie v zamestnaní je u žien menej důležité a 14 % 

respondentov ho vníma jako nedôležité. 

 

                                                             

14 Súhrnná správa o rodovej rovnosti za rok 2010 s odkazom na Inštitút pre výskum verejných otázok, 2006 
v Bútorová, a kol., 2008: 243. 

15 Súhrnná správa o rodovej rovnosti za rok 2010  s odkazom na Voicu, B., Voicu, M, Strapcová: 2007: 502-521 

16 Centrum pro výzkum veřejného mínění: Role mužu a žen – listopad 2011 
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SOCIÁLNE POSTAVENIE MATIEK / RODIČOV17 

Narodenie dieťaťa znamená hlavne pre ženy začiatok sociálneho znevýhodňovania. Rodičovská 

práca v ranom štádiu vývinu dieťaťa, v realite vzťahujúca sa takmer výlučne na matky, sa počas 

prvých 28 týždňov (po novom 34 týždňov) ohodnocuje poistnou dávkou – materským, 

podmieneným predchádzajúcim prispievaním do sociálnej poisťovne. V roku 2010 to bolo 

v priemere 317,90 (55 % vymeriavacieho základu), čo predstavovalo zvýšenie v priemere o 32 

Eur v porovnaní s rokom 2009, ale len približne o 10 Eur viac ako bola minimálna mzda alebo 

o 48 Eur viac ako životné minimum.  

V januári 2011 sa už prejavilo zvýšenie 60 % vymeriavacieho základu a priemerné vyplácané 

materské bolo 339,3 Eur. Do troch rokov dieťaťa potom matky poberajú sociálnu dávku – 

„rodičovský príspevok na starostlivosť o dieťa“ v priemere 195 Eur. To je ohodnotenie často viac 

ako 16 hodinovej dennej opatrovateľskej práce žien v rodine. Ak by mala byť dodržaná 

minimálna hodinová mzda (1,768 Eur v roku 2010), potom opatrovateľská práca žien by mala 

predstavovať minimálne 800 Eur mesačne. Uvádzané údaje sú však priemernými výškami 

a matka môže dostávať materské pod hranicou životného minima. V roku 2010 dávku hmotnej 

núdze a zároveň materské či rodičovský príspevok poberalo 1 315 osôb z neúplných rodín 

(väčšinou žien ich detí) a 398 osôb z úplných rodín. 

 

Tabuľka 1 Porovnanie adekvátnosti výšok miezd a sociálnych dávok za opatrovateľskú prácu žien  

 2009 2010 2011  

Materské (priemerná vyplácaná výška v €) 286 317,90 339,35 
Rodičovský príspevok  (priemerná výška na jedného poberateľa/ľku) - 194,6 199,8 
Minimálna mesačná mzda (v €) 295,50 307,70 317 
Minimálna hodinová mzda (v €)   1,698 1,768 1,822 
Životné minimum   269,71 269,99 269,99 
Počet poberateľov/liek DHV  - neúplné rodiny  
-  DNH + materské  

 
 
26 

 

-  DHN  +rodičovský príspevok  1289  
Počet poberateľov DHV – úplné rodiny  
- DHN  + materské  

 
 
315 

 

- DNH + rodičovský príspevok  83  

Poznámka:  priemerný rodičovský príspevok k decembru 2010 a v roku 2011 za január;  životné minimum pri 
posudzovaní jednej fyzickej osoby a jedného nezaopatreného dieťaťa vždy k 1.7. kalendárneho roka, 
poberatelia/ľky DHN za december 2010.  

Zdroj: Sociálna poisťovňa, MPSVR SR, ÚPSVR, ŠÚ SR  

 
Za tú istú prácu na platenom trhu práce by dostala žena čistú mzdu 406,59 Eura.18 Pritom sme 

nezohľadnili neadekvátnosť nízkej hodnoty opatrovateľskej a výchovnej práce na platenom trhu 

práce. Matka starajúca sa o dieťa v súkromnej sfére, t. j. v domácnosti dostane za obdobie do 2 

rokov veku dieťaťa v priemere 5 517 Eur, na platenom trhu práce by zarobila 9 744 Eur 

v čistom. Rozdiel činí 4 227 Eur. Pri viacerých deťoch rozdiel narastá, nehovoriac o stratách 

                                                             

17 prevzaté z: Súhrnná správa o rodovej rovnosti za rok 2010  
18 Priemerná čistá mesačná mzda kategórie „detské pestúnky, opatrovateľky, pomocní vychovávatelia“ v 3. 
štvrťroku 2010. (zdroj: Trexima, Informačný systém o priemerných zárobkoch za 3. štvrťrok 2010) 
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v dôsledku znížených príležitostí, napr. ďalšieho vzdelávania či kariérneho postupu minimálne 

počas 2 rokov, čo sa žena stará o dieťa v domácnosti.  

 

Tabuľka 2 Rozdiel príjmu ženy za rovnakú prácu podľa sféry vykonávania práce 

Príjem ženy za 24 mesačnú opatrovateľskú prácu  v Eurách  

V súkromnej sfére  5 517 

Vo verejnej sfére  9 744 

Rozdiel  -4 227 

 
 
 
 
Zdroj: Sociálna poisťovňa, UPSVR SR, ISCP Trexima a vlastné prepočty  
 

RODIČOVSTVO A  TRH PRÁCE  

Rodičovstvo má na zamestnanosť otcov a matiek odlišný dopad. Zatiaľ čo u otcov sa s narodením 

dieťaťa zamestnanosť zvyšuje zo 79 % na 88,6 %, u matiek klesá zo 79,3 % na 66,7 %. Rozdiel 

zamestnanosti žien s deťmi a bez detí je -12,5 p. b a medzi otcami a matkami takmer -22 p. b. 

Otcovstvo muža v zamestnanosti skôr udržuje, matky zo zamestnania vyraďuje a zakladá 

diskriminačné prostredie medzi partnermi v rodine aj na pracovisku.19    

U muža sa zamestnanosť takmer nemení ani vo veku dieťaťa do 5 rokov a svoju zamestnanosť 

prakticky vôbec neprispôsobuje svojmu rodičovstvu. U matiek s malými deťmi sa zamestnanosť 

znižuje na 40 % a pri troch deťoch dosahuje len 52 %.20 

 

Tabuľka 3  Vplyv otcovstva a materstva na zamestnanosť 25 – 49 ročných (2006) 

 Zamestnané/í Zamestnaní/é podľa počtu detí Zamestnaní/é podľa veku dieťaťa 

 bez detí s deťmi rozdiel 1 dieťa 2 deti  3 a viac detí 0-5 6-11 12-14 
Ženy 79,3 66,7 -12,5 89,6 91,7  52,2 37,9 78,3 83,3 
Muži 79 88,6 9,6 70,1 69,6  79,0 86,2 89,4 90,4 

Zdroj. Eurostat, LFS, ad-hoc modul 2006 
 

Takéto nerovnovážne rozdelenie úloh v rodine je veľmi ťažké vyrovnať bez aktívnej politiky 

štátu. Táto však v oblasti ovplyvňovania rodinného života na Slovensku zaostáva; príčinu možno 

hľadať v odpore spoločnosti voči zásahom štátu do súkromia rodín a jednotlivcov a proti tzv. 

sociálnemu inžinierstvu. Bez zmeny rodovo stereotypných rozdelení domácich povinností však 

zostanú opatrenia na pracovnom trhu len snahou o potláčanie následkov bez riešenia samotnej 

príčiny.  

                                                             

19 prevzaté z: Súhrnná správa o rodovej rovnosti za rok 2010  

20 tamtiež 

Poznámka: v súkromnej sfére 28 týždňov poberania materského a 17 mesiacov poberania rodičovského príspevku 

v roku 2010, vo verejnej sfére (na platenom trhu práce) ide o čistú mesačnú mzdu rovnakého obsahu v kategórií 

„detské pestúnky, opatrovateľky, pomocní vychovávatelia“  v 3.kvartáli 2010 
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NEGATÍVNE NÁSLEDKY RODOVÝCH STEREOTYPOV  

Na základe uvedených faktov môžeme teda konštatovať, že nerovnovážne a stereotypné 

rozdelenie rodičovských povinností zaťažujúce nadmerne ženy neprospieva nielen ženám, ale 

v konečnom efekte aj mužom. U žien to z dlhodobého hľadiska znamená hlavne obmedzenia 

v kariérnom postupe a uplatnení sa na trhu práce, čo zakladá ďalšiu rodovú nerovnosť ako je 

nízke zastúpenie vo verejnom živote, rodový rozdiel v zárobkoch ( na Slovensku sa 

pohybuje dlhodobo v rozmedzí 20 až 25%) a následne aj feminizáciu chudoby v staršom veku.  

U otcov je to hlavne tlak na živiteľa rodiny, ktorý má často za následok zvýšenú hladinu stresu 

a v konečnom efekte zdravotné následky (napr. muži sa dožívajú v priemere o 6 až 7 rokov 

menej ako ženy), nedostatok času pre deti a rodinu a znevýhodnenie v porozvodovej 

starostlivosti. Práve porozvodová starostlivosť sa stala predmetom verejnej diskusie 

v posledných rokoch. Hoci snahy o jej úpravu cez tzv. striedavú osobnú starostlivosť (SOS) 

môžeme vnímať pozitívne, jej samotné riešenie vytrhnuté z kontextu sotva môže priniesť 

zásadnejšie zmeny. V princípe sa dá povedať, že sa jedná iba o potláčanie následkov a nie 

riešenie samotných príčin jednostranného rozhodovania súdov v prospech matiek. Príčinou je 

spomínané stereotypné vnímanie rozdielnych povinností otcov a matiek; následok je 

znevýhodňovanie otcov, ktorí majú záujem starať sa o svoje deti rovnoprávnym podielom aj po 

rozvode. Paradoxne sa však zdá, že takéto rozdelenie vyhovuje mužom samotným, ako dokazuje 

spomínaný český prieskum Podoby otcovstva v ČR. 

 

NOVÍ OTCOVIA  A AKTÍVNE OTCOVSTVO  

Nerovnovážne rozdelenie porozvodovej starostlivosti je možné vnímať ako indikátor rodovej 

ne/rovnosti a pretrvávania rodových stereotypov v spoločnosti. Krajiny s vyššou mierou rodovej 

rovnosti a vyšším podielom otcov zapojených do starostlivosti o deti majú aj zákonite vyšší 

podiel porozvodovej SOS. Ak si aj naša spoločnosť zvykne na to, že starostlivosť o deti nie je len 

výlučnou záležitosťou žien, ak sa otcovia budú nielen zapájať a pomáhať pri starostlivosti o deti, 

ale plne sa na nej podieľať, až potom prestanú súdy rozhodovať jednostranne a uniformne. Teda 

ak sa striedavá starostlivosť o deti stane štandardom už v manželstve, nie je dôvod, prečo by ním 

nemala byť aj po rozvode.  

V západných krajinách sa stále viac uplatňuje koncept tzv. aktívneho otcovstva resp. nových 

otcov, ktorý je nielen štátnou politikou podporovaný, ale spravidla aj motivovaný, ako ukazujú 

príklady z krajín EÚ (nasledujúci text je prevzatý zo Súhrnnej správy o rodovej rovnosti za rok 

2010).  

Argumentácia pre zavedenie otcovskej dovolenky sa opiera o benefity z praktizovania tzv. 

aktívneho otcovstva. Aktívne otcovstvo znamená zapojenie otcov do každodennej starostlivosti 

o vlastné deti už od ich raného detstva, ale aj spravodlivejšie rozdelenie domácich prác, časovú 

disponibilitu pre potreby dieťaťa a rodiny, permanentné vytváranie úzkeho vzťahu medzi otcom 

a dieťaťom.21 Aktívne otcovstvo sa vťahuje napríklad aj na čerpanie voľna po narodení dieťa ako 

                                                             

21 tamtiež. 
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priestoru pre vytvorenie dostatočnej väzby medzi dieťaťom a otcov, prispôsobenie pracovných 

povinností otca pre potreby dieťaťa aj počas jeho školskej dochádzky a pod.  

Iniciatíva na celoeurópskej úrovni navrhuje zaviesť minimálne 2-týždňovú dovolenku pre otcov 

po narodení, alebo v krátkom čase po narodení dieťaťa. Pritom viaceré štáty špecifickú otcovskú 

dovolenku zavedenú už majú. Vo Veľkej Británii môže otec čerpať 2 týždne s 90 % náhradou 

mzdy s určeným horným stropom, podobne aj v Dánsku, v Belgicku 10 dní, vo Francúzsku 14 

dní, v Poľsku jeden týždeň. Vo Švédsku flexibilná rodičovská dovolenka predstavuje 7 týždňov 

pred a 7 týždňov po narodení, ktorá môže byť transponovaná aj na otca a predĺžená o ďalších 

480 dní s možnosťou čerpania v blokoch, striedania rodičov, odloženia čerpania a pod.  

Osobitné, individuálne a neprenositeľné otcovské voľno v prípade narodenia dieťaťa a ďalšej 

starostlivosti o neho malo v roku 2007 zavedených 20 zo všetkých sledovaných 30 štátov OECD, 

pričom jeho dĺžka sa pohybovala od 2 dní do 14 týždňov, v priemere 2, 8 týždňa. Najdlhšie 

osobitné otcovské voľno má Island – 13 týždňov. V rámci krajín EU je priemerná dĺžka 

otcovského voľna 1,9 týždňa.22 Vo viacerých štátoch po zavedení otcovského voľna na báze 

„užiť, alebo stratiť“ výrazne stúpla miera čerpania voľna otcami. Druhým a relevantným 

faktorom vplývajúcim na čerpanie voľna je miera jeho refundácie, resp. výška príspevku na 

starostlivosť, ktorá sa pohybovala od 100 % príjmu (so stanoveným horným stropom) až po 

úplne neplatené voľno.  

Viaceré štáty kombinujú zavedenie špecifického voľna pre otcov aj s inými iniciatívami. Česká 

republika zaviedla vo svojom „prorodinnom balíčku“ 1 týždňovú otcovskú platenú dovolenku 

(70 % predchádzajúceho príjmu), ktorú si otec môže vyčerpať do prvých šiestich týždňov 

dieťaťa a rozbehla verejnú sociálnu kampaň na podporu otcovstva. Dánsko pristúpilo 

k problému podpory otcovstva aj s cieľom stimulovať rovnomernejšie rodové rozdelenie 

neplatenej práce komplexnejšie a prijalo „Plán mužov“ s 10 oblasťami podpory od predlžovania 

platenej otcovskej dovolenky, cez úlohy zamestnávateľov/liek a pracovnej kultúry, až po úlohu 

mužských vzorov.23  Situácia v tejto oblasti je však značne dynamická a možno očakávať aj určitú 

mieru harmonizácie dizajnu otcovských a materských dovoleniek a ich refundácií. 

Viaceré štúdie a výskumy potvrdzujú pozitívne psychosociálne efekty aktívneho otcovstva na 

vývoj dieťaťa, na samotného muža, aj partnerský pár. Pre malé dieťa predstavuje prítomný 

a aktívny otec ďalší zdroj citovej väzby a objekt citového priľnutia, ako aj pozitívny model 

starajúceho sa otca. Pre muža znamená aktívne otcovstvo zmenu sebavnímania smerom ku 

väčšej osobnostnej komplexite a sociálnej generativite, t. j. empatii a vnímania potrieb iných 

ľudí.24  

V susednom Rakúsku flexibilné modely rodičovskej dovolenky výrazne napomohli zapájaniu 

otcov, ako ukazuje nasledujúci obrázok: 

                                                             

22Súhrnná správa o rodovej rovnosti za rok 2010 s odkazom na Lohmann, H. et al., 2009 
23 Holubová, B.: Správa z monitoringu médií a reklamy z hľadiska násilia páchaného na ženách a podpory 
rodovej rovnosti za rok 2009 
24 tamtiež  
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Obrázok 1  Zapájanie otcov v Rakúsku do rodičovskej dovolenky podľa jej typu  

 

 

Objavuje sa však aj evidencia pozitívneho vplyvu aktívneho otcovstva na štrukturálne javy, 

ako je rodová rovnosť, fertilita, stabilita rodiny či prevalencia domáceho násilia. Čerpanie 

dlhšieho obdobia otcovskej dovolenky vplýva na rozhodnutie partnerov mať druhé a ďalšie 

dieťa. Vysoká miera čerpania otcovského voľna vo Švédsku je asociovaná s nižšou mierou 

rozvodu/rozchodu partnerov. Nórsky výskum zase potvrdil, že predĺženie otcovskej dovolenky 

v kombinácii s inými snahami o zapojenie mužov do rodín má vplyv na nižšiu mieru násilia na 

ženách a na deťoch.25  

Najčastejšia proti argumentácia proti vyššej miere čerpania rodičovskej dovolenky otcami či 

zavádzaniu otcovských kvót je založená na teórií obetovania nižšieho príjmu, podľa ktorej je 

racionálnejšie, keď rodina príde o nižší príjem matky ako otca. Tu sa však argumentuje už 

dôsledkom rodových nerovností, pričom treba odstraňovať ich príčiny. Rodový príjmový rozdiel 

sa znižuje rovnomerným rozdelením opatrovateľskej a domácej práce. Navyše súbehom 

možnosti pracovať a zároveň čerpať rodičovskú dovolenku platiacim aj pre otcov sa tento 

argument stáva neopodstatneným. 

Aktívne otcovstvo je presadzované aj samotnými mužmi ako opätovné získanie ich 

vyvlastnených otcovských práv štátom a ženami. Zavádzanie otcovských kvót je potom vnímané 

ako maskulínne právo otcov na vyrovnanejšie čerpanie sociálnych dávok štátu, ktoré boli 

doteraz prisudzované väčšinou iba matkám.  Príkladom úspešne vedenej diskusie sú aktivity 

v susednej Českej republike a otvorenie diskusie o aktívnych otcoch ako pozitívnych vzoroch 

napr. sériou dokumentárnych filmov Táta jako máma alebo aktivitami Ligy otevřených mužu 

(www.ilom.cz), ktorá sa v rámci projektu Táto, jak na to (www.tatojaknato.cz) zameriava na 

osvetu v oblasti aktívneho otcovstva.  

                                                             

25 Súhrnná správa o rodovej rovnosti za rok 2010 s odkazom na Olah, 2001, Hohnamm-Marriott, 2006, 
v Burgess, A., 2007,  

Poznámka: Model rodičovskej dovolenky (RD) 
30+6 znamená 30 mesiacov + 6 mesiacov pre 
druhého rodiča (týchto 6 mesiacov prepadá, 
pokiaľ sa rodičia nevystriedajú). 
Kým pri modely RD 30+6 s mesač-ným 
príspevkom 436,- EUR sa do čerpania RD 
zapojilo 13% otcov, pri kratších modeloch 
15+3 a 12+2 využilo čerpanie RD až 27% 
otcov a to v priemere na o mesiac dlhšiu dobu 
ako stanovené minimum pre druhého rodiča. 
Najúspešnejší sa ukázal model 12+2 
s mesačným príspevkom 1.000 EUR, kde sa 
zapojila takmer tretina otcov  (31%) 
a v priemere čerpali otcovia 4 mesiace RD, 
teda takmer tretinu celkového času RD. 
 

Zdroj: www.news.at  
 

http://www.mpsv.cz/cs/2762
http://web.ilom.cz/
http://www.ilom.cz/
http://www.tatojaknato.cz/
http://www.news.at/


ROVNOPRÁVNE RODIČOVSTVO A STRIEDAVÁ STAROSTLIVOSŤ Strana 18 
 

POROZVODOVÁ STAROSTLIVOSŤ A  ZÁUJEM DIEŤAŤA  

V optimálnom prípade by mal model starostlivosti po rozvode by mal kopírovať model 

starostlivosti v manželstve. Podstatou by malo byť, aby súdy nerozhodovali automaticky, či už 

podľa spoločensky stereotypných rozdelení úloh alebo podľa litery zákona, ktorá ich zas úplne 

ignoruje, ale aby rozhodovali individuálne a posudzovali každý prípad naozaj podľa najlepšieho 

záujmu dieťaťa.  

Samozrejme je dôležité stanoviť, čo konkrétne pod pojmom „najlepší záujem dieťaťa“ 

rozumieme; inšpiráciou nám môžu byť pritom skúsenosti zo zahraničia, napr. z praxe rodinných 

súdov v Austrálii. Tie stanovujú najlepší záujem dieťaťa nasledovne26: 

 obaja rodičia sú zodpovední za starostlivosť a blaho svojich detí až do dosiahnutia 18 

detí 

 opatrenia, ktoré zahŕňajú spoločnú zodpovednosť a spoluprácu medzi rodičmi, sú v 

najlepšom záujme dieťaťa 

Pri rozhodovaní o tom, čo je v najlepšom záujme dieťaťa, súd berie do úvahy dve úrovne: 

Primárne dôvody: 

 prínos pre dieťa mať vzťah s oboma rodičmi; 

 potreba chrániť dieťa pred fyzickou alebo duševnou ujmou (aby sa nestalo obeťou alebo 

nebolo vystavené zneužívania, zanedbávaniu či násiliu v rodine). 

Sekundárne dôvody: 

 názory dieťaťa a faktory, ktoré môžu mať vplyv tieto názory, ako napríklad zrelosť dieťa 

a jeho porozumenie; 

 vzťah dieťaťa ku obom rodičom a ďalším ľuďom, vrátane starých rodičov a ďalších 

príbuzných; 

 ochota a schopnosť každého z rodičov uľahčiť a podporiť úzke a trvalé vzťahy medzi 

dieťaťom a druhým rodičom; 

 pravdepodobný vplyv zmeny na dieťa, vrátane oddelenie od rodiča alebo osoby, s ktorou 

dieťa žije, vrátane starých rodičov a ďalších príbuzných; 

 praktické problémy a náklady na čas, ktoré dieťa strávi s rodičmi; 

 schopnosti každého rodiča (a iných osôb) zabezpečiť potreby dieťaťa; 

 dospelosť, pohlavie, životný štýl a zázemie dieťaťa a každého z rodičov a ďalšie 

relevantné okolnosti; 

 postoj každého z rodičov k dieťaťu a ich zodpovedný prístup; 

 rodinné násilie týkajúce sa dieťaťa alebo člena/ky rodiny dieťaťa; 

                                                             

26 Zdroj: rodinné súdy v Austrálii http://www.familylawcourts.gov.au (prístup 20.12.2011) 

http://www.familylawcourts.gov.au/
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Súd musí zároveň zvážiť, do akej miery každý z rodičov pred rozvodom plnil alebo neplnil svoje 

rodičovské povinnosti, a to najmä: 

 Podieľanie sa na rozhodovaní o podstatných otázkach týkajúcich sa dieťaťa; 

 Trávenie času s dieťaťom; 

 Komunikácia s dieťaťom; 

 Opatrovanie  a starostlivosť o dieťa; 

 Uľahčenie (alebo naopak) druhému rodičovi zapojenie sa do týchto aspektov života 

dieťaťa; 

Ak sa rodičia dieťaťa rozchádzajú, musí súd zvážiť udalosti a okolnosti rozchodu. Takýto 

komplexný prístup zahŕňa ako východisko aj predchádzajúcu rodičovskú starostlivosť 

a v podstate potvrdzuje spomínanú tézu, že porozvodová starostlivosť by mala kopírovať model 

dlhodobého usporiadania rodiny a rozdelenia povinností a zodpovedností oboch rodičov. Je 

zrejmé, že z takéhoto prístupu by aktívni otcovia, ktorí majú skutočný záujem o starostlivosť 

o svoje deti, len a len profitovali. 

Spoločenské zmeny sú totiž najtrvácnejšie vtedy, keď prichádzajú zdola; rýchle a jednoduché 

riešenia zložitých problémov v praxi spravidla nefungujú.  Odstraňovanie rodovo stereotypného 

rozdelenia platenej a neplatenej práce, podľa ktorého je starostlivosť o deti výsadnou doménou 

žien a otec je živiteľom rodiny, je základným predpokladom preto, aby sa striedavá starostlivosť 

o deti uplatňovala už v manželstve, od narodenia dieťaťa, a po rozvode mala šancu stať sa 

štandardným usporiadaním vzťahu k dieťaťu. 
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O AUTORKE:  ING. OĽGA PIETRUCHOVÁ, M.A. 

 

Dlhoročná aktivistka za práva žien, odborníčka na rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí. Pani 

Pietruchová pôsobila ako členka výboru Európskej ženskej loby v Bruseli, externá konzultantka 

Rozvojového fondu OSN a v treťom sektore v organizáciách Možnosť voľby, Ženská loby 

Slovenska a Spoločnosť pre plánované rodičovstvo.  V rokoch 2001 a 2002 bola koordinátorkou 

oboch ročníkov kampane Piata žena. Má skúsenosti nielen z aktivizmu a práce v mimovládnych 

organizáciách, ale aj ako úspešná podnikateľka a riaditeľka vlastnej distribučnej firmy, ktorú 

viedla v rokoch 1992 až 2000.  

Je autorkou mnohých publikácií na tému rovnosti príležitostí rodovej rovnosti a postavenia žien. 

Svoje názory a články publikuje v rôznym médiách a na svojom blogu. V posledných rokoch sa 

venuje aj vzdelávaniu v oblasti rodovej rovnosti a vypracovávaniu rodových analýz a expertíz 

pre domáce i medzinárodné inštitúcie.  

V súčasnosti pracuje ako riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

 

http://web.ilom.cz/programy/tato-mas-na-to/novinky/62-novinky/320-podoby-otcovstvi-v-r-sociologicky-vyzkum-.html
http://web.ilom.cz/programy/tato-mas-na-to/novinky/62-novinky/320-podoby-otcovstvi-v-r-sociologicky-vyzkum-.html
http://www.rodicovstvo.sk/gender/rodova_rovnost_v_organizacii.pdf
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SPOLOČENSKO-POLITICKÝ  KONTEXT RODOVEJ (NE)ROVNOSTI 

V RODINNOM A RODIČOVSKOM DISKURZE 

SYLVIA PORUBÄNOVÁ  

 

Aktuálny rámec diskurzu: 

 Kríza rodiny ? 

 Kríza identity/ít ? 

 Zmena „k lepšiemu“ ? 

 Hodnota dieťaťa, rodičovstva... 

 Diskurzy rodičovských rolí-podvedome aj vedome ovplyvňujú očakávania od 

rodičovstva... 

 Rozhodnutie pre rodičovstvo-vlastné potreby a hodnoty(nie spoločenské očakávania, 

normy...) 

 Diferencovanosť rodinných modelov... 

 Trend –od unifikácie k rôznorodosti... 

 

Materstvo vs. otcovstvo ? 

 Bude hodnota otcovstva „rovná“ hodnote materstva ? Prečo nie je ? 

 Rodovo stereotypná prax- dôsledok, nie príčina... 

 Nevyhnutnosť systémových, štrukturálnych zmien-nie naprávanie škôd a krívd „ex post“ 

 Cieľ-porozumieť príčinám, zmenám tendenciám... 

 Doterajší výsledok- akoby muži a ženy stáli oproti sebe... 

 „Status quo: glorifikácia materstva a vytesňovanie mužov z ich rodičovskej roly“ 

(B.Holubová) 

 

Podmienky zmeny rodových/rodičovských pomerov 

 Redefinícia rolí žien a mužov, potreba všeobecnej zmeny náhľadu na rodičovstvo, 

materstvo, otcovstvo... (M. Szapuová) 

 Odbúravanie hierarchie, predstáv o definitívnej hranici medzi ženskosťou a mužskosťou 

(duality), narúšanie kontúr ženskosti a mužskosti ako opozície (polarity) (B. Stiegler) 

 „Iba mnohotvárnosť namiesto duality a komplexnosť namiesto polarity môžu viesť 

k nahradeniu hierarchie rovnosťou“. (J.Filadelfiová) 
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Úloha mužov...Rada Európy 

 Viac pozornosti venovať zapájaniu mužov  do dosahovania rodovej rovnosti... 

 Otázka mužov a rodovej rovnosti by mala presahovať zosúladenie pracovného a 

súkromného života... 

 Opatrenia na osobitné situácie, ktoré prežívajú muži a ženy v rozličných skupinách alebo 

životných situáciách, v závislosti od ich rodinnej situácie, veku, zdravotného stavu, 

etnickej príslušnosti, sociálneho postavenia, sexuálnej orientácie, zdravotného 

postihnutia atď... 

 Rozvoj pedagogických postupov zameraných na odstraňovanie rodových stereotypov + 

metódy a nástroje vzdelávania, ktoré zvyšujú spôsobilosť a potenciál chlapcov a mužov 

starať sa o seba a druhých, a prispievali tak k rodovo vyváženej účasti v spoločnosti... 

 

Index ľudského rozvoja (HDI) UNDP 

 

Index ľudského rozvoja (HDI),  Rozvojový program OSN (UNDP): “ľudský rozvoj ako expanzia 

slobody žien a mužov na dlhší, zdravší a tvorivý život... skutočným blahobytom národov je trvalo 

udržateľný prospech žien a mužov... ľudský rozvoj je aj o schopnosti žien a mužov realizovať 

individuálne rozhodnutia a participovať na nich,  benefitovať z procesov na úrovni domácnosti, 

spoločenstva či na národnej úrovni...“  

 Subindex rodovej nerovnosti (GII)-straty na potenciálnom ľudskom rozvoji v dôsledku 

rodových nerovností sa odhadujú na 35 % !!! (UNITED NATIONS DEVELOPMENT 

PROGRAMME (UNDP). Human Development Report. 2010. ) 

 

KONTEXT SR 

 

Spôsob konštruovania rodu, pohlavia a sexuálnej orientácie významne vplýva na vnímanie 

rodových a rodičovských rolí, usporiadanie rodiny, rodovú deľbu práce. 

Na Slovensku štátna rodinná politika deklaruje rovnosť v povinnostiach a právach 

v starostlivosti rodičov o deti. Výsledok dohody medzi rodičmi o čerpaní rodičovskej dovolenky 

je však výrazne nerovnovážny - počet otcov čerpajúcich rodičovskú dovolenku ešte nikdy 

neprekročil 2%; Rodovo neutrálne formulované opatrenia nepodporujú otcov v ich aktívnejšej  

účasti na starostlivosti o deti a nevytvárajú časový priestor  pre ich otcovstvo... 

Celoplošné reprezentatívne výskumy indikujú, že v priebehu rokov sa zvýšila miera participácie 

mužov na domácich prácach a starostlivosti o deti, participatívny – vyrovnaný model 

rodičovskej starostlivosti medzi mužmi a ženami však na Slovensku ešte stále stále nie je 

väčšinovým modelom... (Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti za rok 2010) 
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Porovnanie miery participácie otcov a matiek medzi dvomi poslednými generáciami potvrdilo, 

že aj naďalej pretrváva výrazne väčší diel zodpovednosti za starostlivosť o rodinu na matkách. 

Model dvojitého bremena - obaja rodičia zarábajú; keď obaja rodičia zarábajú, ale väčšinu 

starostlivosti o deti a domácnosť vykonáva matka . 

Participatívny model, t. j. sledované činnosti vykonávané oboma rodičmi sa vzťahoval iba na 

voľnočasové aktivity (prechádzky a hry s deťmi, rozhovory s deťmi o ich radostiach, 

problémoch)... v prípade každodennej starostlivosti o domácnosť a deti iba na úrovni 20%. 

Ak má jeden z partnerov viac zdrojov a lepšie postavenie, druhý partner venuje domácim 

prácam viac času. Rodový príjmový rozdiel tu teda zakladá aj nerovnomerné rozdelenie 

neplatenej práce. 

 

Zajatie tradičných očakávaní (mužov aj žien) 

„Súvislosť s rodovými príjmovými rozdielmi - príčina nižšej participácie otcov na starostlivosti, 

nie dôsledok...“ (Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti za rok 2010. 2011. ) 

 

AKTÍVNE OTCOVSTVO  

 zapojenie otcov do každodennej starostlivosti o vlastné deti už od ich ranného detstva... 

 spravodlivejšie rozdelenie domácich prác... 

 časovú disponibilitu pre potreby dieťaťa a rodiny... 

 permanentné vytváranie úzkeho vzťahu medzi otcom a dieťaťom... 

 

= Nový koncept otcovstva je založený na systematickej, dlhodobej a sústavnej participácii na 

starostlivosti o deti zo strany otca !!! 

 

Bariéry „novej“ úlohy otcov 

 Rozpor medzi kognitívnou a konatívnou stránkou identity mužov: Zmeny u mužov sa 

dejú väčšinou v kognitívnych dimenziách – čím ďalej tým viac mužov tvrdí, že akceptuje 

princíp rovnosti medzi rodmi, zároveň majú v každodennom živote problémy s konaním 

podľa tejto normy. 

 Rozpor medzi akceptáciou vo všeobecnej a individuálnej rovine: Väčšina mužov 

akceptuje zmeny v rovnosti rodov v spoločnosti vo všeobecnej rovine ľahšie ako vo 

vlastnom vzťahu. 

 Rozpor medzi verejnou a súkromnou sférou: Muži sú aktívni v profesionálnom kontexte, 

ale skôr pasívni doma - väčšia časť domácej práce stále patrí ženám. 
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 Rozpor medzi repetitívnymi (stereotypnými, nudnými) a kreatívnymi (inovatívnymi, 

hravými) aktivitami: Muži limitujú svoje výchovné úlohy na pôžitkárske aktivity 

v starostlivosti o dieťa ako je hranie, prechádzky, sledovanie TV a podobne. 

 Rozpor medzi tradičnou a novou mužskosťou: Muži, ktorí predstavujú nové modely 

života so ženami a deťmi, sú stále diskriminovaní a zosmiešňovaní ako príliš „zoženštelí“, 

mäkkí a pod. 

 Rozpor medzi materiálnymi výhodami mužskej role a materiálnymi nevýhodami ženskej 

role: Mužská rola má ešte stále dosť veľa materiálnych výhod – muži viac zarábajú, aj 

keď robia rovnakú prácu ako ženy a majú oveľa lepšie príležitosti robiť kariéru ako ženy. 

(J. Filadelfiová) 

 

O AUTORKE:  PHDR. SYLVIA PORUBÄNOVÁ  

 

Sociologička, zástupkyňa riaditeľky a  výskumná pracovníčka Inštitútu pre výskum  práce 

a rodiny v Bratislave 

Výskumne a publikačne sa venuje problematike rovnakých príležitostí mužov a žien, 

 ľudskoprávnym aspektom antidiskriminácie, sociálnej inklúzii. Je autorkou, spoluautorkou 

a editorkou mnohých knižných  publikácií a článkov venovaných spomínaným témam. 

Významným spôsobom sa angažuje aj v iniciatívach zameraných na zvýšenie spoločenskej 

a politickej participácie žien a marginalizovaných skupín obyvateľstva. 

Do povedomia širšej verejnosti vošla mediálno-publikačnou aktivitou  a kultúrnou publicistikou 

v okruhu často kontroverzných tém (interrupcie, práva homosexuálov, tradičné versus liberálne 

hodnoty, situácia imigrantov....). 
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AKTÍVNE OTCOVSTVO A  INOVATÍVNE  VEREJNO-POLITICKÉ 

OPATRENIA NA JEHO PODPORU27  

BARBORA HOLUBOVÁ  

 

 

Aktuálne sme svedkami viacerých, vzájomne poprepájaných a interragujúcich závažných 

spoločenských problémov, ktoré si vyžadujú dostatočne pružné, inovatívne a komplexné 

riešenia. Nepriaznivý demografický vývoj vytvára riziko neúnosných verejných výdavkov 

ohrozujúcich stabilitu penzijných systémov a sociálnej ochrany. Projekcia Európskej komisie do 

roku 2060 odhaduje  pre Slovensko výdavky na dôchodky na úrovni 10,2% HDP, najmä 

v dôsledku starnutia populácie ( MPSVR SR, 2011a). Riešením okrem úpravy parametrov 

dôchodkového systému je  aj zvyšovanie fertility, resp. hľadanie takého nastavenia rodinnej 

politiky, ktoré by umožňovalo mať ženám a mužom toľko detí, koľko si želajú.28 Paralelne však 

treba zvyšovať aj zamestnanosť a produktivitu, adaptáciu žien a mužov na permanentne sa 

meniace podmienky trhu práce. Veľké rezervy spočívajú najmä v zamestnanosti žien, ktorých 

miera zamestnanosti bola aj v čase ekonomickej konjunktúry o 14 – 15 p. b. nižšia ako 

zamestnanosť mužov. Aktuálne dosahuje rodový rozdiel mier zamestnanosti 12,9 p. b. 

v neprospech žien.29  Navyše niekoľkoročný  trend viac ako 60% podielu žien – absolventiek 

vysokých škôl sa zatiaľ nedostatočne transponoval do korešpondujúceho zlepšenia ich 

vzostupnej zamestnaneckej mobility. Podiel žien na vedúcich pozíciách už dlhodobo dosahuje 

úroveň iba 30%. Pretrvávajúce rodové príjmové rozdiely na úrovni 20 – 25 percent, 

segregovanie žien do menej ekonomicky podporovaných a celkovo nižšie finančne 

ohodnotených odvetví sú dôkazom sexistického a rodovo rigidného nastavenia trhu práce 

(MPSVR SR, 2011b). 

K rodovým nerovnostiam na trhu práce prispievajú aj rodové nerovnosti v rodinách,  

odzrkadľujúce sa vo výrazne nerovnej distribúcii neplatenej práce, vrátane starostlivosti o deti.  

Súčasné nastavenie rodinnej politiky mužov – otcov  v zamestnanosti skôr udržuje,  matky zo 

zamestnania vyraďuje. Zamestnanosť mužov s deťmi do 5 rokov sa takmer vôbec nemení, zatiaľ 

čo u žien klesá na 40% (MPSVR SR, 2011b). Pritom problém zosúlaďovania práce a rodiny je 

stále inherentne vnímaný, a de facto aj primárne riešený, ako problém žien a ich materstva. 

Aktuálne opatrenia starostlivosti o deti a na podporu rodiny ženy exkludujú z trhu práce 

a zakladajú ich ďalšie sociálne a ekonomické znevýhodnenia, mužov zase exkludujú zo 

starostlivosti o deti a udržiavajú ich lepšie pracovné a ekonomické pozície. 

                                                             

27 Príspevok bol prvý krát uverejnený v recenzovanom zborníku  G. Lubelcová, a kol.,  2011: Inovácie 
v sociálnych a verejných politikách, Univerzita  Komenského v Bratislave. Nasledujúci text je jeho takmer 
identickou podobou. 
28 Na Slovensku,  ale aj v celej Európe je už dlhodobo zaznamenávaný rozpor medzi  ideálnym 
a realizovaných počtom detí (Testa, M. R., 2006) 
29 Štatistický úrad Slovenskej republiky, metodika VZPS, miera zamestnanosti podľa pohlavia 2005 - 2010 
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Rodová rovnosť ako ľudskoprávny a sociálno-politický koncept sa tak  dostáva do centra 

pozornosti práve v súvislosti s načrtnutými problémami. V súvislosti s rodovou rovnosťou 

v rodičovstve sa diskusia a navrhované riešenia začínajú zameriavať na oboch rodičov, teda 

matky a otcov. Dochádza k odklonu  od  vnímania problému nízkej fertility a zosúlaďovania 

práce a rodiny ako problému žien – matiek. Rodina už nie je vnímaná ako prostredie, kde sa 

rozhodnutia o časových a finančných zdrojoch, využívania príležitostí a osobnej autonómnosti 

robia rodovo neutrálne, resp. nezávisle od rodovo nerovných externalít. Problematizuje sa 

praktikovanie otcovstva30 a otcovstvo ako také. Na jednej strane sa kritizuje absentujúci časový 

a ideový priestor pre mužov-otcov  pre vykonávanie  otcovskej roly, na druhej strane sa muži 

kritizujú pre nízku angažovanosť v starostlivosti o vlastné deti a prenechávanie starostlivosti na 

partnerku či štát.  

V tejto situácii je prijímanie opatrení na podporu otcovstva vnímané ako súčasť 

komplexnejšieho balíka opatrení na podporu rodovej rovnosti, riešiacej viaceré problémy. Na 

celkovej úrovni Európskej únie je však problematika otcov v navrhovaných v schémach 

rodičovského voľna a príspevkov riešená zatiaľ nedostatočne.31 Niektoré štáty Európy však majú 

s podporou otcovstva už bohaté skúsenosti a overené boli pozitívne efekty takéhoto nastavenia. 

Slovensko má možnosť z týchto skúseností čerpať a inovatívne reagovať na pretrvávajúce 

a nadchádzajúce problémy.  

Tvrdím, že koncept aktívneho otcovstva a jeho  podporu prostredníctvom sociálno-politických 

opatrení  je možné vnímať ako adaptačnú sociálnu inováciu reagujúcu na potreby spoločnosti 

ako celku,  ale aj na potreby žien a mužov vyplývajúcich z disfunkčnenia rodovo nerovných 

normatívnych očakávaní. Najprv popíšem súčasnú participáciu otcov na starostlivosti o deti 

a postoje indikujúce želané zmeny v tejto oblasti na Slovensku. Zmapujem hlavné teoretické 

vysvetlenia, ktoré súčasnú mieru participácie otcov na starostlivosti vysvetľujú a ich poznanie 

môže prispieť k efektívnejšiemu nastaveniu opatrení. Predstavím  bližšie koncept aktívneho 

otcovstva a evidenciu o jeho prínosoch.  Naznačím však aj  niektoré riziká, ktoré by univerzálne 

presadzovanie  „akéhokoľvek“ otcovstva,  aj samotného  aktívneho otcovstva mohlo priniesť.  

Zameriam sa na niektoré sociálno-politické opatrenia v oblasti rodinnej politiky, ale aj aktivity 

v oblasti  zosúlaďovania  práce a rodiny zacielených na podporu aktívneho otcovstva 

implementované v niektorých európskych krajinách. Záverom naznačím ďalšie súvislosti 

aktívneho otcovstva v kontexte presadzovania rodovej rovnosti a jeho zamýšľané 

a nezamýšľané dôsledky. 

                                                             

30Pod praktikovaním sa rozumie vykonávanie, reálne uskutočňovanie otcovstva v zmysle každodenného 
vykonávania činností súvisiacich s vytváraním trvalého pozitívneho vzťahu otca a dieťaťa/detí 
a napĺňanie  každodenných potrieb detí. 
31 Dôraz sa  kladie na  štandardizáciu podpory matiek v ich právach na pracovisku. Návrh na minimálnu 20 
mesačnú materskú dovolenku a jej 100% kompenzácia však naráža na odpor  niektorých štátov a ich 
obavy zo zvyšovania nákladov verejných financií (Európsky parlament, 2010: Plné platená 20-mesačná 
materská dovolenka, tlačová správa z  20.10.2010) 
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MIERA PARTICIPÁCIE OTCOV NA STAROSTLIVOSTI O DETI  

 

Otcovstvo na Slovensku je významne menej v porovnaní s materstvom vnímané a praktikované 

ako starostlivosť o potomkov v zmysle každodennej  pozornosti  a  vytvárania vzťahu 

s dieťaťom, napĺňania jeho každodenných potrieb.  Otcovstvo je ideovo sýtené a aj praktikované 

skôr ako zabezpečovanie financií na  „kupovanie si“  starostlivosti zo strany partnerky, štátu 

a iných osôb.  

Evidenciu o predchádzajúcom potvrdzuje nízky počet otcov čerpajúcich rodičovskú dovolenku, 

ktorý už dlhodobo tvorí menej ako 2% (graf č. 1), či dvojnásobne nižší počet hodín venovaný 

mužmi v porovnaní so ženami starostlivosti o deti (EQLS, 2009, Filadelfiová, J., 2008).  

 

Graf 5: Muži a ženy na rodičovskej dovolenke (v tis.) 

 

Zdroj: Štatistický úrad SR, VZPS 

 

Výskum z roku 2006 priniesol zistenie, že otcovia sa na každodenných činnostiach starostlivosti 

podieľajú významne menej ako matky. Participatívny model, t. j. sledované činnosti boli 

vykonávané oboma rodičmi, sa vzťahoval iba na voľnočasové aktivity (prechádzky  a hry 

s deťmi, rozhovory s deťmi o ich radostiach, problémoch.) Na ostatných sledovaných činnostiach 

sa participatívny model presadil iba na úrovni 30% ( vodenie do škôlky/školy, učenie sa s deťmi, 

starostlivosť o deti v čase choroby), v prípade každodennej starostlivosti o domácnosť a deti iba 

na úrovni 20% (Filadelfiová, J., Kiczková, Z., Szapuová , M., 2006).  



ROVNOPRÁVNE RODIČOVSTVO A STRIEDAVÁ STAROSTLIVOSŤ Strana 28 
 

Tabuľka 4: Deľba starostlivosti o deti a domácnosť medzi otca a matku vo vlastnej rodine (v %) 

 

 
Druh starostlivosti 

 
Otec 

Výlučne 
matka 

Prevažne 
matka 

Obaja 
rodičia 

 
Spolu 

Bežná každodenná opatera detí (kŕmenie, 
kúpanie,...) 

- 18,2 59,4 22,4 100,0 

Písanie úloh, učenie sa s deťmi 3,7 17,4 45,1 33,8 100,0 
Hry s deťmi 7,6 4,8 21,8 65,8 100,0 
Vodenie detí do jaslí, škôlky, školy, na krúžky,... 9,6 15,8 40,2 30,4 100,0 
Rozhovory s deťmi o ich radostiach, problémoch,... 0,8 7,7 26,1 65,5 100,0 
Starostlivosť o deti v čase ich choroby 1,6 19,2 52,1 27,1 100,0 
Prechádzky s deťmi 6,4 5,0 21,2 67,5 100,0 

Bežná každodenná starostlivosť o domácnosť  0,8 24,8 50,9 23,5 100,0 

Znenie otázky: Kto vo Vašej domácnosti vykonáva nasledovné aktivity? Varianty odpovedí: výlučne otec, 
prevažne otec, prevažne matka, výlučne matka, obaja rovnako. 

Poznámka: Na otázku odpovedali len tí respondenti a respondentky, ktorí/é mali aspoň jedno dieťa do 15 
rokov a žili v partnerskom vzťahu. Prevažujúca či výlučná starostlivosť otcov je uvádzaná súhrnne (spolu 
„výlučne otec“ a „prevažne otec“) pre nízke početnosti. 

Zdroj: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva ( Filadelfiová, J., Kiczková, Z., Szapuová, M., 
2006) 

 

Skôr nestarostlivosť ako starostlivosť otcov o ich vlastné deti je podporovaná v populácii silne 

podporovanými  predstavami „o poslaní muža zarábať peniaze“ (ISSP 2002, Bahna, M., 2006)32 

a najdôležitejšou vlastnosťou muža „finančne zabezpečiť rodinu“ (Bútorová, Z.,  2008).  Pritom 

nízka participácia otcov na starostlivosti je v rozpore so zmenami v očakávaniach na správanie 

otcov. Zmenu úlohy muža v rodine oproti minulosti reflektuje  takmer polovica Slovákov 

a Sloveniek (20%  výraznú a 29% čiastočnú zmenu), pričom polovica nevidí žiadnu zmenu. 

Pritom pociťovaná zmena je zo 75% pozitívna najmä v zmysle vyššej participácie otcov na 

starostlivosti o deti a ich výchove oproti minulosti, negatívna zmena sa vzťahuje na problémy 

otcov s ekonomickým zabezpečením rodiny. Predstavy o „dobrom otcovi“  sa vzťahujú na 

priateľskosť, komunikatívnosť, starostlivosť o manželku a deti (Filadelfiová, J. Kiczková, Z., 

Szapuová, M.,  2006). V schopnosť mužov postarať sa o deti vyjadruje dôveru viac ako 60% žien 

a mužov a o rovnakej zodpovednosti mužov za deti a domácnosť pochybuje iba málokto  (EVS 

1999, 2008, SAV Bratislava). 

Nastavenia rodinnej politiky síce formálne  umožňujú otcom čerpať rodičovskú dovolenku33 

a poberať rodičovský príspevok. Podľa administratívnych údajov však podiel otcov - 

poberateľov rodičovského príspevku dlhodobo  neprekračuje 3%.34 Otcovia majú nárok aj na 

materské – dávku nemocenského postenia „po dohode s matkou, najskôr po uplynutí šiestich 

                                                             

32 Predstavy o rodových rolách sa v medzinárodných výskumoch zisťuje výrokom: „Poslaním muža je zarábať peniaze, 
poslaním ženy je starať sa o domov a rodinu“.  V roku 2002  s týmto výrokom úplne alebo skôr súhlasilo  49,2  % 
slovenskej populácie (ISSP, 2002), v roku 2006 to už bolo  44,7 % (Bahna, M., 2006).  Aj keď došlo v priebehu 
ostatných rokov k miernemu posunu, možno konštatovať, že v európskom kontexte  Slovensko s približne polovinou 
populácie súhlasiacou s tradičným poslaním muža a žena sa radí medzi konzervatívne krajiny.  Na porovnanie 
uvádzame, že napr. vo Švédsku s týmto výrokom súhlasilo  v roku 2002  iba 7, 6 % populácie, v Nórsku  9,5 % a vo 
Fínsku 11,8 % populácie. (ISSP, 2002).  

33 Ods. 1, § 166, Zákonník práce 311/2001 Z. z.  v znení neskorších predpisov: „V súvislosti so starostlivosťou o 
narodené dieťa patrí aj mužovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o 
narodené dieťa.“ 

34 Správa o stave sociálnej situácie obyvateľov Slovenska, 2006, 2007, 2008, 2009, MPSVR SR 
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týždňov odo dňa pôrodu a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok“35 V situácii 

rozporuplného mentálneho spoločenského nastavenia, v ktorom sa mužská identita konštruuje 

do primárneho živiteľa rodiny a zároveň sa zvyšujú očakávania na jeho vyššiu participáciu 

v starostlivosti o deti, pričom doterajšie praktikovanie otcovstva je v porovnaní s matkami 

výrazne deficitné, sú rodovo neutrálne nastavenia verejno-politických opatrení nedostačujúce 

a nevytvárajú osobitný priestor pre aktívne otcovstvo.  

PRÍČINNÉ SÚVISLOSTI NÍZKEJ PARTICIPÁCIE OTCOV  

NA STAROSTLIVOSTI O DETI 

 

Spôsoby praktikovania otcovstva sú výsledkom vzájomne interragujúcich, s rôznou a meniacou 

sa  intenzitou pôsobiacich faktorov na individuálnej, skupinovej a celospoločenskej úrovni. 

Selekcia a sila pôsobenia jednotlivých faktorov nebola doteraz komplexne zisťovaná a možno 

hovoriť iba o teoretických konceptoch, ktoré načrtávajú možné vysvetlenia jednotlivých 

spôsobov praktikovania otcovstva. 

 

a) Teória obetovaných príjmov (opportunity costs) 

Často používaný argument „výhody straty nižšieho príjmu“ pri odchode žien a nie mužov na 

rodičovskú dovolenku má svoje racionálne opodstatnenie. V prípade nižšieho príjmu ženy je 

finančná strata menšia a nepredstavuje také zníženie príjmu rodiny, ako v prípade  „obetovania“ 

vyššieho príjmu muža. Z tohto dôvodu rodové mzdové rozdiely možno považovať za jednu 

z hlavných príčin udržiavania tradičného rozdelenia rodičovských rol a nízkej účasti mužov na 

rodičovskej starostlivosti. V rodinách, kde má žena približne rovnaký alebo vyšší príjem ako 

partner, dochádza k oslabeniu štandardného rozdelenia rodičovských rol. Príjem ženy a rozsah 

jej ekonomickej aktivity má výrazný vplyv na rozdelenie rodičovských úloh najmä vo fáze  

prechodu k rodičovstvu (Obendorfer, R., Rost, H., 2002). Úlohu tu potom bude zohrávať aj výška, 

resp. miera náhrady príjmu počas  celodennej starostlivosti o malé deti a celková filozofia jej 

konštrukcie.  

 

b) Tradičné rodové identity a predstavy o obsahu materskej a otcovskej roly 

Ako už bolo spomínané, vnímanie otcovstva ukotveného primárne ako zabezpečovateľa 

finančnej stability rodiny (breadwinner model) je na Slovensku pretrvávajúcou predstavou 

o úlohe mužov v rodinách. Od roku 1996 sa táto predstava mierne oslabila, avšak v kombinácií 

s najsilnejšie vnímaným atribútom správnej ženy „postarať sa o domácnosť“ vytvárajú 

v kontexte ostatných „prirodzených“ rodových diferencií veľmi silný tandem v súbore očakávaní 

(graf č. 2). 

                                                             

35 Otec môže byť poberateľom dávky aj v prípade úmrtia matky alebo jej nepriaznivého zdravotného 
stavu. (Zákon č. 461/2003 Z. z.  o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov) 
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Graf 6: Veľmi dôležité vlastnosti pre správnu ženu a správneho muža očami celej populácie (v %) 

 

Zdroj: Bútorová, Z., 2008 

Pretrvávajúcim paradoxom zostáva, že napriek tomu, že model dvoj- príjmovej rodiny je na 

Slovensku prevažujúcim modelom  už takmer 70 rokov, tento fakt sa nepremietol do 

výraznejších zmien vo vnímaní primárnych rodičovských rol mužov a žien. Angažovanosť mužov 

ako otcov teda bude závisieť od ich miery otcovskej identity ako osoby schopnej vytvárať 

a udržiavať  blízky vzťah s dieťaťom. Na udržiavaní tradičných predstáv a praktikovaní 

otcovstva “nestarostlivosti“ má svoj diel aj rodová rigidita pracovného trhu a prístup 

zamestnávateľov, ktorí nepredpokladajú a nevytvárajú podmienky pre aktívny výkon otcovskej 

roly. Nároky zamestnávateľov na prácu muža  vníma ako najväčšiu prekážku v realizácii úlohy  

otca  64% populácie ( Filadelfiová, J. ,Kiczková, Z., Szapuová, M., 2006) 

 

c) Teória materskej stráže (maternal gatekeeping)  

Kvalita partnerského vzťahu a postoje matky majú výrazný vplyv na reálne praktikovanie 

otcovstva (Fthenakis, W. ed., 2006,  Chorvát, I., 1999). Spadá sem aj schopnosť žien vzdať sa 

niektorých základných atribútov svojej ženskej roly (Možný, I.,  1983 v Chorvát, I., 1999). Postoje 

matiek môžu byť ambivalentné, ľahostajné až nepriateľské k nároku mužov na podieľaní sa na 

starostlivosti o deti. Podľa výskumov v Čechách a na Slovensku ženy  vyjadrujú podporu 

tradičnej predstave výchovy detí a pomernú spokojnosť s rozdelením domácich prác aj tam, kde 

je výrazne väčší diel na pleciach ženy (Chorvát, I., 1999, 2002, 2006). Teória materskej stráže sa 

vzťahuje na neochotu uvoľniť miesto v priestore, ktoré sa tradične pokladá za mocenský 

priestor žien a udržiavanie sociálnej kontroly nad výchovou a riadením domácnosti – fenomén 

feminizácie domesticity. Prejavuje sa to nielen vyjadrovaním nedôvery a pochybností 

v schopnosti mužov postarať sa o deti (emocionálna a vzťahová deficitnosť mužov), ale aj 

zavádzaním a vymáhaním dodržiavania „ženských“ štandardov výchovy, čistoty  a starostlivosti 

 zo strany žien - matiek. Predpoklad pôsobenia teórie materskej stráže podporuje aj fakt, že ženy 

– matky vnímajú rodovú rovnosť v rodine a rodičovskej starostlivosti nie ako rovnomernejšie 

rozdelenie starostlivosti medzi otcami (partnermi) a nimi. Rodová rovnosť pre nich znamená 

skôr delegovanie časti starostlivosti o deti na štát, inštitúcie, niekoho iného, nie však na svojho 

partnera ( Svobodová, K., Šťastná, A., 2010). Kritika teórie materskej stráže sa opiera o rozpor 

medzi zdanlivo slobodným rozhodnutím, hodnotovými preferenciami žien a ich skutočnými 

možnosťami. Socializovaním žien do úlohy matiek ako primárnych opatrovateliek a napokon aj 

reálnym preberaním starostlivosti sa žena skutočne stáva „expertom“ na záležitosti vzťahujúce 

sa na deti a muž je delegovaný do funkcie živiteľa a ochrancu (Dudová, R., 2007).  
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d) Teória patriarchálnej dividendy 

Podľa tejto teórie má nízka miera účasti mužov – otcov na starostlivosti o deti svoje príčiny  

v jednoduchom dôvode: muži vo všeobecnosti využívajú väčšiu moc v porovnaní so svojimi 

partnerkami pri rozhodovaní o tom, v akom rozsahu budú participovať na starostlivosti o deti 

(Bekkengen podľa Hearn, J., Pringl, K., 2006). Otcovia tak využívajú patriarchálnu dividendu – 

výhodu, ktorú muži získavajú zo všeobecnej podriadenosti žien v spoločnosti. Koncept 

patriarchálnej dividendy je súčasťou teórie hegemonických maskulinít - praktík mužov na 

udržiavanie dominantných maskulínnych inštitúcií, ktorou je aj rodina. Aj keď nie všetci muži 

reálne praktikujú hegemonické vzorce správania, všetci ťažia a stávajú sa  jej komplicmi práve 

využívaním  patriarchálnej dividendy (Connell, R., W., 1995 v Featherstone, B., 2009).  Aj v 

prípade dočasného obráteného modelu otcovských a materských  rol muži získavajú vyššie 

sociálne ohodnotenie a ocenenie zo  strany blízkeho okolia, ako  dôsledku ich väčšej slobodnej 

vôle a privilégií, ktoré za iných okolnosti neplatia (Mařiková, M., ed, Vohlídalová, M., 2007).  

Viaceré koncepty vysvetľujúce príčiny nízkej participácie otcov na starostlivosti o deti naznačujú 

prepojenie na štrukturálne charakteristiky. Spôsoby praktikovania otcovstva na individuálnej 

úrovni tak úzko súvisí s inštitucionálnym nastavením na úrovni celospoločenskej. Dôležitú úlohu 

tu teda bude zohrávať nastavenia sociálnej politiky v oblasti  podpory otcovstva ako snahy o 

vyrovnanie systémových rodových nerovností a pre rodinu disfunkčného praktikovania 

otcovstva. Dôsledkom identifikácie týchto nedostatkov sa objavil koncept aktívneho otcovstva, 

ktorého  empirické skúmanie indikuje viaceré prínosy, ale aj riziká.  

 

KONCEPT AKTÍVNEHO  OTCOVSTVA, JEHO PRÍNOSY A RIZIKÁ   

Koncept aktívneho otcovstva nie je ustálený a ide skôr o ideálny, normatívny spôsob 

praktikovania  otcovstva ako masovo rozšírené správanie mužov - otcov. Na jednej strane je 

žiaducim praktikovaním otcovstva presadzovaným samotnými mužmi ako opätovné získanie  

ich vyvlastnených otcovských práv štátom a ženami. Na druhej strane ide o prostriedok  

presadzovania rodovej demokracie v súkromnej sfére ako nevyhnutnej podmienky stierania 

rodových nerovností a ich negatívnych dopadov v ekonomickej a sociálnej sfére. Aktívne 

otcovstvo vo všeobecnosti znamená zapojenie otcov do každodennej starostlivosti o vlastné deti 

už od ich raného detstva, ale aj spravodlivejšie rozdelenie domácich prác, časovú disponibilitu 

pre potreby dieťaťa a rodiny, permanentné vytváranie úzkeho vzťahu medzi otcom a dieťaťom.  

Aj keď sa predpokladá tvorivý a dynamický prístup samotných otcov v praktikovaní aktívneho 

otcovstva, vo všeobecnosti ho možno operacionalizovať na  nasledovné praktiky: 

 angažovanie sa otca už pred narodením  a počas narodenia dieťaťa (napr. 

sprevádzanie partnerky do prenatálnej poradne, pri cvičeniach, účasť pri 

samotnom pôrode a tesne po pôrode), 

 využívanie svojich zákonných práv a čerpanie osobitného voľna po narodení 

dieťaťa  ako priestoru pre vytvorenie  väzby a spoznania svojho dieťaťa ( 

vykonávanie dennej, pravidelnej starostlivosti o novorodenca a s tým 

nevyhnutných domácich prác bez selekcie a delegovania „nepríjemných“ prác na 

partnerku či inú osobu), 



ROVNOPRÁVNE RODIČOVSTVO A STRIEDAVÁ STAROSTLIVOSŤ Strana 32 
 

 aktívne participovanie na napĺňaní potrieb dieťaťa vrátane domácich prác, 

časová disponibilita a rovnocenné plánovanie aktivít a výchovy dieťaťa spolu 

s partnerkou (rovnomerné a rodovo spravodlivé rozdelenie aktivít  

a kompetencií starostlivosti, nediferencovanie otcovských a materských rolí, 

univerzálna  rodová zameniteľnosť matky a otca), 

 prispôsobovanie pracovného času a pracovných povinností potrebám dieťaťa 

počas celého jeho predškolského a školského obdobia (sprevádzanie dieťaťa do 

školy/škôlky a učenie sa s ním, starostlivosť počas školských prázdnin či choroby 

dieťaťa), 

 po prípadnom rozchode s matkou svojich detí neprerušovať vzťah a kontakty 

s deťmi ( v ideálnom prípade využívanie striedavej starostlivosti po rozvode, 

alebo aranžmány styku s deťmi umožňujúce udržiavanie blízkeho vzťahu). 

 

Viaceré štúdie a výskumy potvrdzujú pozitívne efekty aktívneho otcovstva na vývin dieťaťa aj 

samotného muža. Objavuje sa však aj ambícia o evidenciu pozitívneho vplyvu  aktívneho 

otcovstva na štrukturálne javy ako je rodová rovnosť, fertilita či stabilita rodiny. Viacerí 

bádatelia a bádateľky však varujú pred univerzálnymi, jednoznačnými a zjednodušenými 

predpokladmi o pozitívnom dopade aktívneho otcovstva a následnom nekorektnom využití 

výsledkov nejednoznačného výskumu pre verejno-politické implikácie (Featherstone, B., 2009). 

Nasledovný výber pozitívnych efektov a možných rizík je indikatívny a naznačuje skôr 

smerovanie ďalšieho bádania  ako empiricky jednoznačné korelácie. 

 

 Aktívne otcovstvo zvyšuje mieru rodovej rovnosti v rodinách, ktorá sekundárne 

vplýva na zvyšovanie zamestnanosti žien. Keďže znevýhodnenie žien na trhu 

práce a rodové príjmové rozdiely sú spôsobené hlavne výraznou nerovnováhou 

v miere participácie mužov a žien na starostlivosti (Olsen, Walby, 2004 

v Burgess, A., 2007), očakáva sa, že práve zvýšením participácie mužov na 

starostlivosti sa tieto negatívne dôsledky znížia. Sekundárne totižto nízka 

zamestnanosť žien a rodové príjmové rozdiely korelujú s mierou detskej 

chudoby a v dlhodobej perspektíve vplývajú na pauperizáciu žien 

v dôchodkovom veku.  

 Dlhodobé čerpanie otcovskej dovolenky vplýva na rozhodnutie partnerov mať 

druhé a ďalšie dieťa, resp.  rovnomernejšie rozdelenie rodičovských povinností 

medzi oboma rodičmi má vplyv na počet detí v rodine. Tým sa predpokladá 

pozitívny vplyv aktívneho otcovstva na zvyšovanie fertility (Burgess, A., 2007). 

Tu treba zdôrazniť, že na fertilitu vplývajú viaceré, často protichodné faktory.  

Celkovo sa však odporúča skúmať vzťahy medzi rodinnou politikou a plodnosťou 

spolu s rodovými vzťahmi, resp. v kontexte rodovo (ne)citlivého sociálneho štátu 

(Neyer, G., 2009). 

 Výskumami sa potvrdzuje aj korelácia vysokej  miery participácie otcov na 

starostlivosti o deti  s vyššou stabilitou rodiny. Vo švédskych  rodinách, kde 

otcovia  čerpajú vysokú mieru  pre nich určeného otcovského voľna, dochádza k 

rozvodu/rozchodu partnerov v nižšej miere v porovnaní s rodinami, kde 
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čerpanie voľna otcami je nižšie, resp. žiadne (Olah, 2001, Hohnamm-Marriott, 

2006, v Burgess, A., 2007). Ekonomizujúcim vysvetlením je, že otcovia investujúci 

okrem finančných zdrojov aj zdroje emotívne a sociálne, budú vyvíjať väčšiu 

snahu na udržanie rodiny.  

 Na druhej strane však aktívne dožadovanie sa otcov rovnocenného dielu 

v starostlivosti a teda aj v rozhodovaní o výchove detí môže spôsobovať 

manželské konflikty vyplývajúce z rôznych predstav o „najlepšom záujme 

dieťaťa“ a z pretrvávajúcej predstavy o matkách, ako jediných kompetentných 

osobách vo výchove. 

 Výskumy   efektov  diverzity na pracovisku potvrdili, že čerpanie rodičovského 

voľna otcami a podpora otcovstva vo všeobecnosti majú vplyv na pracovnú 

kultúru v smere lepšieho zosúlaďovania práce a rodiny. Zatiaľ čo ženy skôr 

pristupujú na kompromisy vo svojej kariére s cieľom zvládnuť prácu aj 

starostlivosť o deti, muži vyvíjajú intenzívnejší tlak na zmenu pracovných 

podmienok, aby dosiahli svoje potreby v starostlivosti o deti. Väčšina  mužov 

kombinuje svoje otcovstvo s flexibilnou prácou. Pritom flexibilnosť práce je 

vnímaná niektorými zamestnávateľmi ako faktor zvyšovania produktivity a 

udržiavania si kvalitných pracovníkov (Európska komisia, 2009).  Prínosy  

podpory otcovstva na podnikovej úrovni však zároveň potvrdzujú, že aktívne 

otcovstvo bude s vyššou pravdepodobnosťou realizované otcami s osobitnou, pre 

zamestnávateľa  ekonomicky kľúčovou špecializáciou. Pre mužov „bežného“, 

ľahko nahraditeľného profesijného zamerania a v situácii celkového nedostatku 

pracovných miest bude aktívne otcovstvo čeliť rovnakým ťažkostiam ako 

materstvo žien. 

 Výskumy v oblasti vývinovej psychológie a sociálnej psychológie však potvrdzujú 

pozitívny vplyv  prítomnosti a disponibility muža - otca v raných fázach života 

dieťaťa na jeho emocionálny vývin, jeho výsledky v škole, ale aj na samotného 

muža a partnerský pár. Pre dieťa otec predstavuje ďalší zdroj citovej väzby 

a citového priľnutia, čím sa  znižuje riziko uzatvárania sa do jedného vzťahu 

s matkou. Najmä pre synov je pozitívny vzor starajúceho sa a vždy 

disponibilného otca veľmi prínosný ( Badinter, E., 1999). Zdôrazňovaný je tu 

pritom vzor starostlivého, empatického otca, schopného vytvorenia vrúcneho, 

láskyplného vzťahu s dieťaťom a napĺňajúceho jeho emočné a iné potreby, nie 

akýkoľvek mužský vzor. Neúčasť a nevyužívanie možnosti otcovského voľna, 

prenechanie  všetkej starostlivosti o deti na svoju partnerku sú asociované 

s vyšším rizikom vývinových problémov detí.  

Po prípadnom rozchode rodičov majú aktívni otcovia väčší sklon neprerušovať stýkanie sa 

s deťmi a naďalej udržiavať s nimi blízky vzťah, čo uľahčuje dieťaťu lepšie sa vyrovnať so 

stresujúcou rodinnou situáciou (podľa Dex-Ward, 2007, v OECD, 2007). Na druhej strane však  

práve starostliví otcovia po rozvode vykazujú vyššiu mieru emocionálneho stresu z odlúčenia 

detí v prípade nerovnomerného porozvodového aranžmánu rodičovskej starostlivosti  (Dudová, 

R., 2008). Navyše mimovládne organizácie v oblasti násilia páchaného na ženách intímnym 

partnerom upozorňujú, že násilníci kontakty či striedavú výchovu detí po rozvode zneužívajú na 
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udržiavanie moci nad deťmi aj nad bývalými partnerkami ( Voňková, J. – Spoustová, I, 2008). 

Pritom veľa prípadov partnerského násilia sa nikdy na súd nedostane, ale môže skončiť 

v priestupkovom konaní, alebo žiadosťou ženy o rozvod bez dokazovania partnerského násilia. 

Zapojenosť mužov do starostlivosti o deti jednoznačne koreluje  s ich manželskou a celkovou 

životnou spokojnosťou. Longitudiálny výskum zapájania otcov do rutinnej každodennej 

starostlivosti o deti a do ich voľnočasových činností až do adolescencie detí ukázal, že vysvetľuje  

až 21 % variancie  manželskej spokojnosti mužov (Burgess, A, 2007).  Takisto sa potvrdila 

zmena sebavnímania mužov v dôsledku starostlivosti o deti smerom k ich väčšej osobnostnej 

komplexite, sociálnej generativite , t. j. empatii a vnímania potrieb iných ľudí. Takýto muži 

dosahovali aj vyššie skóre v sociálno-morálnom vývoji (Snarey, 1993,  v Chorvát, I.,  1999). 

Z predchádzajúceho vyplýva, že aj keď praktikovanie aktívneho otcovstva indikuje viaceré  

riziká,  prevažujú prínosy a pozitívne efekty v mnohých rovinách. Niektoré štáty Európy preto 

zavádzajú opatrenia na podporu aktívneho otcovstva v rámci viacerých oblastí verejných politík. 

 

SÚČASNÉ INOVATÍVNE VEREJNO-POLITICKÉ OPATRENIA  

NA PODPORU OTCOVSTVA 

Podpora aktívneho otcovstva môže byť rámcovo riešená cez viacero sociálno-politických agend: 

rodinnú politiku najmä cez schémy rodičovského voľna a mieru refundácie/príspevkov, politiky 

zosúlaďovania práce a rodiny,  politiky rodovej rovnosti, ale aj agendu ochrany práv a záujmov 

dieťaťa a pod. V nasledujúcom sa zameriame iba na niektoré z nich a v prípade dostupnosti 

poznatkov, poukážeme na ich efektívnosť v podpore aktívneho otcovstva. 

Osobitné, individuálne a neprenositeľné otcovské voľno v prípade narodenia dieťaťa a ďalšej 

starostlivosti  malo v roku 2007 zavedených 20 zo všetkých  sledovaných 30 štátov OECD, 

pričom jeho dĺžka sa pohybovala od 2 dní do 14 týždňov, v priemere 2, 8 týždňa.  Najdlhšie  

osobitné otcovské voľno má Island – 13 týždňov. V rámci krajín EÚ  je dĺžka otcovského voľna 

1,9 týždňa ( Lohmann, H. et al., 2009). Vo viacerých štátoch po zavedení takéhoto voľna na báze 

„užiť, alebo stratiť“ výrazne stúpla miera čerpania voľna otcami. Druhým a relevantným 

faktorom vplývajúcim na čerpanie voľna  je  miera jeho refundácie, resp. výška príspevku na 

starostlivosť, ktorá sa pohybovala od 100% príjmu (so stanoveným horným stropom) až po 

úplne neplatené voľno.  
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Graf 7: Nárok na otcovské voľno v týždňoch a ekvivalentné voľno ako percento z príjmu plného 
pracovného úväzku (FTE36, 2007) 

 

Zdroj: OECD Family Database 

 

Táto oblasť je pomerne dynamická a jednotlivé členské štáty EÚ  buď zavádzajú osobitnú 

otcovskú dovolenku, predlžujú ju, alebo zvyšujú jej preplácanie. Situácia sa v tomto smere  

pomerne rýchlo dynamizuje aj pod tlakom Rady Európskej únie, ktorá  po dohode 

s relevantnými ministrami a ministerkami členských štátov sa snaží stanoviť minimálnu dĺžku 

rodičovského voľna, ktorú by mali členské štáty povinne transponovať do dvoch rokov po 

prijatí.  Direktíva hovorí o práve na 4 mesiace voľna pre každého pracujúceho rodiča, pričom 

z toho jeden mesiac je neprenositeľný na druhého rodiča - teda  prakticky vytvára priestor pre 

otcov.37 Očakáva sa však, že osobitné voľno pre otcov bez stanovenia výšky refundácie bude 

čerpané iba poskromne. Najefektívnejšie schémy otcovského voľna poukazujú aj na dôležitosť 

flexibility čerpania voľna,  t. z. otcovia  (aj matky) sa môžu rozhodnúť kedy a ako voľno budú 

čerpať (naraz, v blokoch, striedavo a pod). „Otcovské kvóty“ sú presadzované ako „maskulínne 

rodové právo“ a prispievajú k rodovej rovnosti aj v súkromnej sfére. Zavedenie voľna pre otcov 

je dôležité aj pre akceptovanie takých pracovných kultúr, kde otcovia môžu  využívať opatrenia 

politík zosúlaďovania.  Očakáva sa, že otcovia budú viac využívať svoje právo na otcovské voľno, 

ak budú mať podporu zo strany zamestnávateľa a zamestnávateliek. V prípade poklesu miezd, 

neistoty zamestnania a nezamestnanosti, muži budú od čerpania voľna odrádzaní z vlastnej vôle 

aj pod nátlakom zamestnávateľa/ľky (Fagan, C., 2010). 

Evaluácia schém rodičovského voľna ukazuje, že otcovia čerpajú voľno  pre nich určené, ale nie 

viac. Pritom čerpanie otcovského voľna má vplyv aj na rozdelenie starostlivosti o deti 

a domácnosť po rodičovskej dovolenke. Miera vplyvu však záleží od dĺžky otcovského voľna, nie 

od voľna samotného. Rodovo špecifické  a štedré nastavenie rodičovského voľna teda indikuje 

znižovanie rodového rozdielu v domácej neplatenej práci (Fagan, C., 2010). Viaceré štáty sa 

snažia  stimulovať otcov v čerpaní voľna aj inými  inovatívnymi nástrojmi38: 

                                                             

36 Ekvivalent plného plateného príjmu = dĺžka voľna v týždňoch * príjem (ako % z priemernej mzdy) 
získané oprávnenou osobou. 
37 Council Directive 2010/18/EU , prijaté EPSCO Council  8. marca 2010 
38 tamtiež 
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 Švédsko zaviedlo tzv. „equality bonus“, daňové úľavy vo výške 3 tis. SEK  mesačne pre tých 

rodičov, ktorí čerpajú rodičovské voľno striedavo 

 Dánsko zaviedlo „ 6 + 6 + 6 model“ pre rodičov pracujúcich vo verejnej sfére s 18 mesačnou 

platenou neprenositeľnou dovolenkou, pričom 6 mesiacov je určených pre matky, 6 pre 

otcov a 6 podľa dohody medzi nimi, 

 Česká republika zaviedla vo svojom „prorodinnom balíčku“ 1 týždňovú otcovskú platenú 

dovolenku (70% predchádzajúceho príjmu), ktorú si otec môže vyčerpať do  prvých šiestich 

týždňov dieťaťa, 

 Dánsko pristúpilo k problému podpory otcovstva aj s cieľom stimulovať rovnomernejšie 

rodové rozdelenie neplatenej práce komplexnejšie a prijalo „Plán pre mužov“ s 10 oblasťami 

podpory od predlžovania platenej otcovskej dovolenky, cez úlohy zamestnávateľov/liek 

a pracovnej kultúry, až po úlohu mužských vzorov. 

Týmto sa dostávame k druhej oblasti verejnej politiky, ktorá môže napomôcť vyššej a aktívnejšie 

participácii otcov na starostlivosti. Politiky zosúlaďovania sú zväčša zamerané na flexibilné 

formy práce cez zákonníky práce, možnosti kolektívneho vyjednávania a presadzovania 

prostredníctvom pozitívnych príkladov formou ocenení a súťaži. Osvedčené postupy na úrovni 

zamestnávateľov podporované cez národné a nadnárodné „audity“ poskytujú viaceré inovatívne, 

neformálne presadzované praktiky.  

Na úrovni podnikov sa podpora aktívneho otcovstva odohráva v kontexte presadzovania 

rozmanitosti na pracovisku, vnímanej aj ako prevencia diskriminácie na trhu práce či v kontexte 

spoločenskej zodpovednosti firiem, t. j. zvyšovanie dobrého imidžu firmy, podnikových inovácií 

či produktivity ( Heckle, E., 2010, Burgess, A., 2007). Aktivity a opatrenia pôvodne určené pre 

matku (hoci často deklarované ako rodovo neutrálna podpora rodičov) sa najnovšie rozširujú aj 

o opatrenia osobitne  a exkluzívne zamerané na otcov. Aj tu sa ukazuje, že z univerzálne rodovo 

nastaveného programu muži benefitujú iba málo a väčší efekt majú špeciálne, pre otcov 

nastavené aktivity (Heckle, E., 2010):  

 

 Viaceré podniky majú zavedený program „kompas rodičovskej dovolenky“  zacielený na oba 

rody –  mužov aj ženy. Vychádzajú spravidla z filozofie, že rodičovstvo sa týka mužov aj žien.  

Základom je efektívna komunikácia o možnostiach čerpania otcovského či materského voľna 

v prípade, že zamestnanec alebo zamestnankyňa čaká dieťa a  návrh možností, ako udržiavať 

kontakt s pracoviskom.  Takýto prístup zamestnávateľa/ľky je vnímaný ako motivácia pre 

mužov-otcov o starostlivosť o ich narodené deti.39  

 Iným podporným opatrením je poskytovanie informácií a poznatkov  súvisiacich 

s nadchádzajúcim otcovstvom pre mužov – zamestnancov, napr. o základoch starostlivosti 

o malé dieťa, fyziologických zmenách u tehotných partneriek, priebehu pôrodu a pod. 

                                                             

39 Kompas rodičovskej dovolenky majú zavedený napríklad v podnikoch IKEA, Assecurazioni Generali 
s.p.a. ,  Stomberg AS.  
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Formou workshopov môžu tak budúci otcovia získať informácie  priamo od pôrodných 

asistentiek, alebo zdieľaním skúseností medzi sebou.40 

 Dôležité je aj zavedenie kritérií hodnotenia vzťahujúcich sa na otcov v súťažiach 

zamestnávateľov ústretových rodine či auditoch. Stanovenie určitého percentuálneho 

podielu mužov-otcov, ktorí benefitujú z ponúkaných programov, vzdelávania či iných 

opatrení, pôvodne určených iba pre matky, je podmienkou získania ocenenia a prestíže. 

Kritéria hodnotenia tak nepriamo nastavujú úmysel zadávateľa, spravidla verejno-politickú 

inštitúciu, podporiť aj otcov v ich aktívnej participácii na starostlivosti.41 

Koľko mužov – otcov reálne využilo tieto programy/opatrenia zosúlaďovania práce a rodiny nie 

je známe. Uvedené aktivity sú prezentované ako osvedčené postupy (good practices), ktorých 

vymedzenie je aj v rámci Európske únie veľmi rozporuplné. Často ide o pilotné projekty, alebo 

zavedené programy bez bližšej evaluácie ich dopadu (výsledkových ukazovateľov). 

K opatreniam na udržanie aktívneho vzťahu otcov a ich detí patria aj aranžmány  výchovy 

a kontaktu otcov s deťmi po rozchode partnerov. Sem jednoznačne patrí striedavá výchova po 

rozpade manželstva, ktorá umožňuje na základe rozhodnutia súdu a dohody bývalých manželov 

rovnomerné  rozdelenie rodičovských práv a povinností. V tejto súvislosti je zaujímavé zistenie, 

že vyššiu tendenciu k striedavej výchove majú tí rodičia, ktorí sa ešte počas doby súžitia starali 

o deti približne rovnako, t. j. rodovo spravodlivo.  Spravodlivé delenie starostlivosti o deti po 

rozvode je teda len pokračovaním zavedeného rozdelenie počas manželstva rodičov. V prípade 

nerovnomernej rodičovskej starostlivosti pred rozvodom sa striedavou starostlivosťou po 

rozvode môže rodičovská zodpovednosť a povinnosti rovnomernejšie rozdeliť a rodičovstvo 

predtým menej  účastného rodiča zaktivizovať. Na druhej strane rodič preťažený výchovou, vo 

väčšine prípadov matka, sa môže viac aktivizovať v zamestnaní a vo svojej profesii.  Ustanovenie 

o striedavej starostlivosti na Slovensku je v účinnosti  iba niekoľko mesiacov a prináša viaceré 

úskalia.42Aj z tohto dôvodu by hodnotenie striedavej výchovy z hľadiska vplyvu na aktívne 

otcovstvo bolo zatiaľ otázne. Predpokladom však je, že tam kde sa  praktizovalo rodovo 

rovnocenné a rodovo nestereotypné rodičovstvo s atribútom zameniteľnosti, t.j. univerzálnosti 

otcovskej a materskej roly, je vyššia pravdepodobnosť „dohody“ a úspešného realizovania 

striedavej starostlivosti.  

ZÁVER  

Opatrenia  verejných politík sú teda vo viacerých smeroch, najmä vzhľadom na efektivitu 

podpory aktívneho otcovstva,  zatiaľ len čiastočne zhodnotené a vyžadujú si ďalšiu analýzu. 

Navyše viaceré výskumy v oblasti problematiky maskulinít a mužov upozorňujú na 

roztrieštenosť a protichodnosť zámerov v tejto oblasti. Dôležitým príspevkom je aj volanie po 

vzájomnom spojení  expertov/tiek, ktorí a ktoré nie vždy majú možnosť vzájomne komunikovať. 

Napríklad tých čo pracujú v oblasti domáceho násilia a tých čo argumentujú v prospech 

                                                             

40 Napríklad vo firme Accenture (UK) Ltd 
41 Kritériá zamerané na mužov má napríklad  iniciatíva  „Audit Beruf und Familie“ v Rakúsku 
42 V platnosti od 1.júla 2010, k 62.8. 2010 bolo podaných 120 návrhov, z toho  20 schválených,  1 
zamietnutý, ostatné sú  v konaní. Zatiaľ platí, že v prípade nesúhlasu jedného z rodičov so striedavou 
výchovou môže súd striedavú výchovu zvážiť, nie však nariadiť (www.striedavka.sk). 
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špecifického otcovského voľna (Featherstone, B., 2009). Vynárajú sa aj otázky, či aj  to  zatiaľ 

nepatrné zvýšenie  otcovskej aktivity u niektorých mužov v domácnosti  je v skutočnosti 

„pokrokom“ a nie je iba novým vytváraním či obnovou patriarchálnej dominancie 

v sofistikovaných formách (Hearn,J., Pringle, K, 2006).  Hľadanie rovnovážneho stavu medzi 

feminizáciou domesticity a patriarchálnou dominanciou v rodičovstve  môže byť náročnejšie ako 

sa na prvý pohľad zdá.  

Treba si totižto uvedomiť, že rodové vzťahy sú mocenskými, hierarchicky usporiadanými 

vzťahmi. Rodový poriadok je udržiavaný  aj mechanizmami reprodukcie a naturalizovaním 

„prirodzenosti“  rozdielov medzi mužmi a ženami, vrátane  diferencií  otcovskej a materskej roly. 

Udržiavaním status quo muži udržiavajú svoje privilégiá, napríklad v podobe väčšej slobody  pri 

rozhodovaní v súkromí, ale aj vo verejnej sfére. Prijímanie opatrení ohrozujúcich patriarchálne 

privilégiá, napríklad  zavedenie neprenositeľnej otcovskej dovolenky, môže byť znemožnené aj 

dlhodobou marginalizáciou účasti žien na politickom rozhodovaní.  

Presadzovanie aktívneho otcovstva a implementácia opatrení na jeho podporu, ale aj zavádzanie 

akejkoľvek inej sociálnej inovácie, môže narážať na mocenské záujmy skupín, ktorých 

postavanie sa danou inováciou a jej dôsledkami ohrozuje.  V tejto súvislosti je preto dôležité 

zdôrazňovanie širších, celospoločenských a dlhodobých benefitov sociálnych inovácií, 

prekračujúcich partikulárne záujmy. Dôležitosť potom nadobúda aj viacúrovňové presadzovanie 

sociálnej inovácie rozmanitými spôsobmi a na viacerých rovinách. 

Vo vzťahu ku komplexite presadzovania aktívneho otcovstva  je inšpiratívnym počinom britský 

think-tank  - Fatherhood Institute,  zaoberajúci sa otcovstvom a jeho dopadom na vývin dieťaťa, 

matky a otcov, ale aj celej spoločnosti. Medzi hlavné aktivity inštitútu patrí  zber a publikovanie 

medzinárodných výskumov v tejto oblasti, podieľanie sa na prijímaní rodinných politík  

začleňujúcich otcov do starostlivosti o deti, lobing za zmenu legislatívy na odstraňovanie 

prekážok v starostlivosti otcov, poskytovanie poradenstva a vzdelávania v oblasti praktík 

aktívneho otcovstva. Zámerom inštitútu je zmena pracovnej kultúry, aby otcovia  mali priestor 

na starostlivosti o deti; zmena vzdelávania, aby chlapci boli pripravení na rolu starostlivosti; 

zriadiť služby pre rodinu a deti, ktoré by boli pre otcov inkluzívne.43 

Roztrieštenosť zámerov v podpore aktívneho otcovstva v rôznych agendách a presadzovanie cez 

rôzne verejno-politické agendy však úzko súvisí aj s celkovou úrovňou rozpracovanosti 

evaluácie verejných programov a jednotlivých politík. Napríklad v súčasnosti sa na európskej 

úrovni iba pripravuje rámec na komparatívne hodnotenie národných rodinných politík 

(Lohmann, H. et al., 2009). Ukazuje sa, že aj nastavené ciele - zámery rodinných politík sú 

v rámci členských štátov veľmi rôznorodé. Rodová rovnosť v rodine a rovnosť v právach 

a povinnostiach otcov a matiek ako cieľa rodinnej politiky by sa mala sledovať cez rodový index, 

ktorého súčasťou je aj dĺžka  špecifického otcovského voľna, miera jeho finančnej kompenzácie 

a reálne čerpanie voľna otcami (Lohmann, H. et al., 2009). V súvislosti s hodnotením dopadov 

verejno-politických opatrení na presadzovanie aktívneho otcovstva, ale aj celkovej rodovej 

rovnosti je potom dôležitá dôkladná konceptualizácia rodovej neutrality, rodovej špecifickosti, 

rodovej citlivosti či rodovej kompetentnosti. Na tieto skutočnosti poukázali viacerí bádatelia 

a bádateľky v oblasti evaluácie rozličných politík (Marin, B., Zólyomi, E., 2010). Rodovo citlivé 

                                                             

43 http://www.fatherhoodinstitute.org/  

http://www.fatherhoodinstitute.org/
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schémy sociálnej ochrany napríklad vyžadujú formulovanie rodovo neutrálnych hlavných cieľov 

a analýzu ich rodového dopadu za rodovo špecifických podmienok. Zároveň treba odhadnúť, či 

prispejú k zvyšovaniu, alebo k znižovaniu rodovej rovnosti či rovnosti príležitostí. Takáto 

evaluácia si vyžaduje aj poznanie konfliktov, s ktorými sú muži a ženy konfrontovaní pri svojich 

životných rozhodnutiach. Na aké kompromisy musia pristupovať, hoci aj pri rodovo citlivých 

inštitucionálnych nastaveniach. Rodovo citlivé nastavenia hoci aj v rodovo neutrálnom 

politickom rámci totižto môžu mať aj rodovo špecifické dopady (Marin, B., Zólyomi, E., 2010). 

Záverom treba zdôrazniť ešte  jeden dôležitý aspekt  podpory aktívneho otcovstva ako súčasti 

presadzovania práv otcov alebo rodovej rovnosti v rodinách. Rovnomernejšie nastolenie 

starostlivosti o deti medzi otcov a matky kladie vyššie nároky aj na ženy v zmysle ich 

zamestnanosti, profesiového rasu a angažovanosti v práci, či výšky príjmu, ktorým prispievajú 

do spoločnej domácnosti. Aktívne otcovstva tak predstavuje aj istý obrat v myslení žien, ktoré sa 

už nebudú môcť spoliehať na svoje materstvo a starostlivosť o domácnosť ako „odôvodnenie“ 

ich nižšieho príjmu. V situácii rovnomernej distribúcie neplatenej práce v domácnosti či 

starostlivosti o deti sa tak bude vyvíjať aj tlak na ženy, aby sa viac nespoliehali na vyššie 

finančné zabezpečenie zo strany partnera, ale napríklad nepristúpili na nízke ohodnotenie svojej 

práce, resp. nesegregovali  sa v tradične „ženských“ odvetviach. Na druhej strane  verejno-

politické,  ráznejšie presadzovanie zvýšenej participácie otcov na starostlivosti môže prispieť 

k feminizácii životného cyklu mužov a prispieť tak k širšiemu, pluralitnejšiemu konceptu 

spravodlivosti (Gerbery, D., 2010). 

V príspevku bol predstavený koncept aktívneho otcovstva ako sociálna inovácia,  prispievajúca 

k riešeniu širších spoločenských problémov. Ide hlavne o zmenu praktikovania, doteraz 

prevažne len málo účastného otcovstva na každodennej starostlivosti o deti. Výskumami 

potvrdené prínosy aktívneho praktikovania otcovstva sa vzťahujú hlavne na zvýšenie rodovej 

rovnosti v súkromnej sfére, sekundárne prinášajúcej zvýšenie zamestnanosti žien, zvyšovanie 

fertility a stability rodiny. V individuálnej rovine prispieva aktívne otcovstvo k zdravému  

psychickému vývinu detí a zvyšuje osobnostnú komplexitu mužov. Verejno-politické opatrenia 

na podporu aktívneho otcovstva sa vzťahujú najmä na zavádzanie osobitného otcovského voľna 

a zdôrazňovanie účasti otcov na opatreniach zosúlaďovania práce a rodiny. Napriek tomu, že 

zvýšená participácia otcov na starostlivosti  indikuje aj riziká a implementované opatrenia 

podpory neboli ešte dostatočne zhodnotené, aktívne otcovstvo ako sociálna inovácia má 

potenciál naštartovania viacerých pozitívnych zmien.  
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STRIEDAVÁ STAROSTLIVOSŤ  V PRÍPADOCH PRÍTOMNOSTI 

NÁSILIA V  RODINE  

 

DÁŠA MALÍKOVÁ  

 

 

Vo svojom príspevku sa budem venovať limitom uplatňovania  striedavej starostlivosti 

v špecifických prípadoch rodín s prítomnosťou násilia zo strany jedného z rodičov a to najmä 

z pohľadu dieťaťa, keďže nám musí ísť o jeho najlepší záujem. Pracujem v mimovládnej 

organizácii Aliancia žien Slovenska, ktorá bola založená v roku 1994 a najmä posledných 11 

rokov sa venuje domácemu násiliu a násiliu na ženách. Prevádzkujeme krízovú non-stop linku 

pre obete násilia, na ktorú volajú klientky a klienti z celého Slovenska. Pomoc a poradenstvo 

poskytujeme bez rozdielu pohlavia, na linku je možné volať anonymne. Pomer klientok 

a klientov je taký, že v drvivej väčšine prípadov sa na nás obracajú ženy, prípadov násilia na 

mužoch máme niekoľko do roka, zvyčajne maximálne 10 mužov za rok. Na krízovú linku volajú 

často aj muži – otcovia, priatelia, kolegovia, bratia, starí otcovia, dokonca bývalí partneri žien 

a dievčat, ktoré zažívajú násilie zo strany súčasného partnera, ktorí sa radia, čo môžu urobiť, ako 

môžu zákonným spôsobom pomôcť svojej sestre, mame, dcére, priateľke, dokonca aj svokre 

a bývalej partnerke. Všetci títo muži čelia vlastnej skúsenosti s násilím v blízkom vzťahu 

a následkom, ako sú fyzické a psychické zranenia, trauma a pocit bezmocnosti. Táto skupina 

mužov sa snaží reálne pomôcť a urobiť konkrétne kroky, aby pomohli svojim blízkym uniknúť 

z násilného vzťahu. 

Dôvodom, prečo je v súvislosti so striedavou starostlivosťou potrebné hovoriť aj o násilí na 

ženách a o domácom násilí,  sú nielen štatistiky a výskumy, ktoré poukazujú na rozsah problému 

násilia v rodinách, ale aj naša prax. V poslednom čase sa pravidelne stretávame so snahou (alebo 

aspoň verbálnymi vyhláseniami) mužov, ktorí sa správali v rodine násilne, o získanie detí do 

striedavej starostlivosti. V takýchto prípadoch je kontroverzný už aj samotný styk dieťaťa s 

rodičom. 

V máji 2011 bol v Istanbule prijatý Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a 

domácemu násiliu a o boji proti nemu (Dohovor), ktorý bol podpísaný aj Slovenskou republikou 

a v krátkom čase by mal byť aj ratifikovaný. Ide o prelomový dokument, ktorý Slovensko okrem 

iného zaväzuje aj k prijatiu legislatívnych a iných opatrení k určovaniu poručníctva a práv na 

styk s deťmi tak, aby boli vzaté do úvahy akékoľvek incidenty násilia v rodine zo strany jedného 

z rodičov, aby sa neohrozili práva a bezpečnosť obete alebo detí. 

Dohovor tak nadväzuje napríklad na Konvenciu o právach dieťaťa (OSN, 1989), ktorá zaručuje 

všetkým deťom právo na ochranu pred násilím a zároveň uvádza, že dieťa má právo na kontakt s 

oboma rodičmi, čo v sebe zahŕňa aj právo kontakt nechcieť (ide teda o právo, nie o 

povinnosť). Zároveň kladie dôraz na skutočný najlepší záujem dieťaťa, ktoré bolo obeťou alebo 

svedkom násilia v rodine a jednoznačne smeruje k uprednostneniu práva dieťaťa na bezpečie 

pred právom biologického rodiča na styk s dieťaťom v prípade „akýchkoľvek závažných 
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incidentov násilia ...“. Inak povedané, najlepším záujmom dieťaťa, ktoré zažilo priamu alebo 

nepriamu agresiu zo strany jedného z rodičov, je jeho právo na život v bezpečnom a pokojnom 

prostredí a šanca na zdravý vývoj.  Deti by nikdy nemali byť nútené ku kontaktu s násilným 

rodičom.  Ochrana detí a vôbec obetí násilia pred ďalším násilím je nevyhnutná počas všetkých 

fáz separačného procesu, teda aj po ukončení spolužitia, a to až do prekonania traumatizujúceho 

zážitku a znovunastolenia pocitu istoty, bezpečia a dôvery. Dohovor o právach dieťaťa napokon 

zaisťuje dieťaťu právo vyjadriť vlastný názor, slobodnú vôľu a potreby: „Štáty, ktoré sú 

zmluvnou stranou Dohovoru, zabezpečujú dieťaťu, ktoré je schopné formulovať svoje 

vlastné názory, právo tieto názory slobodne vyjadrovať vo všetkých záležitostiach, ktoré sa 

ho dotýkajú, pričom sa názorom dieťaťa musí venovať patričná pozornosť zodpovedajúca 

jeho veku a úrovni.“ 

Prítomnosť násilia v rodine sa zásadne dotýka detí v týchto rodinách, nakoľko vo väčšine 

prípadov násilia na ženách sa deje v domácnostiach, kde žijú aj deti. Násilie páchané na ženách je 

zároveň násilie páchané na deťoch. Násilie voči deťom a ženám často nekončí ani po odchode 

matky od násilného partnera, naopak často prichádza k jeho eskalácii.  

Dieťa z nestabilného a nebezpečného prostredia vníma svet ako nepredvídateľný, nestabilný 

a ohrozujúci. Je prítomné väčšie riziko, že sa uňho rozvinie duševná porucha. Tento spôsob 

vnímania okolitého prostredia núti dieťa vytvárať kompenzačné mechanizmy za účelom 

ochrany a prežitia. Psychické, fyzické a iné druhy násilia, kde je evidentné ohrozovanie života a 

zdravia dieťaťa a matky, sú primárnym dôvodom na okamžité fyzické oddelenie obete od 

násilníka a zaistenie bezpečného prostredia. Akýkoľvek návrat do traumatizujúceho prostredia, 

kontakt s osobou, ktorá sa zafixovala vo vedomí alebo podvedomí dieťaťa ako ohrozujúca, 

nebezpečná a nepredvídateľná, znamená riziko opätovného vystavovania traume, ktoré 

psychotraumatológia hodnotí ako retraumatizáciu a krok späť, ktorý bráni obetiam vysporiadať 

sa s prežitými traumatickými udalosťami. 

Počas našej praxe (najmä v posledných mesiacoch) sme sa stretli s prípadmi, keď muži používali, 

resp. skôr zneužívali myšlienku striedavej starostlivosti v prípadoch, keď napríklad žena 

požiadala o výživné. Keď sa jej zdala mužom navrhnutá suma nízka, za ktorú by nebolo možné 

uspokojiť ani základné potreby detí, a chcela sa dohodnúť na primeranej čiastke, bolo jej zo 

strany manžela povedané, že keď sa jej nepáči, tak on požiada o striedavú starostlivosť. 

Dôvodom rozvodu v tomto prípade bolo dlhodobé psychické násilie zo strany manžela 

a niekoľko preukázaných fyzických napadnutí. V ďalších prípadoch bola zo strany mužov, ktorí 

sa k partnerkám a/alebo deťom správali násilne, striedavá starostlivosť opakovane používaná 

ako forma zastrašovania a najmä ako pokus odvrátiť úmysel podať na nich trestné oznámenie za 

týranie blízkej a zverenej osoby, v inom prípade zasa, keď žena chcela privolať políciu po 

fyzickom napadnutí zo strany manžela. Uvádzam tieto prípady z dôvodu, že z našej praxe vieme, 

že aj násilní partneri, v prípadoch kde bolo násilie páchané buď na matke v prítomnosti dieťaťa 

alebo aj na dieťati, demonštrujú úmysel požiadať o striedavú starostlivosť. Náš najnovší prípad 

je klientka, ktorá je vo vysokom štádiu tehotenstva, manžel ju bije a ona má veľký strach o dieťa. 

Bojí sa však od partnera odísť, pretože sa jej vyhráža, že keď niekde povie, čo sa doma deje a keď 

od neho odíde, tak po narodení dieťaťa požiada o striedavú starostlivosť. Bohužiaľ sme v našej 

praxi svedkami, že dobrá myšlienka striedavej starostlivosti a väčšieho podielu otcov na výchove 

detí sa zneužíva aj na zastrašovanie a vydieranie žien agresívnymi mužmi, čím sa týrané ženy 

a deti ocitajú v dvojitej pasci. 
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S domácim násilím a násilím na ženách je spojené veľké množstvo mýtov. Spomenula by som 

dva z nich, ktoré sa priamo týkajú detských obetí násilia v rodinnom prostredí a ktoré sú 

používané ako „argumenty“ násilných rodičov pri pokusoch o zverenie dieťaťa do striedavej 

starostlivosti. 

Prvý z mýtov hovorí, že násilný rodič bol násilný len voči druhému partnerovi, napríklad že otec 

udrel len matku, ale dieťaťa sa ani nedotkol. Ide nielen o tendenciu bagatelizovať  násilie 

páchané zo strany jedného z rodičov, ale najmä o nepravdivé tvrdenie. Prítomnosť dieťaťa pri 

násilí na blízkej osobe dieťa významne psychicky poškodzuje. Násilie páchané na matke dieťa 

vníma ako priamu agresiu voči sebe. Zároveň prežíva vysokú mieru úzkosti a stresu, ktorá je nad 

možnosti dieťaťa zvládnuť ju vlastnými vyrovnávacími mechanizmami. V takýchto prípadoch sú 

deti ako svedkovia násilia sekundárne alebo nepriame obete. V ich najlepšom záujme je priznať 

im tento status. Udialo sa tak napokon vo viacerých významných dokumentoch. Svetová 

zdravotnícka organizácia (WHO) považuje prítomnosť dieťaťa pri násilí páchanom na blízkej 

osobe za jeho psychické týranie. Deti – svedkovia násilia, majú niekedy dokonca horšie, 

traumatickejšie a dlhodobejšie symptómy a následky ako samotné obete! 

Druhým mýtom je tvrdenie, že násilný partner môže byť dobrým rodičom. Som presvedčená 

o tom, že rodič, ktorý vystaví svoje dieťa zážitkom sledovania násilia páchaného na druhom 

rodičovi alebo inej blízkej osobe, nemôže byť považovaný za dobrého rodiča. Deti sa učia 

pozorovaním, preberajú vzorce a modely správania blízkych dospelých a internalizujú ich. 

Zároveň si vytvárajú obraz o mužskej a ženskej role a o vzťahu medzi nimi. Súžitie s rodičom, 

ktorý má násilné vzorce správania, znamená vysokú mieru stresu, ale aj ďalšie riziká - ako 

napríklad citovú anestéziu (teda potlačenie spolucítenia), osvojenie si nezdravých presvedčení. 

Významným rizikom pre dieťa, ktoré by bolo zverené do striedavej starostlivosti rodiča 

s násilným správaním, by mohol byť nástup obranného mechanizmu identifikácie s agresorom, 

ktorú by dieťa používalo na obranu proti stavom úzkosti a bezmocnosti. Útoky rodiča by sa tak 

pre dieťa mohli stať akceptovaným rodičovským postojom, ktorý by neskôr v dospelosti mohlo 

opäť preniesť na svoje vlastné deti, násilím by sa kontaminovala ďalšia generácia a prichádzalo 

by k transgeneračného prenosu traumy. Dôkazy z rôznych výskumov poukazujú na fakt, že 

u detí, ktoré boli svedkami alebo obeťami násilia, je väčšia pravdepodobosť, že v dospelosti 

budú mať násilnícke sklony. 

V absolútnej väčšine prípadov násilia v blízkych vzťahoch má toto konanie kompulzívny 

a funkcionálny charakter. Ide teda o inštrumentálnu agresiu a na cieľ orientované, úmyselné 

a kontrolované konanie. Sú to dobre riadené výbuchy hnevu a nátlak, ktoré sú nástrojmi moci 

a kontroly. Ide skôr o vedomú snahu prinútiť druhú stranu, aby niečo spravila, podriadila sa, 

bola pod kontrolou, potrestaná a pod., než o problémy agresora so sebaovládaním. Dôkazom je 

schopnosť agresora selektovať osoby a prostredie a podľa nich regulovať svoje tyranizujúce 

správanie, teda schopnosť rozlišovať, kde a pri kom bude svoju agresiu ventilovať. Táto 

skutočnosť poukazuje na existenciu kontrolných mechanizmov a zámer v konaní agresora a nie 

na stratu kontroly nad sebou. Hnev v týchto prípadoch nie je problém, ale riešenie! Násilný rodič 

a partner v blízkom vzťahu často emočne funguje ako troj- až štvorročné dieťa, ktoré používa 

výbuchy zlosti a nátlak, aby dostalo, čo chce. Tento štýl správania agresívneho rodiča sa potom 

prirodzene prelína s výchovným rodičovským štýlom, ktorý nesie všetky jeho prvky. Riziko 

prenosu takéhoto správania na dieťa je extrémne vysoké. Prejaví sa najneskôr keď dieťa začne 

prechádzať obdobím individuácie k väčšej autonómii, kritickosti voči rodičovi a pod.  
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Vychádzajúc z vyššie uvedeného je zrejmé, prečo z pohľadu dieťaťa nie je vhodné, aby bolo 

zverené do striedavej, resp. inej starostlivosti rodičovi s násilným štýlom správania. Počas našej 

praxe sme sa stretli s veľkým množstvom prípadov, keď otec obracal svoju agresiu nielen proti 

žene, ale aj proti deťom, v niektorých prípadoch veľmi brutálnym spôsobom. Išlo o prípady bitia, 

hádzania predmetov do detí, ak mu tieto „ležali v ceste“. Napríklad otec hodil po návrate domov 

z práce detský kočík s ťažkou kovovou konštrukciou do dcérok (4 a 6 rokov), v inom prípade 

otec napadol 14-ročného syna, ktorý sa zastal napádanej matky a syn skončil s veľmi vážnymi 

zraneniami. Prípadov fyzického a psychického týrania detí registrujeme veľké množstvo. 

Smutnou skutočnosťou je pre nás fakt, že vo väčšine prípadov násilia páchaného na ženách, sú 

svedkami tohto násilia aj deti. Ako napríklad v prípadoch opakovaného znásilnenia matky pred 

deťmi, každodenného bitia, namierenia odistenej zbrane na kojacu ženu v prítomnosti ďalšieho 

dieťaťa, až po utieranie krvi deťmi na dlážke po zbitej matke atď. Často sa stretávame aj so 

sofistikovanejšími spôsobmi týrania, ako neustála verbálna agresia, podrývanie sebadôvery 

dieťaťa a pod. s vážnymi dôsledkami na psychike detí. Tieto prípady uvádzam z dôvodu, že 

práve vo všetkých spomínaných prípadoch sa otec, ktorý páchal násilie, pokúsil získať deti do 

svojej starostlivosti, niektorí z nich do striedavej a niektorí v súčasnosti deklarujú tento úmysel. 

Používajú tak deti na manipuláciu partnerky a jej zastrašenie odobratím detí. Hlavným 

dôvodom, pre ktorý uvádzam konkrétne príklady, je však to, že dokazovanie v týchto prípadoch 

prebieha dlhší čas, rovnako ako prítomnosť patológie u agresívneho rodiča. V prípade, že by sa 

právna úprava, aby sa striedavá starostlivosť uplatnila vždy, keď o ňu prejaví záujem jeden 

partner, s veľkou pravdepodobnosťou by mohlo prísť k zvereniu dieťaťa do striedavej 

starostlivosti aj rodičovi s násilníckou históriou a štýlom správania. 

Prečo je teda násilný rodič nevhodný pre striedavú starostlivosť? Spoločnou črtou násilníkov je 

buď nulová alebo veľmi nízka miera empatie a schopnosť disociovať /oddeliť to, čo robia 

ostatným ľuďom. Nedostatok empatie blokuje ich schopnosť reagovať  na bolesť a utrpenie 

druhých súcitom. „Čaro“ a efekt násilného správania zo strany jedného z rodičov spočíva v tom, 

že násilie je (zo subjektívneho pohľadu agresora) najjednoduchším, najrýchlejším 

a najosvedčenejším spôsobom, ako dosiahnuť svoj cieľ. Najvýznamnejším dôvodom je však fakt, 

že súžitie s násilnou osobou zanecháva stopy v psychike spolu so sprievodnými symptómami. 

Obete vyššie uvedených traumatických zážitkov prežívajú obrovský strach, že by sa s násilnými 

osobami museli opäť stretnúť a násilie by pokračovalo. Tento fakt platí aj v prípade, že by už 

neprišlo k ďalšiemu násiliu. Typickým znakom pretrvávajúcej posttraumatickej stresovej 

poruchy (PTSP) totiž je, že symptómy zostávajú prítomné, aj keď reálne a akútne 

nebezpečenstvo pominulo. Z uhľa pohľadu dieťaťa, ktoré zažilo násilie zo strany jedného 

z rodičov a ktoré je traumatizované, je nevyhnutné postarať sa o jeho bezpečné prostredie. 

Z prežitej traumy a stresu sa môže začať uzdravovať až vtedy, keď je v bezpečí a už nie je 

vystavené násiliu, ani jeho sledovaniu. 

Páchateľ násilia sa vo veľkej väčšine prípadov nemieni  vzdať kontroly a moci, ktorú nad 

svojou obeťou mal. Ak by sa umožnila striedavá starostlivosť rodičovi s násilným štýlom 

správania, umožnili by sme mu zároveň, aby pokračoval v násilí, len za iných podmienok 

a v alternatívnej podobe, čo môže už aj tak zlú situáciu pre deti ešte zhoršiť. Na udržanie 

kontroly a patologického stavu by takýto rodič používal práve striedavú starostlivosť o deti 

(prostredníctvom indoktrinácie detí, zbieraním informácií, kontroly, permanentnej kritiky 
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druhého rodiča, posielaním rôznych zastrašujúcich odkazov cez deti a pod.). Z tohto dôvodu je 

nutné v prípadoch násilia jedného z rodičov voči žene a/alebo deťom striedavú starostlivosť 

odmietnuť, pretože je proti záujmu detí. 

Problémom zavádzania striedavej starostlivosti v širšom rozsahu na Slovensku je prenos do 

právneho systému bez vytvorenia predchádzajúcich opatrení, ktoré by zamedzili rozhodnutiam 

proti záujmom detí. Medzi tieto opatrenia patrí lepší funkčný systém diagnostikovania 

prítomnosti násilia v rodine, ako aj pomoci obetiam násilia, ako je tomu na Slovensku. Existujú 

štandardizované metódy na identifikovanie prítomnosti násilia v rodine, ktoré by sa mali začať 

uplatňovať v širšej praxi, aby sa dôsledne identifikovali a rozlíšili rodiny s deťmi s prítomnosťou 

násilia a bez prítomnosti násilia. Zároveň je potrebné systematické vzdelávanie všetkých 

profesionálov vyjadrujúcich sa a posudzujúcich vhodnosť uplatnenia striedavej starostlivosti 

v jednotlivých rodinách v oblasti identifikovania indikátorov prítomnosti násilia v rodine, ako 

aj rozlíšenie role obete a páchateľa, aby neprichádzalo k ich zámene (čo je najčastejšou 

stratégiou násilníkov). Ďalším potrebným opatrením je zavedenie socio-terapeutických 

programov pre páchateľov násilia v blízkych vzťahoch do praxe, ako medzistupeň pre násilných 

rodičov, ktorí by sa v budúcnosti chceli uchádzať o styk s deťmi. Cieľom týchto programov je, 

aby násilník prevzal zodpovednosť za svoje správanie (nielen verbálne, ale najmä skutkami) 

a zmenil svoje správanie. Rodič, ktorý v minulosti spôsoboval svojim správaním ujmu na 

telesnom alebo duševnom zdraví dieťaťa alebo ho vystavil traume sledovaním násilia na blízkej 

osobe, by mal v záujme svojom, ako aj dieťaťa podstúpiť primeranú liečbu a prevziať 

zodpovednosť za svojom násilné správanie v minulosti. Dieťa a bývalá partnerka sú potom 

referenčnými osobami, ktoré referujú opätovný pocit bezpečia a pripravenosť stretnúť sa s ním. 

V rôznych štádiách práce v programe sa kontinuálne overuje pocit bezpečia dieťaťa a zmena 

správania násilného rodiča. Je výhradne na zodpovednosti agresívneho rodiča, aby sa mohol stať 

opäť vierohodným a bezpečným pre svoje dieťa a aby sa mohol uchádzať o navrátenie svojich 

rodičovských práv. Ak rodič odmietne pracovať na zmene násilného správania, je našou 

povinnosťou uprednostniť právo dieťaťa na bezpečný a stabilný život bez násilia pred právom 

biologického rodiča na styk s dieťaťom, pre ktoré by to znamenalo neustálu retraumatizáciu 

a zároveň zablokovanie šance na uzdravenie sa z prežitej traumy. 

Pri presadzovaní striedavej starostlivosti sa ako argumenty často používajú problematické 

koncepty, ako napr. tzv. syndróm zavrhnutého rodiča. Podľa časti odborníkov nič také, ako 

syndróm zavrhnutého rodiča neexistuje (napr. Trocmé, Bala, 20051), Meier3), 2009). Klinická 

psychologička Gjuričová (2005)3) spolu s ďalšími odborníkmi považuje za problematický celý 

koncept a to nielen preto, že nejde o lekársku diagnózu. Sporný je podľa nej už aj samotný názov, 

ktorý vznikol v dôsledku nesprávneho prekladu. „Parentalalienationsyndrom“ (autor Gardner), 

konkrétne slovo „alienation“ poukazuje na význam „odcudzenie“. V súvislosti so vzťahom rodič – 

dieťa ide teda o situáciu odcudzenia jeden druhému a nie zavrhnutia (kým a prečo, keď do role 

popudzujúceho rodiča je automaticky dosadzovaná matka). Nesprávny preklad implikuje 

vinníka a zároveň kladie bariéru pre správny prístup k rodine s týmto problémom, pričom ide 

o dlhodobý proces. Tento kontroverzný a zavádzajúci koncept nenachádzajúci sa 

v medzinárodnom zozname diagnóz, akceptujú niekedy dokonca aj súdy alebo pracovníčky/-ci 

sociálnoprávnej ochrany pri posudzovaní vhodnosti striedavej starostlivosti. Som presvedčená, 

že náklonnosť  voči rodičovi, ktorý sa pred dieťaťom správal násilne (a ono má z neho strach), 

nie je možné nijakým spôsobom vynútiť. Operovanie „syndrómom zavrhnutého rodiča“ 
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v prípadoch násilia v rodine vytvára ilúziu, že dieťa je ovplyvňované a manipulované napr. 

matkou, aby odmietalo otca. Dieťaťu sa nepriznáva jeho schopnosť autonómne posúdiť 

a vyjadriť svoje emócie a vôľu namiesto toho, aby bol pripustený logický fakt a prirodzený 

dôsledok, že dieťa sa s násilným rodičom nechce (aspoň dočasne, do obnovenia dôvery a pocitu 

bezpečia) stretávať. Zodpovednosť za vzťah s dieťaťom nesie každý rodič sám. Ak jeden 

z rodičov od detstva nebudoval s dieťaťom pevnú a bezpečnú väzbu, nemôže z toho obviňovať 

druhého rodiča. Prípady, keď jeden rodič popudzuje dieťa proti druhému rodičovi existujú. 

Vtedy ide o manipuláciu, ovplyvňovanie  dieťaťa, kde je prítomný zámer znížiť hodnotu druhého 

rodiča. 

Ak pripustíme prítomnosť „syndrómu odcudzeného rodiča“, mali by sme spomenúť aj existenciu 

„syndrómu zavrhnutého partnera“. Český psychiater MUDr. Petr Pöthe sa pri svojej práci stretol 

s mnohými prípadmi násilia v blízkych vzťahoch. Na základe svojej praxe, ale aj dlhoročných 

domácich a medzinárodných skúseností seba a svojich kolegov z oblasti medicíny, psychológie 

detí a dospelých, ako aj z oblasti sociálno-právneho poradenstva pomenoval výskyt určitého 

typu správania po rozchode/rozvode ako „syndróm zavrhnutého partnera“, pričom – ako 

uvádza, týmto syndrómom trpia predovšetkým muži, ktorí vykazujú osobnostné, sociálne a 

klinické charakteristiky ako prítomnosť psychického a fyzického násilia vo vzťahu, odmietnutie 

ukončenia vzťahu sprevádzané nárastom násilia zo strany násilného partnera, odčiňovanie 

krivdy prostredníctvom spoločného dieťaťa ako nástroja pomsty a trestu a najmä k zneužívaniu 

dieťaťa na udržanie sadomasochistickej väzby s bývalou partnerkou/partnerom. MUDr. Pöthe 

opísal 10 znakov, typických pre takéto správanie, jedným z nich je napríklad správanie, keď ako 

spôsob na odčinenie citového zranenia používa jeden z partnerov všetky 

prostriedky, najčastejšie však svoje deti, ktorých záujmom a právami sa falošne zašťiťuje, 

napríklad pri pokusoch o získanie dieťaťa do striedavej starostlivosti. 

V prípade presadzovania striedavej starostlivosti je podľa môjho názoru kontraproduktívnou 

a odtrhnutou od reality prezentácia ideálnych príkladov fungujúcej striedavej starostlivosti 

o deti ako univerzálneho modelu. Každého samozrejme tešia prípady rodín, kde sa rodičia 

dokázali bez problémov dohodnúť na striedavej starostlivosti a deti sú s tým spokojné. Takéto 

rodiny tento právny inštitút nepotrebujú a ani nikdy nepotrebovali, pretože sa aj v minulosti bez 

akejkoľvek externej asistencie dokázali dohodnúť na spoločnej, resp. striedavej výchove. Každé 

univerzálne riešenie môže byť zároveň pascou. Nemyslím tým len rodiny s prítomnosťou, resp. 

históriou násilia. Mám na mysli aj napríklad nekompatibilné výchovné štýly (autoritársky vs. 

rozmaznávajúci, demokratický a pod.), ktoré pri neustálom striedaní sa môžu narušiť integritu 

dieťaťa. 

Cieľom našich snáh by mala byť podpora aktívnej účasti oboch rodičov na starostlivosti o deti, 

pretože ako matka, tak aj otec sú pre dieťa dôležití a nenahraditeľní. Na tomto mieste by som 

však zdôraznila, že spoločná výchova, teda plný podiel oboch rodičov, by nemali byť len 

porozvodovou témou, ale mala by sprevádzať dieťa od prvého dňa jeho narodenia. Z môjho uhla 

pohľadu by riešenie tejto otázky malo viesť k vzájomnej skúsenosti naučiť sa vážiť toho druhého 

- otca aj matku v ich jedinečnej úlohe. 

Najlepší záujem dieťaťa je najčastejším argumentom zástancov striedavej starostlivosti. Keď 

hovoríme o najlepšom záujme dieťaťa, mali by sme mať na mysli dva zásadné faktory, ktoré sú 

rozhodujúce a určujúce pre zdravý a harmonický vývin dieťaťa. Sú to kvalitná citová väzba 
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(aspoň s jedným stabilným opatrujúcim dospelým) a stabilné a bezpečné prostredie. Zároveň 

sem patrí aj právo na kontakt s obidvomi rodičmi, ktorí sa podieľajú na jeho výchove. Najlepší 

záujem dieťaťa zvyčajne hodnotia dospelí podľa svojich predstáv, pričom predstavy dieťaťa sa 

od ich ponímania môžu líšiť. Ich hlas by mal byť rozhodne vypočutý. V prípade rodín, kde bolo, 

resp. je prítomné násilie v niektorej forme, je však nepochybne najlepším záujmom dieťaťa 

znovunadobudnutie pocitu bezpečia a kontroly a najmä právo na život bez násilia. 

Téma striedavej starostlivosti polarizuje spoločnosť a bude predmetom mnohých diskusií. Na 

Slovensku sa ešte len začínajú prezentovať jej pozitíva aj limity. V iných krajinách je uplatňovaná 

dávnejšie a v širšej miere. Niektoré škandinávske krajiny, ktoré inštitút striedavej starostlivosti 

uplatňujú už dlhšie, od nej v poslednom čase čiastočne opäť ustupujú. V každom prípade je 

potrebné a zodpovedné oboznámiť sa s jej pozitívami aj prípadnými negatívami a limitmi. 

Špeciálne v prípadoch rodín s prítomnosťou násilia je nevyhnutné ochrániť obete násilia 

právnymi úpravami v zmysle Dohovoru, ktoré budú na tieto prípady pamätať. 
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STANOVISKO PRACOVNEJ SKUPINY PRE ELIMINÁCIU NÁSILIA  PÁCHANÉHO 

NA ŽENÁCH  K PROBLEMATIKE STRIEDAVEJ STAROSTLIVOSTI 

 

1. Striedavá starostlivosť o dieťa je vhodná v prípadoch, keď je v prospech dieťaťa.  

2. V prípadoch prítomnosti násilia v rodine (vychádzajúc z výskumov a praxe) až 70 % žien, 

ktoré zažívajú násilie v blízkom vzťahu, žijú v domácnosti s deťmi. 

3. Násilie páchané na ženách je zároveň násilie páchané na deťoch. 

4. Považujeme za mýtus, že otec, ktorý je akýmkoľvek spôsobom násilný voči svojej partnerke 

a teda matke dieťaťa, je dobrý otec. Žiadny dobrý rodič nevystaví svoje dieťa sledovaniu násilia 

na jeho matke alebo ďalších blízkych osobách. Partner, ktorý sa správa násilne, nemôže byť 

dobrým rodičom. 
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5. Najvyšší výskyt a uplatňovanie striedavej starostlivosti o deti po rozvode pochádza z krajín, 

ktoré riešia rodovú rovnosť komplexne a v rámci toho funguje aj lepší a funkčný systém 

diagnostikovania prítomnosti násilia v rodine, ako aj pomoci obetiam násilia zo strany partnera, 

ako je tomu na Slovensku. Dôsledné rozlíšenie rodín s deťmi bez prítomnosti násilia a rodín, kde 

bolo prítomné násilie, je pre zavedenie striedavej starostlivosti o deti po rozvode kľúčovou 

otázkou. Bez splnenia tejto podmienky ohrozujeme ženy a deti a vystavujeme ich riziku 

pokračovania násilia po rozvode. 

6. Medzi zásadné systémové opatrenia, ktoré zatiaľ na Slovensku chýbajú, je aj zavedenie 

štandardizovaných metód na identifikovanie prítomnosti násilia v rodine, ale aj práca 

s páchateľmi násilia v programoch, v ktorých sú vedení k prijatiu zodpovednosti za násilné 

správanie a k jeho následnej zmene.  

7. Z hľadiska ľudskoprávneho majú dieťa aj žena právo na život bez násilia. V prípade násilia 

v rodine zo strany jedného z rodičov má byť právo dieťaťa na bezpečný život a život bez násilia 

nadradený právu biologického rodiča na styk s dieťaťom. 

8. V prípade, ak by dieťa bolo zverené do striedavej starostlivosti rodičovi, ktorý páchal násilie 

v rodine, vystavili by sme dieťa prenosu násilného správania na neho, ako aj nezdravému 

rodičovskému vzoru.  

9. Stotožňujeme sa s Článkom 31 Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a 

domácemu násiliu a o boji proti nemu, ku ktorému Slovensko pristúpilo v máji tohto roku. 

Článok hovorí o „Poručníctve, právach na návštevu a bezpečnosti“: 

1. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie 

toho, aby pri určovaní poručníctva a práv na návštevu detí boli vzaté do úvahy akékoľvek 

závažné incidenty násilia v rámci rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru. 

2. Zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia, aby zabezpečili, že 

uplatňovanie akýchkoľvek návštevných a poručníckych práv neohrozí práva, 

a bezpečnosť obete alebo detí. 

10. Podporujeme  rodovo  rovnovážne rodičovstvo a teda zvýšenie participácie otcov na 

starostlivosti o deti a domácich prácach. Rodovo vyvážené rodičovstvo prispieva k rodovo 

rovnému partnerstvu žien a mužov, ako základnému predpokladu eliminácie násilia  na ženách 

v párových vzťahoch. 

O ALIANCII ŽIEN SLOVENSKA 

Aliancia žien Slovenska je mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa už 17 rokov venuje 

ľudsko-právnym problémom, najmä problémom násilia a zneužívania vo vzťahoch a téme 

násilia na ženách a deťoch. Sme autormi zákonov, ktoré zásadne zmenili práva žien a detí, ktorí 

sú obeťami násilia alebo zneužívania a zvýšili mieru ich ochrany na úroveň európskych krajín. 

Aliancia žien Slovenska je ako „focal point“ členom WAVE (Women Against Violence Europe) – 

európskej siete, ktorej členmi je cca 4.000 organizácií s podobným poslaním v rámci celej 

Európy. 
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V Aliancii žien Slovenska vykonávame opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí  na obmedzenie 

a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin alebo sociálny vývin 

dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby najmä: 

- sociálnou prácou – metódami, technikami a postupmi, ktoré zodpovedajú poznatkom 

spoločenských vied (najmä vedy sociálnej práce a psychológie, rodových štúdií a samostatných 

výskumov a vedeckých prác o násilí v rodine) a poznatkov o stave a vývoji sociálno-

patologických javov v spoločnosti, pomocou na zvládnutie krízy a psychologickou 

starostlivosťou. Poskytujeme právne poradenstvo. 

V Aliancii žien Slovenska poskytujeme pomoc na zvládnutie krízy v rodinách s násilím. Pri práci 

využívame špecifické poznatky o problematike násilia v rodine, ktoré pomáhajú pri riešení 

rodinných problémov, vyplývajúcich z násilia v rodine, tak ako ich formuloval medzinárodný 

výskum a odvodené vedné odbory a to súlade so štandardami EÚ, ktoré vychádzajú 

z medzinárodných výskumov o dynamike násilia v rodine, jeho príčinách, následkoch, možnom  

vývoji situácie v rodine, atď. ako rodovo citlivé, strániace poradenstvo, a to individuálne 

prispôsobené potrebám každej klientky/klienta. Na základe týchto špecifických poznatkov sa 

vytvorili opatrenia na obmedzenie pôsobenia nepriaznivých vplyvov násilia tak, aby pomáhali 

pri riešení medziľudských vzťahov a najmä akútne v situáciách, kedy sú členovia rodiny 

ohrození násilným správaním člena rodiny.   

 

O AUTORKE: MGR. DAŠA MALÍKOVÁ 

Pracuje  v Aliancii žien Slovenska ako rodinná terapeutka a poradkyňa, poskytuje krízovú 

intervenciu na krízovej non-stop linke. Pracuje najmä s rodinami v kríze, obeťami násilia, 

zneužívania a zanedbávania so symptómami traumy. Absolvovala 4-ročný akreditovaný 

psychoterapeutický výcvik v „Individuálnej adlerovskej psychoterapii“, získala certifikát vydaný 

Slovenskou adlerovskou spoločnosťou a North American Society for Adlerian Psychology. 

Absolvovala certifikované vzdelávanie pre prácu s podpornými a svojpomocnými skupinami 

ľudí s traumou a so skúsenosťou násilia vo Viedni. Je absolventkou výcviku „Základy 

psychotraumatológie“ Slovenského inštitútu pre psychotraumatológiu a EMDR (SIPE) na 

Psychiatrickej klinike a DPaPSFN Trenčín. Prednáša v rámci projektu klinického vzdelávania na 

Právnickej fakulte Trnavskej univerzite dvojsemestrálny predmet Domáce násilie. Vedie projekt 

„Práca s násilnými osobami v blízkych vzťahoch“, ktorý začína budovať systém vzdelávania 

terapeutov, psychológov, väzenských psychológov a sociálnych pracovníkov, ako aj systém 

socio-terapeutickej práce s osobami s násilným štýlom správania v blízkych vzťahoch. Je členkou 

Výboru pre rodovú rovnosť a Pracovnej skupiny pre elimináciu násilia páchaného na ženách. 

Vedie tréningy, semináre a workshopy zamerané na vzdelávanie profesionálov pre prácu 

s obeťami násilia a zneužívania, na oblasť ľudských práv, vzdelávanie v rodovej problematike, 

poradenstvo, komunikačné tréningy a riešenie konfliktov. Od roku 2009 sa venuje vzdelávaniu 

študentov stredných škôl v rámci preventívnych programov pre mladých ľudí zameraných na 

budovanie rovnoprávnych vzťahov, správnemu výberu partnera, včasné identifikovanie 

potenciálne problémového partnera, násilie na ženách a domáce násilie. 
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STRIEDAVÁ OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ (SOS)  

A RODOVÁ ROVNOSŤ   

 

JOZEF  ĎURČEK  

 

Národná stratégia rodovej rovnosti na roky 2009 – 2013, ktorú schvaľovala Rada vlády SR pre 

rodovú rovnosť, príloha 2,d: „Ak chceme meniť hegemoniálnu mužskosť, treba meniť aj rodinné 

usporiadanie, treba nanovo premyslieť úlohu a význam mužov v rodine, s čím súvisí aj potreba 

redefínicie alebo novej definície otcovstva.“  

Elisabeth Badinterová, jedna z najvýraznejších teoretičiek nového otcovstva: „Fenomén, ktorý 

môže proces premeny otcovstva ovplyvniť negatívne je istá nevôľa či neochota matiek deliť sa o 

materstvo.“ Odvolávajúc sa na prieskumy z 80. rokov upozorňuje, že otcovia, ktorí sa chceli viac 

zapájať do starostlivosti o deti, sa nie vždy stretli s podporou a porozumením zo strany svojich 

manželiek – matiek detí. Predpokladá, že príčinou je nevôľa matiek ustúpiť z pozície materskej 

moci a ich strach z toho, že stratia svoju materskú nadradenosť a moc, o ktorú sa nechcú deliť. 

Striedavá osobná starostlivosť je novým fenoménom v našej spoločnosti, ktorý už dávno niektorí 

„rozumní“ rodičia ilegálne realizovali a nepotrebovali na to požehnanie štátnych orgánov. Keď sa 

rodičia rozvádzajú, tak je ťažké ich označiť za rozumných ak majú deti a preto je slovo rozumní 

v úvodzovkách. V každom prípadne rodičia, ktorí pri rozpade rodiny dali na prvé miesto záujmy 

ich detí realizovali SoS napriek tomu, že štátne orgány išli vo vyjazdených koľajach osobnej 

starostlivosti, kedy dieťa automaticky zverovali matke a otec mal rozsah styku 2 krát do mesiaca 

cez párny víkend maximálne od piatku do nedele. Takíto rodičia sa zhodli na rozsahu styku 

50/50 a veľmi často sa stretávali s nepochopením zo strany súdu, či sociálnej kurately.  

K téme SoS bolo povedané veľmi veľa a veľa asi ešte bude povedané, preto pokladám za 

zbytočné detailne rozvíjať tému striedavej starostlivosti v vzťahu k pozitívam a negatívam tejto 

formy starostlivosti. Toto je parketa pre odborníkov. Je zaujímavým faktom, že existuje veľa 

odborných štúdii, ktoré sa venujú SoS a všetky sa zhodujú v tom, že pozitíva výrazne prevažujú 

nad negatívami. A rovnako tak pozitíva SoS prevažujú nad pozitívami osobnej starostlivosti 

jedného z rodičov.  

Chcel by som upriamiť pozornosť na základnú tézu SoS - kto striedavou osobnou starostlivosťou 

získa a kto stratí? 

Na realizáciu SoS sú potrebné základné predpoklady: 

 ak neexistujú relevantné dôvody proti realizácii striedavej starostlivosti, ktoré sú 

spôsobilé intenzívnym spôsobom zasahovať do záujmu dieťaťa, tak súd nesmie 

zamietnuť SoS bez bližšieho skúmania (nález Ústavného súdu ČR III.ÚS 1206/09), 

 ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o 

dieťa obidvaja rodičia záujem, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie 

zaistené potreby dieťaťa, tak súd môže dieťa zveriť do SoS (Zákon o rodine 36/2005 

Z.z., § 24, ods. 2). 
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Legislatívny rámec je jasný a neodškriepiteľný. Tak, ako vo všetkom, čo sa týka ľudí, tak aj 

v realizácii SoS sú úskalia a dá sa povedať, že SoS nie je dobrá pre úplne každé dieťa a nie je 

dobrá pre úplne každého rodiča. Pri tomto konštatovaní by som chcel pripomenúť, že ani 

výhradná osobná starostlivosť o dieťa jedným z rodičov nie je dobrá pre úplne každé dieťa a nie 

je dobrá pre úplne každého rodiča, avšak tento fakt odporcovia SoS prehliadajú. Pre deti je 

najlepšia starostlivosť obidvoch rodičov vo fungujúcej rodine, avšak trend je opačný – stále viac 

rodín sa rozpadáva. V súčasnosti je polovica rodín rozpadnutá a pomaly je raritou, ak nájdeme 

v škôlke dieťa, ktorého rodičia sa nerozviedli. Trend narastajúcej rozvodovosti je alarmujúci.  

Narastajúca rozvodovosť je veľmi často ženami ospravedlňovaná tým, že radšej žiť sama, ako 

s násilníkom. Súhlasím, avšak 50% mužov určite nie sú násilníci. Násilných mužov je absolútne 

minimum, ale ako ospravedlnenie sa sama pred sebou je to vhodný argument. Domáce násilie 

ešte nedávno oficiálne neexistovalo, pretože sa o ňom nepísalo, nerobili sa štatistiky a páchatelia 

neboli trestaní za takúto formu násilia. Preto treba priznať feministickým organizáciám 

zaslúženú pochvalu za to, že na poli domáceho násilia vykonali kus dobrej práce. Fenomén 

domáceho násilia však už prestáva byť tou „čistou“ témou, ktorá ide iba po odhaľovaní a trestaní 

skutočných páchateľov. Téma domáceho násilia sa už dostáva na šikmú plochu, pretože táto 

téma je silne pretláčaná feministickými organizáciami, že sa až dostáva do kontraproduktívnej 

roviny. Domáce násilie už začína byť zneužívané samými ženami. Keď sa chce žena pomstiť 

mužovi, keď chce matka odstaviť otca od detí, tak ho falošne obviní z páchania násilia a štátne 

orgány, ktoré sú nakalibrované iba na domáce násilie páchané mužmi na ženách, začnú konať 

dielo skazy. Ak sa jedná o obvinenie z domáceho násilia a súčasne prebieha rozvod s úpravou 

rodičovských práv a povinností, tak sa v drvivej väčšine prípadov jedná o falošné obvinenie zo 

strany matky voči otcovi detí. Štátne orgány tento fakt prehliadajú a idú po vyšliapanej cestičke 

automatického oddeľovania otcov od detí. 

Ako skĺbiť sklamanie rodičov z partnerského života s potrebou detí byť vychovávané obidvomi 

rodičmi? SoS je ideálnym riešenim. Ako skĺbiť boj o moc medzi rodičmi s potrebou detí byť 

vychovávané obidvomi rodičmi? SoS je riešenim. Ako skĺbiť boj proti domácemu násiliu 

s potrebou detí byť vychovávané obidvomi rodičmi? Trestať páchateľov domáceho násilia 

rovnako energicky a razantne, ako odhaľovať a trestať páchateľov falošných obvinení 

z domáceho násilia. 

Dlhodobým dôsledkom presadzovania rodovej rovnosti je narastajúci počet rozvodov a SoS je 

forma starostlivosti o deti, ktorá vnáša rodovú rovnosť do porozvodovej starostlivosti o deti. Ak 

sú dodržané základné legislatívne predpoklady, ktoré som už uviedol, tak SoS je „výhrou“ pre 

všetkých i keď opakujem, že jedinou skutočnou výhrou pre deti je úplná rodina.  

Zaujímavým fenoménom je fakt, že výrazne veľa matiek s deťmi do 3 rokov podáva návrhy na 

rozvod. Toto načasovanie návrhu na rozvod práve v tomto veku dieťaťa naznačuje, že za tým 

môže byť vypočítavosť – žiadny súd nezverí dieťa otcovi do osobnej starostlivosti, ak je matka 

na rodičovskej dovolenke. Bolo by dobré podrobne preskúmať tento jav. Tvrdenie, že je to iba 

náhoda a dôsledok násilia zo strany otcov a že všetky tieto návrhy na rozvod nemajú nič 

spoločné s vypočítavosťou a chladnou kalkuláciou, ako získať výhodné postavenie a dominanciu 

vo „vlastníctve detí“, je prinajmenšom zavádzajúce.  

Je veľkou smolou pre deti, keď štátne orgány postupujú podľa zaužívaných šablón, že dieťa patrí 

matke a otec je tu na to, aby deti vodil do ZOO. V našej legislatíve sú jasne zadefinované princípy 

rovnakého zaobchádzania (Antidiskriminačný zákon). Rovnocenné role rodičov sú zrozumiteľne 

zadefinovaná v Ústave SR a v Zákone o rodine. Rovnoprávne postavenie účastníkov konania 
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pred súdom je ošetrené v Občianskom súdnom poriadku. Slovenská republika pristúpila 

k medzinárodným dohovorom o právach detí a ľudských právach vôbec. Takže legislatívny 

rámec je dostatočne zadefinovaný. Som presvedčený, že novela Zákona o rodine, ktorou sa do 

tohto zákona dostala SoS, nebola potrebná, ak by štátne orgány dôsledne dodržiavali dovtedy 

platnú legislatívu. 

Než som na vlastnej koži začal zažívať, ako v skutočnosti funguje opatrovnícky systém na 

Slovensku, tak som sa naivne domnieval, že ktokoľvek, kto predstúpi pred slovenský súd, sa 

nemusí ničoho obávať, ak neurobil nič, čo je v rozpore s platnou legislatívou. Naivne som sa 

domnieval, že keď som dobrým otcom, tak nie je na svete tá sila, ktorá nás so synom od seba 

nasilu, proti našej vôli, oddelí. Po viac než dvoch rokoch boja so štátnymi orgánmi konštatujem, 

že je taká sila a že je to oficiálna štátna politika. Konštatujem, že dôvodom, pre ktorý nás štátne 

orgány nasilu a bezdôvodne od seba oddelili je to, že som mužského pohlavia. Je veľmi ťažké 

popísať niekomu, aké hrôzy páchajú štátne orgány, keď to poslucháč na vlastnej koži nezažil. 

Sám by som takému niečomu neveril, keby mi to niekto rozprával. Predtým, než som spadol do 

mlynčeka na mäso, ktorému sa hovorí rodinná politika v Slovenskej republike, som sa ničoho 

neobával, veď som nič zlé neurobil. Teraz, po viac než dvojročnej skúsenosti sa síce rovnako tak 

ničoho nebojím, ale ak by som to všetko mal opäť absolvovať a mal by som tie vedomosti, ktoré 

mám teraz, tak dieťa okamžite opustím a budem čakať, až ma syn sám vyhľadá v dospelosti. To 

je totiž jediný spôsob, ako v súčasnosti ochrániť dieťa pred hrôzami, ktoré musí zažívať, keď sa 

matka rozhodne, že otca za každú cenu odstráni zo života dieťaťa a štátne orgány matke zo 

všetkých síl pomáhajú. To, že matka chce otca oddeliť od dieťaťa preto, že žiarli a že chce byť 

výlučnou vlastníčkou dieťaťa, to nikto otcovi neverí, veď predsa všetky matky hovoria pravdu 

a všetci otcovia klamú. Už viac než dva roky ubehlo do obvinenia zo strany matky môjho syna, na 

základe ktorého nás so synom od seba oddelili. Po celý ten čas žiadam súd, aby nariadil 

dokazovanie a aby matku môjho syna predvolal ako svedka, pretože ak matka môjho syna klame, 

tak ako svedok má trestnoprávnu zodpovednosť za krivé svedectvo. Súd celú tú dobu nemá 

záujem zistiť, či matka môjho syna hovorí pravdu, alebo či klame. Súd odmieta matku môjho 

syna predvolať ako svedka a čas plynie. Kolízna opatrovníčka nemá absolútne žiadny záujem na 

tom, aby dieťa zažívalo s otcom chvíle radosti a spokojnosti a jedinou pracovnou náplňou štátnej 

zamestnankyne, ktorá vykonáva funkciu kolíznej opatrovníčky môjho syna je to, že každé moje 

podanie odporučí súdu zamietnuť. Po všetkých tých prejavoch nezáujmu zo strany kolíznej 

opatrovníčky a súdu som už prestal veriť štátnym inštitúciám. Naplno, na vlastnej koži zažívam 

frustráciu a sklamanie z toho, ako krásne sú slovenské zákony napísané a ako hrubo sú zo strany 

štátnych orgánov tieto zákony porušované. Mojim prvým prejavom rozčarovania z toho, za čo sú 

vlastne štátni zamestnanci platení a odmeňovaní bolo to, keď som pre poslancov Liška  a Kuruc 

vypracoval návrh zákona o striedavej osobnej starostlivosti. Byť konfrontovaný s udivením 

súdu, keď som žiadal o široký styk a súd konštatoval, že to je ako keby som žiadal o striedavú 

starostlivosť a tá v zákone nie je a ja som musel súdu vysvetľovať, že zákon nezakazuje široký 

styk rodiča s dieťaťom. Byť konfrontovaný s myšlienkovým pochodom kolíznej opatrovníčky, že 

keď žiadam široký styk, tak to ako keby som žiadal o striedavú starostlivosť a striedavá 

starostlivosť nie je v zákone, takže striedavá starostlivosť nie je možná a preto nie je možný ani 

široký styk. To sú veci, pri ktorých občanovi neostáva nič iné, iba stáť s otvorenými ústami 

a s úžasom nechápavo krútiť hlavou. Táto arogancia štátnej moci ma vtedy motivovala, pretože 

som bol plný krivdy a mal som chuť posunúť vec do racionálnej roviny. Pokúsil som sa 

o nemožné – o novelu zákona o rodine. 
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Keby som mal opäť pracovať na novele zákona o rodine, tak by som novelu zákona o rodine 

napísal trochu ináč. V § 24, ods. 2 je uvedené: „Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí 

aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v 

záujme dieťaťa.“ Bolo to obdobie mojej občianskej naivity, kedy som sa ešte naivne domnieval, 

že veď toto stačí a problém je vyriešený. Teraz by som tú istú vetu preformuloval: „Ak so 

striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, 

či bude striedavá osobná starostlivosť proti  záujmu dieťaťa.“ Vychádzam z faktu, že všetky 

zákony predpokladajú, že sme dobrí občania, že sme dobrí rodičia. A iba vtedy, ak sa občan 

svojim konaním odchýli od predpokladu tým, že spácha nejaký skutok, ktorý je v spoločnosti 

neprijateľný, tak nastupuje represívny proces, kedy sa musí občan z obvinenia vyviniť, ak sú 

dôkazy o jeho vine relevantné. Súčasná formulácia núti rodiča, aby dokazoval to, čo predpokladá 

zákon – že je dobrým rodičom. Myslím, že uvedenou zmenou by bolo bremeno dokazovania 

preložené na rodiča, či štátny orgán, ktorí automaticky, bez dôkazov, predpokladajú, že rodič 

mužského pohlavia je zlým rodičom. 

Som plný zlých skúseností z prístupu a konania štátnych orgánov, kedy si súdy vymýšľali tie 

najabsurdnejšie výhovorky, len aby zabránili otcovi vychovávať svoje dieťa. Nadobudol som 

presvedčenie, že sudcovia majú právne vzdelanie iba a len preto, aby sa vedeli vyhovoriť prečo 

nekonajú a aby bola táto výhovorka v súlade s platnou legislatívou. Preto, ako ďalší akt zúfalstva 

(prvým bola moja legislatívna iniciatíva, kedy doslova motyka vystrelila a zákon bol 

v parlamente schválený), som v auguste tohto roka podal sám na seba trestné oznámenie. Už 

som nevedel, čo mám urobiť, aby som prinútil nejaký štátny orgán, aby konal vo veci obvinenia, 

ktoré voči mne vzniesla matka môjho syna. Na základe tohto falošného obvinenia sme boli syn 

a ja od seba nasilu oddelení. Štátne orgány potrebovali zámienku a matka môjho syna im ju 

poskytla. Dva roky žiadam súd, aby nariadil dokazovanie a aby matku môjho syna predvolal ako 

svedka. Navrhujem detektor lži pre obidvoch rodičov. Dva roky to súd odmieta. Tak som zo 

zúfalstva podal sám na seba trestné oznámenie. Na prokuratúru som podal trestné oznámenie, 

že občan Jozef Ďurček podáva na rodiča Jozefa Ďurčeka trestné oznámenie o tom, že som sa ako 

občan dozvedel, že je dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu. Viem si živo predstaviť, 

ako sa asi tvárili na prokuratúre a rovnako tak aj na polícii, keď sa museli touto vecou zaoberať. 

V každom prípade to dopadlo tak, že konečne aspoň nejaký štátny orgán venoval pozornosť tejto 

udalosti a výsledkom je konštatovanie, že skutok sa nestal. Na otázky polície matka môjho syna 

odpovedala, že som sa jej nevyhrážal, že som ju neohrozoval, že som nespáchal žiadne násilie. Čo 

k tomu dodať? Že súd a kolízna opatrovníčka naďalej odmietajú vykonať vo veci dokazovanie 

a konajú, ako keby sa skutok stal!!!  

Úplne najčerstvejšia skúsenosť s prácou kolíznej opatrovníčky z UPSVaR Trenčín – začiatkom 

decembra v tomto roku u mňa bola kolízna opatrovníčka opäť na sociálnom prieskume (doteraz 

už asi desiaty krát) a keď som sa jej na záver tejto „návštevy“ pýtal, či už konečne bude venovať 

pozornosť tomu, že matka môjho syna 4.6.2010 bezdôvodne zabránila v styku otca s dieťaťom 

napriek tomu, že podľa rozhodnutia súdu som mal právo byť so synom, tak mi odpovedala, že 

ešte nevie, či sa tým bude zaoberať... Čo k tomu dodať? Snáď iba to, že keď majú ženy v štátnych 

orgánoch na podnose hotovú informáciu o tom, že matka zámerne bráni v styku otcovi dieťaťa, 

tak musia porozmýšľať, či sa tým budú zaoberať a na všetko odpovedajú pokrčením ramien 

a konštatujú, že to je bežné, že tak matky bežne robia.  

Mohol by som dlhé hodiny rozprávať o tom, čo všetko sa deje pod pláštikom starostlivosti o deti 

zo strany štátnych orgánov. Všetko sú to formy boja o moc. Je to boj o to nevpustiť otcov do 
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sféry, v ktorej majú dominanciu matky. Je to boj o uhájenie si monopolu na moc v oblasti 

starostlivosti o deti. Je to boj o peniaze. Je v hre príliš veľa.  

V roku 2010, kedy som bol ešte plný chuti bojovať so štátnymi orgánmi, som analyzoval časopis, 

ktorý vydáva, ako svoj podnikový mesačník, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Za 

posledných desať rokov, ak je v tomto mesačníku nejaká zmienka o násilí, či o domácom násilí, 

tak je to vždy prezentované, ako násilie, ktoré páchajú muži na ženách. Ťažko sa potom diviť, že 

sú kolízne pracovníčky nastavené proti otcom. Keď k tomu pridáme jednostranne orientované 

školenia týchto pracovníčok o domácom násilí, kde sú tieto pracovníčky školiteľkami priam 

pobádané, aby čokoľvek automaticky do protokolov označili za domáce násilie bez bližšieho 

skúmania, tak je obraz skazy takmer úplný. 

Poznám osobne otca, ktorému matka dieťaťa odmietala dať súhlas s dohodou rodičov na 

striedavú starostlivosť. Potom, čo si tento otec zobral v banke úver so 6 miestnou čiastkou v SKK 

a peniaze položil matke na stôl, tak okamžite táto milujúca matka podpísala dohodu rodičov 

o striedavej starostlivosti.  

Zákon o SoS nadobudol platnosť 1.júla 2010, začal sa aplikovať v praxi a zatiaľ sú iba údaje 

z roku 2010 oficiálne zverejnené na stránke ministerstva spravodlivosti. 

V roku 2010 bolo zverených: 

- 11 038 detí do osobnej starostlivosti matky 

-   1 341  detí do osobnej starostlivosti otca 

-      114  detí do SoS – to je iba 0,87% 

-      559  detí zverených inej osobe  

Údaje za jednotlivé samosprávne kraje, koľko % detí bolo v roku 2010 zverených do SoS: 

- BA = 0,83 % 

- TT =  0,89 % 

- TN =  1,03 % 

- NR =  0,79 % 

- ZA =  1,06 % 

- BB =  1,13 % 

- PO =  0,39 % 

- KE =  0,80 % 

 

Dúfajme, že tieto percentá bude v nasledujúcich rokoch rastúce.  
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Graf 8 Grafické vyjadrenie rozhodnutí súdov (modrý graf dieťa zverené matke, červený graf dieťa 
zverené otcovi): 

Slovensko 

 

 



ROVNOPRÁVNE RODIČOVSTVO A STRIEDAVÁ STAROSTLIVOSŤ Strana 59 
 

Graf 9 Grafické vyjadrenie rozhodnutí súdov (modrý graf dieťa zverené matke, červený graf dieťa 
zverené otcovi): Bratislavský kraj 
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Graf 10 Grafické vyjadrenie rozhodnutí súdov (modrý graf dieťa zverené matke, červený graf dieťa 
zverené otcovi): Trnavský kraj 
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Graf 11 Grafické vyjadrenie rozhodnutí súdov (modrý graf dieťa zverené matke, červený graf dieťa 
zverené otcovi): Trenčiansky kraj 
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Graf 12 Grafické vyjadrenie rozhodnutí súdov (modrý graf dieťa zverené matke, červený graf dieťa 
zverené otcovi): Nitriansky kraj 
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Graf 13 Grafické vyjadrenie rozhodnutí súdov (modrý graf dieťa zverené matke, červený graf dieťa 
zverené otcovi): Žilinský kraj 
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Graf 14 Grafické vyjadrenie rozhodnutí súdov (modrý graf dieťa zverené matke, červený graf dieťa 
zverené otcovi): Banskobystrický kraj 
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Graf 15 Grafické vyjadrenie rozhodnutí súdov (modrý graf dieťa zverené matke, červený graf dieťa 
zverené otcovi): Prešovský kraj 
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Graf 16 Grafické vyjadrenie rozhodnutí súdov (modrý graf dieťa zverené matke, červený graf dieťa 
zverené otcovi): Košický kraj 

 

 

Z priložených grafov je zrejmé, že v roku 2010 bolo do SOS zverených veľmi veľa takých detí, 

ktoré by s veľkou pravdepodobnosťou boli zverené do osobnej starostlivosti otca (ak by 

v zákone nebola SoS). Preto je radosť z rozhodnutí o SoS síce úprimná, ale aj predčasná. Pokiaľ 
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bude SoS odkrajovať iba z počtov detí, ktoré by inak boli zverené do osobnej starostlivosti otcov, 

tak to síce nie je zlé, ale na druhej strane opäť diskriminačné voči deťom a aj voči otcom. Je 

zrejmé, že zaužívané stereotypy sú pre štátne orgány naďalej prioritné. Budúce štatistiky ukážu, 

akou cestou sa štátne orgány vydali. 

Veľkým úspechom pre deti by bolo to, keby štátne orgány konečne začali striktne dodržiavať 

platnú legislatívu. Dúfajme, že sa to raz stane. Ono totiž nie je dôležité, či bude dieťa zverené do 

osobnej starostlivosti so širokým stykom, alebo do SoS. Dôležité je to, aby dieťa nestratilo ani 

jedného z rodičov iba preto, že štátne orgány konajú podľa zaužívaných šablón.  

Súčasný „starý“ model opatrovníckej politiky, ktorý v praxi realizuje Slovenská republika, je 

prospešný hlavne pre zlatokopky a pre právnych zástupcov rodičov, kedy je bežné, že bojujúci 

otec minie na advokáta aj 3.000,- Euro a viac.  

V súčasnom modeli deti zabúdajú na svojich otcov a otrasné dôsledky vyrastania detí bez otcov 

môžu poskytnúť policajné štatistiky z USA z oblastí kde je iba afroamerické obyvateľstvo. 

Vyrastajú nám nové generácie detí, ktoré raz budú rodičmi. Žiaľ, stále viac detí vyrastá 

v neúplných rodinách a SoS je jedinou formou výchovy detí po rozpade rodiny, kedy dieťa 

nestratí ani jedného z rodičov. Je to jediná forma výchovy detí po rozpade rodiny, ktorá 

napomôže tomu, aby budúci otcovia a mamy poznali aspoň niečo zo svojich rodičov a aby mali 

možnosť prevziať od svojich rodičov čo najviac toho dobrého pre svoj život. 

Som presvedčený, že: 

- feministické organizácie by mali prestať prezentovať mužov ako jediné osoby, ktoré 

páchajú domáce násilie a násilie na ženách vôbec a budú hovoriť nielen o násilí, ktoré 

páchajú muži, manželia, či otcovia, ale rovnako tak budú prezentovať aj objektívne 

informácie o násilí, ktoré páchajú ženy, manželky, či matky, 

- do čela aktivistov za SoS by sa mali postaviť bok po boku mužské a ženské organizácie, 

pretože to je jediný spôsob, ako pomáhať deťom po rozpade rodiny, 

- čo najširšia aplikácia SoS je cesta, ako odbremeniť matky od rodičovských povinností, 

- čo najširšia aplikácia SoS je cesta, ako budovať nové otcovstvo, 

- cez čo najširšiu aplikáciu SoS, pritiahnuť otcov k častejším nástupom na rodičovskú 

dovolenku, 

Pozitívne príklady priťahujú a čo najširšia aplikácia SoS je cesta, po ktorej by mal kráčať každý 

bez rozdielu pohlavia, komu záleží na deťoch.  

SoS tu je pre deti. SoS tu nie je pre rodičov. 

 

O AUTOROVI: JOZEF ĎURČEK 

Jozef Ďurček je aktivistom za práva otcov a  tvorcom zákona o striedavej starostlivosti.  
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PRÍLOHA  

 

ZÁKLADNÉ PRÁVNE PREDPISY  

Zákony dotýkajúce sa riešenia problémov starostlivosti o dieťa a rodinu: 

Zákon o rodine 36/2005 Z.z. 

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a zmene a doplnení  niektorých 

zákonov 305/2005 Z.z. 

Zákon o správnom konaní, ktorý rozhoduje o právach a právom chránených záujmoch alebo 

povinnostiach fyzických osôb 71/1967 Zb. 

Zákon o trestnom poriadku 301/2005 Z.z. 

Zákon o náhradnom výživnom 201/2008 Z. z. 

Dohovor o právach dieťaťa Zbierka zákonov č. 104/1991 

 

UŽITOČNÉ ODKAZY 

 

www.gender.gov.sk 

www.upsvar.sk  

www.cipc.sk  

www.ligaotcov.sk  

www.striedavka.sk  

www.alianciazien.sk 

www.zastavmenasilie.sk 

 

 

http://www.gender.gov.sk/
http://www.upsvar.sk/
http://www.cipc.sk/
http://www.ligaotcov.sk/
http://www.striedavka.sk/
http://www.alianciazien.sk/
http://www.zastavmenasilie.sk/

