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Rozvod a jeho dôsledky pre rodinu 

FABIÁN Anton a ŠOLTÉSOVÁ Zuzana  

 
Abstrakt 

Príspevok poukazuje na dôsledky rozvodu - personálne i sociálne zmeny v rodine z pohľadu 

rozvedených manželov. Na základe kvantitatívneho výskumu sú predložené zistenia: do akej 

miery má rozvod vplyv na rozvedené ženy a mužov, ako sa zmení ich finančná a bytová 

situácia, ako aj ich mieru odkázanosti na sociálne dávky. Cieľom je poukázať na dôležitosť 

informovanosti čo so sebou prípadný rozvod prináša - pre tých čo vstupujú do manželstva, 

alebo majú krízu, alebo sa chcú rozviesť. 

Kľúčové slová: Manželstvo. Kríza. Rodina. Rozvod. 

 

Abstract 

Contribution shows the effects of divorce - personal and social changes in the family in terms 

of divorced spouses. Based on quantitative research findings are presented: to what extent 

has the impact of divorce on the divorced women and men, will change their financial and 

housing situation, as well as their degree of dependency on social assistance. The aim is to 

highlight the importance of awareness of the potential distribution along brings – for those 

who marry or have a crisis or want to divorce. 

Keywords: Marriage. Crisis. Family. Divorce. 
 
 

Úvod 

V súčasnej dobe sa viac ako kedykoľvek predtým hovorí o neustálom náraste rozvodov 

manželstva. Pred niekoľkými desaťročiami sa partneri, ktorí vstupovali do manželského 

zväzku brali totiž v domnienke, že ich manželstvo vydrží až do smrti. Aj z tohto dôvodu bol 

v minulosti rozvod považovaný za neprípustný, neprijateľný a explicitne nesprávny. Dnes sa 

však stal prijateľnou a bežnou záležitosťou a mnoho ľudí ho považuje za dostupný a radikálny 

spôsob ako vyriešiť manželské problémy. Rozvod manželstva je však veľmi vážny životný 

krok, ale je potrebné si uvedomiť, že negatívne vplýva nielen na život rozvádzajúceho sa 

páru, ale jeho dôsledky môžu mať vážny vplyv aj na život všetkých príslušníkov rodiny. 

Rodiny len s jedným rodičom, ktorý sám vychováva svoje dieťa, sú omnoho viac ohrozené 

chudobou ako rodiny s oboma rodičmi. V dôsledku rozvodu sa totiž rodine zhorší finančná 

situácia a z dôvodu absentujúceho príjmu bývalého partnera nemusí mať niekedy takáto 

rodina ani dostatok finančných prostriedkov na to, aby zabezpečila základné životné potreby. 

Ďalšími dôsledkami rozvodu sú aj problémy s bývaním, nezamestnanosť, sociálna izolácia a 

sociálne vylúčenie.  

 

1. Rodina a manželstvo 

B. Drexlerová (2011) tvrdí, že medzi rodinou a spoločnosťou existuje vzájomná súvislosť, 

ktorú si môžeme vysvetliť týmto spôsobom: rozšírením jednotlivca sa vytvára manželstvo, 

rozšírením manželstva sa utvára rodina a jej rozšírením vzniká spoločnosť.  

Podstatou rodiny je manželstvo alebo krvné príbuzenstvo. Spoločenské podmienky 

v súčasnom období kultúre ovplyvňujú rodinnú štruktúru, plnenie jej základných funkcií, jej 

veľkosť a kompaktnosť. S ohľadom na rozloženie viacerých rodín v súčasnej dobe sa 

potvrdzuje, že najzraniteľnejšou časťou rodiny je manželstvo (Jankovský 2003). 

Ľ. Kráľová (2007, s. 183) uvádza, že manželstvo je: ,,obvykle spoločensky uznaný 

a legalizovaný sexuálny vzťah medzi dvoma alebo viacerými partnermi opačného pohlavia, 

o ktorom sa predpokladá, že sa skôr či neskôr stane základom rodiny.“ 



97 

 

Rodina je primárna sociálna skupina zložená z dvoch alebo viacerých jedincov, ktorí spolu 

žijú v spoločnej domácnosti a sú spojení adopčným, manželským alebo pokrvným putom 

(Žiaková a kol. 2011). Pre človeka je rodina jednou z najvýznamnejších sociálnych skupín, 

v ktorej žije a zároveň, v ktorej dochádza k uspokojovaniu všetkých jeho dôležitých potrieb 

(Fischer a Škoda 2009).V sociológii sa môžeme stretnúť s vymedzením rodiny ako dvoj alebo 

viacgeneračnej sociálnej skupiny, medzi ktorej príslušníkmi sú príbuzenské vzťahy (Košta 

2004). 

 

1.1 Kríza rodiny 

V súčasnej dobe prechádza rodina krízou, pretože sa stratil pôvodný zmysel rodiny 

(Hološová 2012). V porovnaní s minulosťou sa v súčasnosti oveľa častejšie hovorí o kríze 

rodiny. Rodina akoby strácala svoje nenahraditeľné miesto v spoločnosti, ale aj svoje 

opodstatnenie. Výsledkom tejto situácie je to, že začína stúpať počet párov, ktorí sa 

nezosobášili, ale rastie aj počet slobodných matiek a rozvodov (Kasanová 2008). 

Kríza rodiny sa týka krízy, ku ktorej dochádza vo vývoji rodiny. Ide teda predovšetkým 

o zväčšujúce sa zmeny v jej štruktúre, ako aj v plnení základných rodinných rolí. Všetky tieto 

zmeny vyvolávajú obavu o tom, že sa blíži zánik tejto sociálnej inštitúcie (Levická a kol. 

2004).  

V rodine sa kríza vyvíja postupne. Známky krízy rodina zozačiatku nemusí navonok 

prejavovať, nakoľko  sa každá rodina usiluje spočiatku samostatne vyriešiť nepriaznivú 

situáciu, ku ktorej dochádza v dôsledku toho, že nie sú naplnené základné potreby, či už 

subjektívne alebo objektívne. Môže sa stať, že rodina objaví riešenia, poprípade sa vráti do 

stavu, kedy normálne fungovala. Dochádza však aj k situáciám, kedy nenachádza riešenie 

nepriaznivej situácie, v dôsledku čoho sa uzatvára pred celým svetom (Mikloško 2009). 

 

2. Rodina a rozvod 

Obdobie, kedy sa jeden z manželov rozhodol definitívne ukončiť manželstvo sa označuje 

ako rozvodové. Začína sa vtedy, keď jeden z manželov alebo obaja, podajú súdu žiadosť 

o rozvod. Pri tradičnom type rozvodu sa predovšetkým riešia veci ohľadom výchovy detí, ich 

styku s rodičom, ale aj ohľadom výživného, bývania a majetku (Matoušek a kol. 2005). 

Š. Strieženec (1996) definuje rozvod ako: ,,zrušenie manželstva výrokom súdu, keď sú 

vzťahy medzi manželmi tak vážne rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj spoločenský 

účel. Súd môže manželstvo zrušiť na návrh niektorého z manželov. Pri rozhodovaní súd 

prihliada na záujmy maloletých detí. Rozvodom manželstvo ako právny vzťah zaniká.“ 

Rozvod manželstva je podľa L. M. Verbruggeho (In Fula 2012)  jednou 

z najstresujúcejších udalostí v živote človeka a z psychologického hľadiska ho môžeme 

prirovnať k smrti blízkeho príbuzného. Zároveň však podľa S. Kratochvíla ohrozuje aj 

psycho-sociálne zdravie manželov a má vplyv na kvalitu vzťahov nielen medzi bývalými 

manželmi, ale aj medzi rodičmi a ich deťmi. Z tohto dôvodu je nevyhnutná profesionálna 

a odborná pomoc hlavne v štádiu reštrukturalizácie života a prispôsobenia sa na jeho nový 

štýl (In Fula 2012). 

 

2.1 Dôsledky rozvodu  
Dôsledky rozvodu môžu byť rôzne. Jednou z nich je napríklad situácia, keď po rozvode 

vychováva dieťa len jeden z rodičov. Rozvod však môže mať následky aj na ekonomickú 

situáciu, bývanie a zamestnanosť rozvedených manželov. V rozvádzajúcich sa manželstvách 

prevládajú najmä psychologické dôsledky, ktoré pôsobia na partnerov, ale predovšetkým na 

deti. Vo väčšine prípadov zostávajú deti v matkinej starostlivosti, čím sa zároveň stávajú 

súčasťou neúplnej rodiny. Takáto rodina môže byť pre všetkých jej príslušníkov zdrojom 

frustrácií vzhľadom k súčasným sociálno – ekonomickým podmienkam. Ide hlavne 
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o absenciu finančných prostriedkov na životné potreby, nezamestnanosť, nezvládnutie 

edukácie jedným rodičom a podobne (Ondrejkovič a kol. 2006). 

 

Osamelé rodičovstvo 

Zvyšujúci sa počet osamelých rodičov a s tým súvisiaci rast rozvodovosti a znižovanie 

sobášnosti sa v súčasnosti stáva závažným sociálnym problémom. Najčastejšie sa môžeme 

stretnúť s prípadom, kedy žena žije po rozvode so svojim malým dieťaťom alebo deťmi. Len 

veľmi zriedka sa vyskytuje situácia, kedy osamelým rodičom, ktorý žije, vychováva a stará sa 

o deti, je muž (Matoušek a kol. 2005).  

Vo všeobecnosti platí, že rodiny len s jedným rodičom sú oveľa viac ohrozené chudobou 

a sociálnym vylúčením ako rodiny s oboma rodičmi. Jedným z dôvodov je fakt, že v rodine 

chýba príjem absentujúceho rodiča a navyše v mnohých jednorodičovských rodinách je na 

čele domácnosti matka. Pracovné príjmy ženského pohlavia sú však vo všeobecnosti nižšie 

ako sú pracovné príjmy mužského pohlavia. Ďalším dôvodom je aj to, že osamelý rodič má 

často krát problémy aj pri zosúladení rodičovských povinností a pracovného času 

(www.sspr.gov.sk).  

 

Zhoršenie ekonomickej situácie po rozvode 

Neúplne rodiny, ktoré vznikajú rozvodom sa nachádzajú v ťažkej ekonomickej situácií 

z viacerých dôvodov. Pri rozvode manželstva totiž dochádza k prechodu z modelu 

,,dvojpríjmovej“ rodiny,  kde žena popri svojom zamestnaní, v ktorom zarábala menej ako jej 

manžel sa zároveň starala o deti a domáce prostredie, na model ,,jednopríjmovej“ rodiny, kde 

jedna osoba nielenže živí rodinu, ale stará sa aj o deti (Dudová 2007).  

Osamelí rodičia s nízkym sociálnym statusom majú oveľa častejšie materiálne problémy. 

Dôvodom však nie sú len nízke príjmy, ale ako uvádza O. Matoušek a kol. (2005) častejšie je 

to kvôli nezodpovednému životnému štýlu a veľkému počtu detí. Kvalitu zabezpečovania 

každodenných potrieb ako je strava, vzdelanie a bývanie však priamo ovplyvňuje práve 

rodinný príjem. R. Dudová taktiež poukazuje na fakt, že mnoho mužov sa po rozvode vyhýba 

platiť výživné a rýchlo po rozvode strácajú o svoje deti akýkoľvek záujem. Ženy sú teda 

nútené využívať rôzne stratégie na to, aby zabezpečili svojim deťom a sebe slušný životný 

štandard a aspoň sčasti nahradili absentujúci príjem bývalého partnera (In Vohlídalová 2011). 

 

Nezamestnanosť 

Podľa B. Buchtovej (In Svítková 2012) má zamestnanie v ľudskom živote nezastupiteľné 

miesto. Je veľmi dôležitým predpokladom jeho dôstojného života a okrem toho, že mu 

prináša finančné prostriedky, dáva mu aj pocit, že je pre spoločnosť užitočný. Práca má teda 

pre človeka ekonomický, ale taktiež aj psychologický a sociálny význam. Človek ňou získava 

hmotné prostriedky pre spoločenský status nielen seba, ale aj celej svojej rodiny. Zároveň je 

tou najlepšou ochranou pred stavom chudoby a sociálnym vylúčením.  

U osamelých rodičov je podľa M. Polívku nezamestnanosť určitým rizikom, nakoľko 

prípadná chudoba môže vyvolať detskú chudobu, t. z. že sa nedotýka len životnej situácie 

rodičov. Rodič, ktorý sám vychováva dieťa/deti je na trhu práce pre zamestnávateľov 

nežiaduci a aj napriek pracovno-právnym opatreniam, ktoré majú chrániť pred prípadnou 

stratou zamestnania rodičov po ich návrate z rodičovskej dovolenky, sa práve oni často krát 

ocitnú na úradoch práce (In Matoušek a kol. 2005). 

Osamelé matky sú však na trhu práce rôznymi spôsobmi znevýhodnené aj vzhľadom 

k svojmu pohlaviu, v dôsledku čoho sa so svojimi závislými deťmi stávajú skupinou, ktorá je 

do značnej miery ohrozená chudobou ako aj nízkou životnou úrovňou. Muži si naopak po 

rozvode zanechávajú svoj profesionálny status získaný v priebehu manželstva a majú viac 

času, ktorý môžu investovať do svojej práce (Dudová 2007). 

http://www.sspr.gov.sk/
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Problémy s bývaním 

Určitá časť bývalých manželov je v dôsledku nepriaznivej finančnej situácie nútená žiť aj 

po rozvode v spoločnom byte. Táto situácia sa stane závažnou vo chvíli, kedy žena musí ostať 

v jednom byte s manželom aj napriek tomu, že ju týra, pretože nemá žiadnu inú možnosť 

(Matoušek a kol. 2005). Aj R. Dudová (2007) poukazuje na fakt, že bytová situácia ďalej 

významne ovplyvňuje vzťahy bývalých manželov, ale predovšetkým vzťahy medzi dieťaťom 

a otcom. Napätie medzi bývalými partnermi sa stupňuje ešte viac v situáciách, kedy z dôvodu 

neriešiteľnej situácie musia zostať po rozvode bývať v spoločnej domácnosti. Je preukázané, 

že zatiaľ čo ženy rozvodom strácajú po ekonomickej stránke, muži po istom čase naopak 

získavajú aj napriek tomu, že majú subjektívny pocit, že tiež stratili. Tieto pocity môžu 

prameniť z toho, že niektorí muži po rozvode opúšťajú spoločnú domácnosť a cítia, že sú 

vyhnaní, obzvlášť, keď je rozvod iniciovaný ženou. 

 

Sociálna izolácia a sociálne vylúčenie 

Keďže osamelý rodič zastáva v rodine obe rodičovské roly, jeho vlastný voľný čas ako aj 

pracovné a príbuzenské kontakty sú do významnej miery obmedzené. Na iný druh kontaktov 

ako napríklad športové, kultúrne aktivity a schôdzky s priateľmi nemá väčšinou žiaden čas 

a už vôbec nie energiu. Ďalšou prekážkou je aj nedostatok financií na zaplatenie týchto voľno 

- časových aktivít a na opatrovateľku. Sociálne vylúčenie je väčšinou založené na určitých 

faktoroch ako je nevhodné bývanie bez základného vybavenia, strata sociálnych kontaktov, 

príslušnosť k určitej národnostnej menšine a choroba. Hlavnou príčinou sociálnej exklúzie je 

však dlhodobá nezamestnanosť, ktorá súvisí so zložitým uplatňovaním určitých skupín 

obyvateľov na trhu práce, predovšetkým žien a osamelých rodičov (Matoušek a kol. 2005). 

 

3. Vymedzenie problému a cieľ výskumu 

Rozvod je celospoločenským problémom, nakoľko každoročne stúpa počet rozvedených 

manželov. Patrí k tým najväčším záťažovým situáciám, ale zároveň je to aj jedna 

z najstresujúcejších udalostí v živote človeka. Rozvod pôsobí nielen na deti, ale taktiež aj 

ohrozuje vyrovnanosť jedného alebo oboch manželov a ich psycho-sociálne zdravie. Práve 

z tohto dôvodu je nevyhnutná pomoc odborníkov ako v predrozvodovom, rozvodovom, tak aj 

v porozvodovom štádiu, kedy sa každý z nich asimiluje na nový štýl života a na dôsledky, 

ktoré nastali následkom rozvodu. Cieľom výskumu bolo zistiť dôsledky rozvodu na 

personálne i sociálne zmeny v rodine z pohľadu rozvedených manželov. 

 

3.1 Výskumná vzorka 

Výber výskumnej vzorky sme realizovali zámerným výberom respondentov, na základe 

toho, či sú rozvedení. Výskumnú vzorku tvorilo 102 respondentov vybranej cieľovej skupiny, 

z toho 56 respondentiek ženského pohlavia a 46 respondentov mužského pohlavia. Konkrétne 

sme sa zamerali na rozvedených mužov a rozvedené ženy vo veku od 20 – 50 rokov. Výskum 

sme realizovali v mesiacoch január – marec 2014 a k jeho realizácií sme zvolili metódu 

dotazníka, ktorý sme distribuovali elektronickým spôsobom prostredníctvom internetu na 

rôznych dostupných slovenských sociálnych sieťach a fórach, kde sme oslovovali vybranú 

cieľovú skupinu. Dotazník bol uverejnený na internetovej stránke docs.google.com, ktorá 

umožňuje porovnať odpovede medzi jednotlivými respondentmi, čo bolo pre náš výskum 

rozhodujúce. Dotazník tvorili dve základné časti. Prvá časť bola zameraná na zisťovanie 

dôsledkov rozvodu pre rodinu, ako aj na možnosti využitia odbornej pomoci pred, počas aj po 

rozvode. V druhej časti dotazníka sme zisťovali základné demografické údaje vybranej 

cieľovej skupiny. 
 

 

 



100 

 

Tabuľka č. 1: Rozdelenie výskumnej vzorky na základe pohlavia 

Rod F (frekvencia) % (percento) 

Muži 46 45 

Ženy 56 55 

∑ 102 100% 

 

 

Tabuľka č. 2: Rozdelenie výskumnej vzorky na základe veku 

Vek F (frekvencia) % (percento) 

Od 20 - Do 35 rokov 64 62,7 

Od 35 – Do 50 rokov 38 37,3 

∑ 102 100% 

 

Výsledky výskumu sme spracovali prostredníctvom štatistického programu SPSS. Pri 

interpretácii sme využívali t-testy pre dva nezávislé výbery, prostredníctvom ktorých sme 

zisťovali významnosť rozdielov medzi skupinami podľa nami zvolených kritérií. 

 

3.2 Vybrané výsledky výskumu 

V prvom rade sme sa zamerali na zisťovanie rozdielnosti medzi mužmi a ženami v oblasti 

zhoršenia ich finančnej situácie po rozvode. Ako uvádzame v tabuľke č. 3, neexistujú 

signifikantné rozdiely medzi skúmanými premennými. Neexistujú teda štatisticky významné 

rozdiely v zhoršení finančnej situácie v dôsledku rozvodu medzi mužmi a ženami, čo 

dokazuje aj hladina štatistickej významnosti, ktorá tu má hodnotu 0,588. Túto neexistenciu 

rozdielov sa pokúsime objasniť prostredníctvom deskripcie jednotlivých položiek medzi 

týmito dvoma porovnávanými skupinami, ktorú reprezentuje tabuľka č. 4. 

 
Tabuľka č. 3: T-test ekonomická situácia 

Zhoršenie Pohlavie n X S t p (α) CI (95%)   
Ekonomickej muž 46 8,43 4,293 0,544 0,588 -1,247 2,188 

Situácie žena 56 7,96 4,415     

 

Z tabuľky č. 4 možno vyčítať, že až 58,7% mužov a 64,3% žien súhlasí s tvrdením, že sa  

im po rozvode výrazne zhoršila finančná situácia. S týmto tvrdením však nesúhlasí len 26,1% 

mužov a 26,8% žien. Tieto výsledky teda svedčia o tom, že nielen ženám, ale aj mužom sa 

výrazne zhorší finančná situácia v dôsledku rozvodu, čo je často krát zapríčinené chýbajúcim 

príjmom bývalého partnera. 
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Tabuľka č. 4 : Odpovede mužov a žien na tvrdenie – Po rozvode sa výrazne zhoršila moja finančná 

situácia 

Odpovede Počet mužov Počet mužov v Počet žien Počet žien v 

(n) % (n) % 

Úplne súhlasím 15 32,6 23 41,1 

Súhlasím 12 26,1 13 23,2 

Neviem 7 15,2 5 8,9 

Nesúhlasím 8 17,4 9 16,1 

Úplne nesúhlasím 4 8,7 6 10,7 

 

     Aby sme zistili, či existujú štatisticky významné rozdiely v pravidelnom dostávaní 

výživného na maloleté dieťa/deti medzi mužmi a ženami, spočítali sme hrubé skóre a spravili 

t-test, ktorého výsledky predstavuje tabuľka č. 5. 

 
Tabuľka č. 5:T-test vyživovacia povinnosť 

  Pohlavie n X S t p (α) CI (95%)   
Vyživovacia muž 46 3,22 1,763 -1,84 0,069 -1,255 0,047 

Povinnosť 
žena 56 3,88 1,55     

 

     Z uvedených výsledkov vyplýva, že neexistujú signifikantné rozdiely medzi skúmanými 

premennými. Čo sa týka pravidelného dostávania výživného na maloleté dieťa/deti, 

neexistujú štatisticky významné rozdiely medzi mužmi a ženami, teda nielen ženy, ale aj muži 

nedostávajú pravidelne od svojej bývalej partnerky výživné na ich maloleté dieťa. Dokazuje 

to aj hladina štatistickej významnosti p (α), ktorá tu má hodnotu 0,069. Väčšina mužov a žien 

teda nesúhlasili s našim tvrdením Pravidelne dostávam výživné na maloleté dieťa/deti od 

bývalého partnera/partnerky, čo je zobrazené v tabuľke č. 6. 

 
Tabuľka č. 6: Odpovede všetkých respondentov na tvrdenie – Pravidelne dostávam výživné na maloleté 

dieťa/deti od bývalého partnera/partnerky 

  f % 

úplne súhlasím 22 21,6 

Súhlasím 13 12,7 

Neviem 3 2,9 

Nesúhlasím 15 14,7 

úplne nesúhlasím 49 48 

∑ 102 100 

 

S týmto tvrdením nesúhlasilo až 62,7% všetkých respondentov. Výživné však naopak 

pravidelne dostáva iba jedna tretina, konkrétne 34,3% respondentov a 2,9% respondentov 

nevedelo či s týmto tvrdením súhlasiť alebo nesúhlasiť. Môžeme teda konštatovať, že aj 

napriek tomu, že plnenie vyživovacej povinnosti rodiča k svojmu dieťaťu je jeho zákonná 

povinnosť, mnoho rodičov si ju neplní, čím ohrozuje existenciu nielen svojho dieťaťa, ale aj 

bývalého partnera/partnerky, ktorému sa aj v dôsledku toho zhoršuje finančná situácia. 

Na základe uskutočneného t-testu sme taktiež zisťovali, či rozvedené ženy, ktoré sami 

vychovávajú dieťa/deti, budú v porovnaní s mužmi odkázané pri uspokojovaní základných 

životných potrieb na sociálne dávky. Z odpovedí respondentov nám vyplynulo, že rozdiely 

medzi mužmi a ženami v odkázanosti na sociálne dávky sú veľmi vysoko signifikantné, 
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nakoľko hladina štatistickej významnosti p (α) má hodnotu 0,000. Existujú teda štatisticky 

významné rozdiely v odkázanosti na sociálne dávky medzi mužmi a ženami po rozvode. 

Z uvedených výsledkov vyplýva, že viac ako polovica respondentov bola po rozvode 

odkázaná stať sa príjemcom sociálnych dávok, čo uvádzame v tabuľke č. 7. 

 
Tabuľka č. 7: T-test sociálne dávky 

  Pohlavie n X S t p (α) CI (95%)   
Sociálne muž 46 5,24 0,794 4,33 0,000*** 0,439 1,182 

Dávky žena 56 4,43 1,093     

*** veľmi vysoko signifikantné rozdiely 

Ako je zobrazené v tabuľke č. 8 zo 102 oslovených respondentov súhlasilo s tvrdením V 

porozvodovej situácii som bol/a odkázaný/á stať sa príjemcom/príjemkyňou sociálnych dávok 

až 70, čo predstavuje 68,6% všetkých respondentov, zatiaľ čo s týmto tvrdením nesúhlasilo 30 

(29,4%) mužov a žien.   
 

Tabuľka č. 8: Odpovede všetkých respondentov na tvrdenie – V porozvodovej situácii som bol/a 

odkázaný/á stať sa príjemcom/príjemkyňou sociálnych dávok 

  f % 

úplne súhlasím 39 38,2 

Súhlasím 31 30,4 

Neviem 2 2 

Nesúhlasím 11 10,8 

úplne nesúhlasím 19 18,6 

∑ 102 100,0 

                            
Príjemcom sociálnych dávok sa stalo konkrétne 31 mužov (67,4%) a 39 (69,6%) žien. Na 

základe uvedených výsledkov, ktoré prezentuje tabuľka č. 9 môžeme konštatovať, že aj keď 

sa po rozvode zhorší finančná situácia obom pohlaviam, oveľa viac rozvedených žien ako 

rozvedených mužov, bude odkázaných prijímať od štátu sociálne dávky. 
 

Tabuľka č. 9: Odpovede mužov a žien na tvrdenie – V porozvodovej situácii som bol/a odkázaný/á stať sa 

príjemcom/príjemkyňou sociálnych dávok 

Odpovede Počet mužov Počet mužov v Počet žien Počet žien v 

(n) % (n) % 

Úplne súhlasím 13 28,3 26 46,4 

Súhlasím 18 39,1 13 23,2 

Neviem 1 2,2 1 1,8 

Nesúhlasím 4 8,7 7 12,5 

Úplne nesúhlasím 10 21,7 9 16,1 

 

 Aby sme zistili rozdiely medzi mužmi a ženami v oblasti bývania, konkrétne medzi tým či 

sa po rozvode zhorší bytová situácia viac ženám alebo mužom použili sme v dotazníku 

tvrdenie, s ktorým mohli respondenti súhlasiť, nesúhlasiť, prípadne mohli odpovedať neviem. 

Tento výrok je uvedený v grafe č. 1. 
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Graf č. 1: Odpovede mužov a žien na tvrdenie – Nemal/a som inú možnosť ako zostať bývať po rozvode 

v spoločnom byte s bývalým manželom/manželkou 

 

 
Z odpovedí respondentov sme zistili, že dokopy 16 (34,8%) mužov a 27 (48,2%) žien 

nemá po rozvode inú možnosť ako zostať bývať v spoločnom byte s bývalým partnerom. 

Naopak však s týmto tvrdením nesúhlasilo 27 (58,7%) mužov a 25 (44,7%) žien a 3 (6,5%) 

muži a 4 (7,1%) ženy označili odpoveď neviem. Ženy teda v porovnaní s mužmi nemajú 

častejšie inú možnosť ako zostať bývať po rozvode v spoločnom byte s bývalým manželom, 

zatiaľ čo muži na toto spoločné bývanie po rozvode nie sú odkázaní. 

 

3.3 Diskusia a záver 

 Ako uvádza M. Glasová (2004), ktorá sa zaoberala rodinou v celospoločenských 

výskumoch, počet rozvodov každým rokom pribúda, a tým pádom rastie aj množstvo rodín 

s osamelo žijúcim rodičom, ktorý sám vychováva dieťa/deti. Tieto rodiny sú však oveľa viac 

ohrozené chudobou, pretože sa s finančnými požiadavkami života musia vyrovnať sami. Keď 

rodič, sám vychovávajúci svoje dieťa/deti ostane bez práce, stáva sa často krát odkázaným na 

sociálne dávky, čo je akousi ,,garanciou“ chudoby. Čo sa týka otázky zamestnanosti, matka 

sama vychovávajúca svoje dieťa si nemôže dovoliť platiť dennú náhradnú starostlivosť 

o svoje dieťa, čím je ,,nútená“ zostať bez práce.  

Z výsledkov M. Glasovej (2004) teda vyplynulo, že existuje priama súvislosť medzi 

chudobou a rodinou s osamelo žijúcim rodičom. Medzi výsledkami jej výskumu a našim 

neexistujú takmer žiadne rozdiely, nakoľko aj z nášho výskumu vyplynulo, že v dôsledku 

absencie príjmu bývalého manžela/manželky sa mužskému aj ženskému pohlaviu výrazne 

zhorší finančná situácia, čím sú ohrození chudobou. Taktiež sme z výsledkov nášho výskumu 

zistili, že v dôsledku zhoršenia finančnej situácie a v niektorých prípadoch aj v dôsledkoch 

straty zamestnania, je rodič po rozvode, ktorý sám vychováva svoje dieťa/deti, odkázaný stať 

sa príjemcom sociálnych dávok. Konkrétne je na to odkázaných 31 (67,4%) mužov a 39 

(69,6%) žien.  

V roku 1985 sledovala zhoršenie finančnej situácie L. J. Weitzman (In Glasová 2004), 

ktorá však tvrdila, že zatiaľ čo sa po rozvode mužom zlepší finančná situácia na 42%, 

u ženského pohlavia klesá na 73%. Ako sme uviedli, z výsledkov nášho výskumu vyplynulo, 

že sa finančná situácia zhorší obom pohlaviam, nakoľko zo 46 respondentov mužského 

pohlavia uviedlo zhoršenie ekonomickej situácie až 58,7% a z 56 žien to bolo 64,3%. Len 12 

(26,1%) mužov a 15 (26,8%) žien nezaznamenalo nijakú zmenu svojej situácie v oblasti 

financií. V roku 1989 však výsledky výskumu Weitzmanovej (1985) vyvrátil J. H. Abraham 

(In Glasová 2004), ktorý zistil, že rozvod zhoršuje finančnú stránku ako ženského, tak aj 

mužského pohlavia, čím je jeho výskum totožný s našim.   

Počet rozvodov narastá z roka na rok a pomaly sa dá povedať, že aj zo dňa na deň. Stal sa 

akýmsi trendom a pomaly jediným riešením problémov dnešnej doby. Mnohé manželské páry 

si však vôbec neuvedomujú, že rozvodom sa nemusia ich problémy vyriešiť, ale práve 
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naopak, môžu sa ešte zhoršiť, pretože dôsledky rozvodu sú veľmi vážne. Rozvod totiž so 

sebou prináša vznik neúplnej rodiny, ktorej sa nielen že zhorší finančná situácia, ale často krát 

má táto rodina aj problémy s bývaním. Je preto veľmi dôležité informovať všetkých ľudí, ale 

aj tých čo vstupujú do manželského zväzku alebo sa chcú rozviesť, čo so sebou prípadný 

rozvod prináša, aké má dôsledky a poukázať na možnosti, ktoré môžu využiť, ak sa v rodine 

vyskytne nejaký problém alebo kríza. 
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