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4  KOHABITÁCIA 

 

     Rôzne formy partnerských vzťahov existovali v spoločnosti vždy, ale druhá polovica 20. 

Storočia priniesla ich rozmach a prinútila vedcov z oblasti demografie, psychológie, 

sociológie, ekonómie, práva, politológie a iných vedných disciplín, aby sa nimi začali 

zaoberať. Partnerské vzťahy sa vždy realizujú v danom spoločenskom systéme, na pozadí 

kultúrnych hodnôt, noriem a tradícií národa, ako aj v určitom politickom usporiadaní. 

Tradičná nukleárna a monogamná rodina tvorená manželským párom a deťmi už nie je 

jediným usporiadaním spolužitia muža a ženy ani jediná uznávaná možnosť výchovy detí. 

Vplyvom sociálnych aj ekonomických podmienok, kultúrnych zmien, ako aj pod vplyvom 

prenikania vplyvu iných kultúr a pod vplyvom demografických procesov, sa menia vzťahy v 

rodinách medzi partnermi, ako aj medzi deťmi a medzi ďalšími členmi rodiny. Dochádza 

k diverzifikácii foriem partnerského života. Existuje skupina ľudí odmietajúca partnerské 

spolužitie. Vytváranie rodinnej identity je sťažené v súčasnosti veľkými sociálnymi javmi, 

akými sú nezamestnanosť spôsobujúca okrem iného aj migráciu za prácou a odlúčenie členov 

rodiny na rôzne dlhú dobu. Migrácia za prácou do krajín západnej a severnej Európy priblížila 

jedincom kultúrne hodnoty a normy danej krajiny, ktoré pri návrate na Slovensko zákonite 

implementovali do nášho kultúrneho a sociálneho systému. Kultúrny tlak na jeden určitý, 

všeobecne záväzný model rodiny zoslabol.  

4. 1 Single  

 

     Nový sociálny jav vynárajúci sa v posledných desaťročiach a nadobúdajúci svoju váhu je 

single forma spolužitia. 

Vymedzenie pojmu 

     Pojem single (jeden, jediný) označuje jedincov, ktorí nechcú vstupovať do manželstva, 

pretože im život osamote v podstate vyhovuje. Žijú sami v svojej jednočlennej domácnosti. 

Motiváciou k takémuto spôsobu života je možnosť venovať sa osobným záľubám, kariére 

a zrejme aj možnosť vstupovať do  viacerých intímnych vzťahov (Jandourek, 2003; Možný, 

2006). Vynárajú sa však aj otázky súvisiace s jednoznačným vymedzením tohto pojmu. 

Máme za single považovať len tých, ktorí nikdy neuzatvorili manželstvo a ani nežili 

v alternatívnej forme partnerského spolužitia? Alebo k single budeme radiť aj tých, ktorí 

vyskúšali nejakú z foriem partnerského spolužitia a nevyhovovala im tak ju opustili alebo sú 
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to rozvedení jedinci, ktorí pod tlakom nepríjemných skúseností neuvažujú v tomto období 

o novom partnerskom vzťahu? 

     Podľa Možného (2006) je najspoľahlivejším vymedzujúcim znakom charakterizujúcim 

single: 

 život osamote v jednočlennej domácnosti 

 životný štýl 

 postoje vymedzujúce rodičovstvo 

 nulová reprodukčná stratégia 

 

Single ako prechodová fáza  

     Ďalším určujúcim znakom je, že ide väčšinou o prechodnú fázu. Mnohí ľudia žijúci single 

uvažujú, že neskôr budú žiť s partnerom. Súčasné sociokultúrne a ekonomické podmienky, 

najmä ťažkosti pri získavaní vlastného bývania, nútené odchody za prácou do zahraničia, 

komplikujú nadväzovanie trvalých vzťahov a spolužitie s partnerom sťažujú. Z týchto 

dôvodov sa prechodová fáza života single stále predlžuje. Niekedy môže odísť ten správny 

okamih alebo časové obdobie ochoty založiť si rodinu. Z dlhej prechodovej fázy života single 

sa stáva zvyk a neochota začať sa prispôsobovať druhému partnerovi. Čím dlhšie trvá 

prechodová fáza a čím vyšší vek jedinec má, tým viac klesá ochota i možnosť založenia 

rodiny. Je možné pozorovať aj rodové rozdiely. Ženy single sú viac obmedzované aktívnym 

reprodukčným obdobím, ktoré sa ale v súčasnej dobe predlžuje. Stále však platí, že vyšší vek 

pri rodení je pre ženy aj plod rizikový. Len veľmi málo žien ale aj mužov uvažuje, že prežije 

celý život single. Potvrdzuje to aj výskum Fialovej et al., (2000), ktorá pri skúmaní 

preferencie alternatívnych foriem partnerského života u slobodných ľudí zistila, že len 

nepatrní počet respondentov (2,2%) plánuje aj do budúcna individualistickú stratégiu života 

bez partnera. Znamená to, že túžby mladého človeka založiť si rodinu sa nezmenili aj keď sa 

predlžuje obdobie, kedy je to možné. Zvyšujú sa očakávania od partnerstva, ťažšie sa 

napĺňajú a v podstate zvyšujú percento jedincov žijúcich single. 

     Tomášek (2006) uskutočnil výskum založený na súbore 38 rozhovorov s ekonomicky 

samostatnými mladými ľuďmi bez partnera a potvrdzuje, že väčšina single neodmieta 

manželstvo. Z jeho rozhovorov vyplýva, že neexistencia dlhodobého vzťahu nie je 

sledovanou stratégiou, ale ide skôr o následky komplexných zmien na úrovni mentality a 

modelov prevládajúcich v 90. rokoch, ktoré so sebou priniesli i zmeny správania a motivácie 

v oblasti profesijného uplatnenia. Autor zároveň upozorňuje, že výrazná časť single udržiava 

nejakú formu pravidelného vzťahu.  
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Psychologický dopad single formy spolužitia: 

     Je možné predpokladať, že pri single forme chýba zodpovednosť za vzťah, samozrejme za 

predpokladu, že jedinec žijúci single predsa udržiava nejakú formu vzťahu. Pritom 

zodpovednosť v láske a partnerstve je atribútom, ktorý je základom zrelej lásky, zrelého 

vzťahu. Pri single forme života je vyššia pravdepodobnosť krátkodobejších vzťahov. Jedinec 

má možnosť uprednostňovať kariéru pred povinnosťami plynúcimi z partnerského spolužitia 

a rodinného života. Rovnako je možné predpokladať vyššiu mieru dobrovoľnej bezdetnosti. 

Ak je single iba prechodovou fázou, tak je možné domnievať sa, že dôjde k posunutiu 

reprodukcie do vyšších vekových kategórií.  

     Domnievame sa, že pokles reprodukcie fakticky priniesol zmeny aj v pohľade na typy 

partnerských vzťahov, došlo k nárastu počtu detí rodiacich sa mimo manželstva. Postoje 

spoločnosti k deťom narodeným mimo manželstva sú podstatne tolerantnejšie ako v minulom 

storočí. 

4.2 Vymedzenie kohabitácie 

 

    Kohabitácia je rozpracovaná aj z pohľadu sociológie rodiny. Zaraďovanie tohto fenoménu 

medzi oblasti sociologického štúdia však prebiehalo veľmi sporadicky. Jedným z prvých 

bádateľov, ktorý k tomuto fenoménu zaujal jasné stanovisko bol Nock (1995), ktorý mu 

v svojej štúdii ,,A Comparision of Marriages and Cohabiting Relationships“ pridelil status 

,,nedokonalej inštitúcie“. Hoci sa od tej doby spektrum poznatkov i prístupov k tomuto 

sociálnemu fenoménu značne rozšírilo, stále pretrváva názor, že nemanželské spolužitie je 

menejcennou formou manželstva. Je tomu ale skutočne tak? Na základe akých predpokladov 

je nemanželské spolužitie považované za nedostatočne inštitucionalizovaný sociálny jav? 

A na základe akých predpokladov je možné ho za inštitúciu považovať? Odpovede na tieto 

otázky považujeme za kľúčové, nakoľko pridelenie statusu inštitúcie či ,,nedokonalej 

inštitúcie“ tomuto sociálnemu fenoménu hrá dôležitú úlohu v národných politikách, ktoré 

majú priamy dosah na životy miliónov jedincov – partnerov rovnako ako aj ich detí - žijúcich 

v takomto type rodinného usporiadania na celom svete.    

4.2.1 Sociologické hľadisko 

 

     Definícia uvedená v sociologickom slovníku je, že kohabitácia je spolužitie dvoch 

jedincov opačného pohlavia v zväzku podobnom manželstvu, ale bez formálneho uzatvorenia, 

teda bez sobáša (Rabušic, 1996). Táto definícia prináša viacero nezrovnalostí v tom, čo tento 

koncept skutočne predstavuje. Neexistuje spoločensky záväzná definícia, ktorá by predkladala 
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podmienky takéhoto spolužitia. O tom, či dané partnerstvo je alebo nie je nemanželským 

spolužitím, môžu mať rozdielne predstavy dokonca i dvaja partneri, ktorí v takejto únii žijú. 

Nie je zriedkavé, že jeden partner považuje svoj vzťah za nemanželské spolužitie, a teda za 

akúsi alternatívu k spolužitiu manželskému, kým ten druhý toto spolužitie považuje iba za 

príležitostný vzťah. Dokonca aj v sfére sociálnych vedcov neexistuje striktný konsenzus 

o tom, ako kohabitáciu vymedziť. Vyplýva to z rôzneho pohľadu na kohabitáciou v minulosti 

a v súčasnosti. Trost (1979) uvádza široký výpočet definícií nemanželského spolužitia 

pochádzajúcich od rôznych autorov. Uvedieme len niektoré: 

 Macklin (1972) definuje kohabitáciu ako zdieľanie spálne počas aspoň štyroch 

nocí v týždni počas najmenej troch po sebe nasledujúcich mesiacoch s niekým 

opačného pohlavia 

 Lewis a kol. (1975) považujú za kohabitujúci pár dvoch ľudí opačného pohlavia, 

ktorí žijú v spoločnej domácnosti počas piatich dní a nocí v týždni  

 Yllo (1978) uvádza, že kohabitácia odkazuje k viac alebo menej permanentnému 

vzťahu, v ktorom dve nezosobášené osoby opačného pohlavia zdieľajú zariadenie 

bytu bez legálnej zmluvy   

 Brunborg (1978) definuje kohabitáciu ako určitý druh pretrvávania, v ktorom 

partneri majú sexuálny vzťah  

Aj napriek absencii definície, ktorá by bola univerzálne používaná vo všetkých časových 

i kultúrnych kontextoch, existuje konsenzus týkajúci sa kritérií, na základe ktorých Trost 

(1979) definuje kohabitáciu ako úniu dvoch osôb opačného pohlavia. Tieto osoby majú: 

 spoločný sexuálny život 

 spoločné zdieľanie domácnosti alebo bytu 

 spoločnú ekonomiku 

4.2.2 Psychologické hľadisko 

 

     Z psychologického hľadiska sa kohabitácia najčastejšie definuje ako spolužitie dvoch ľudí, 

ktorí spolu žijú bez manželského zväzku, majú vzájomný intímny vzťah, zdieľajú spoločný 

príbytok, spoločne sa oň starajú a môžu zdieľať spoločné plány do budúcnosti. (Lehotská, 

2012). Tento druh partnerského spolužitia môže spoločnosť vnímať viac alebo menej 

tolerantne, čo súvisí s históriou vývoja kohabitácie v danej spoločnosti a s vplyvmi ako je 

religiozita, vek, vzdelanie, postoje a hodnoty. Ľudia, ktorí žijú v kohabitácii sú väčšinou 

mladí. Najčastejšie je ich vekové rozpätie je od 25 do 29 rokov a sú menej religiózni. Ak 
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kohabitujú ľudia v staršom veku, sú buď ovdovení, alebo rozvedení a nemajú už záujem 

vstupovať do manželstva. Jednu skupinu kohabitujúcich tvoria tí mladí ľudia, ktorí žijú 

intímne „pod jednou strechou“, teda zdieľajú spoločnú domácnosť, ale toto spolužitie  

vnímajú ako prípravu (alebo skúšku) pred definitívnym uzavretím manželstva. Druhú skupinu 

tvoria mladí ľudia, ktorí sa z rôznych dôvodov boja uzavrieť manželstvo. Nezriedka 

pochádzajú z rozvedených rodín alebo majú za sebou rozvod vlastného manželstva 

a manželstvu ako záväznému zväzku nedôverujú. 

 

Štyri etapy vývoja kohabitácie v krajinách, kde má tento jav dlhšiu históriu: 

 

 spočiatku kohabitáciu preferuje veľmi malá časť spoločnosti, pre ktorú je typické 

netradičné až deviantné správanie 

 v druhej fáze je kohabitácia pred stupňom manželstva, testom manželstva. Toto 

obdobie býva krátke a deti zvyknú mať rodičia až v manželstve 

 v tretej fáze sa stáva kohabitácia alternatívou k manželstvu a kohabitujúci partneri 

majú spolu deti 

 štvrtou fázou sa kohabitácia a manželstvo zrovnoprávňuje (Kiernan, 2002) 

 

4.2.3 Demografické hľadisko 

 

     Dvadsiate storočie, najmä šesťdesiate a sedemdesiate roky sú charakterizované v západnej 

a severnej Európe demografickými zmenami. Neskôr sa prejavili aj v južnej, strednej 

a nakoniec i východnej Európe a dostali názov druhá demografická revolúcia. Keďže 

spoločným znakom tohto spoločenského procesu bola osobná sloboda a individuálne konanie 

prejavili sa tieto fenomény i v rodinnom živote a najmä v rodinnom správaní. Zmeny sa 

prejavili napríklad odkladaním vstupu do manželstva, zvýšeným počtom kohabitujúcich, 

odkladaním narodenia detí, čo súviselo aj s pocitom slobody v rozhodovaní a s rozšírením 

antikoncepcie.  

     Tieto faktory súvisia aj so zvyšovaním vzdelanosti žien a so ženskou zamestnanosťou.  

Sociodemografické hľadisko odsúvania materstva vidí príčinu pôrodov starších žien: 

 vo zvyšovaní vzdelanosti a zamestnanosti žien 

 v rozmanitosti foriem rodinného života 

 v kontrole pôrodnosti 

Tehotenstvo vo vyššom veku ženy (viac ako štyridsať rokov) je spravidla neplánované.  
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Psychologické hľadisko odsúvania materstva: 

 spočíva v rozhodovacom procese mať, či nemať deti 

 podlieha rôznym tlakom (možná strata zamestnania, slabá ekonomická situácia 

sociálna izolácia ženy súvisiaca s jednogeneračným bývaním, čo spôsobuje veľkú 

záťaž hlavne na mladú matku) 

 úlohu zohráva to, že poväčšine sa od určitého veku uvažuje o tom, že materstvo je 

viac menej povinnosť 

 tlak rodiny je tak silný, že ak po uzatvorení manželstva (rok, dva...) nie je žena 

tehotná, začína sa vyvíjať tlak na ženu – tento tlak ženy zle znášajú. Existuje určité 

percento žien, ktoré deti nechcú (asi 5 % v populácii, ale aj tie sa hanbia priznať, že 

deti nechcú, pretože sú považované za sebecké alebo citové prázdne). Naopak ženy, 

ktoré túžia po dieťati, ale majú problém toto dieťa mať (neplodnosť) pociťujú stratu, 

zlosť, krivdu, bezmocnosť, pocit, že o takej intímnej veci nemôžu rozhodovať sami.  

Niekedy pociťujú aj hanbu za to, že dieťa nemôžu mať. Psychologický faktor 

neskorého materstva, je pocit úplnej pripravenosti na narodenie dieťaťa 

Atribúty neskoršieho materstva: 

 staršie matky sú emocionálne zrelé, majú zabezpečenú kariéru, bývanie, môžu sa teda 

pripraviť na starostlivosť o dieťa 

 ženy v strednom veku majú väčšiu sebadôveru, pocit kontroly 

 muži v strednej dospelosti ako potencionálni otcovia sú viac starostliví, doceňujú 

význam intimity a dôvery medzi otcom a dieťaťom a dobré vzťahy. Sú emočne zrelí a 

emočná zrelosť je prínosný faktor pre výchovu dieťaťa 

 starší rodičia sú ale úzkostnejší. Je prirodzenejšie a niekedy i zdravšie mať deti 

v mladšom veku 

Pozitíva neskoršieho rodičovstva: 

 starší rodičia dokážu deťom vyjadriť lásku lepšie 

 dovolia byť deťom viac samostatní 

 staršie matky častejšie dojčia 

 staršie matky sa vyrovnávajú lepšie s predčasným pôrodom, zvládajú lepšie 

hyperaktívne deti, zvládajú lepšie aj iné odchýlky vo vývine detí 

 žena po 35. roku veku života len málokedy ohrozuje svoj život tehotenstvom, po 38. 

roku veku života je to už ohrozenie väčšie 
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 pozorovania psychológov naznačujú, že rodičia, ktorí sa rozhodli pre prerušenie 

tehotenstva po zistení poruchy plodu sú tak psychicky vyčerpaní, ako po smrti 

novonarodeného dieťaťa 

 starší rodičia sa líšia od mladších vo výchovnom štýle. Starší rodičia sú citlivejší na 

prejavy detí, viac vnímajú potreby detí, mladší to berú s väčším nadhľadom 

 

     Druhá demografická revolúcia mala za následok nielen nárast kohabitujúcich, ale aj väčší 

počet rozvodov, čo nemožno považovať za jej pozitívny dôsledok. Trvalo sa ukazuje, že 

manželstvo je najlepšia inštitúcia na výchovu detí a trauma z rozvodu je niekedy pre 

dospelých i detí príliš zaťažujúca. Koniec dvadsiateho a  začiatok dvadsiateho prvého storočia 

prináša i kultúrne zmeny, pomalé a predsa napredujúce ekonomické zrovnoprávňovanie žien 

a mužov, čo taktiež prispieva k nárastu kohabitujúcich. Sú územia, kde došlo k zníženiu 

religiozity a tým i k zvýšeniu kohabitujúcich. Sú naopak krajiny, najmä východného bloku, 

kde následkom nemožnosti praktizovania viery došlo naopak k nárastu religiozity. Nie vždy 

sa ale podieľal na znížení počtu kohabitujúcich. 

     Demografické charakteristiky hovoria o veku kohabitujúcich, ale i o tom, že väčšina žije 

v mestách, je menej religiózna, dokonca sa údajne grupuje z menej finančne zabezpečených 

rodín (ale to zrejme len určitá časť, nie celé spektrum kohabitujúcich), takže jej chýbajú 

prostriedky na uzavretie manželstva. 

     Ďalšiu skupinu tvoria ľudia, ktorí neradi komunikujú s úradmi a pochádzajú zo sociálne 

slabších vrstiev.  

     Dĺžka trvania vzťahu založenom na kohabitácii sa pohybuje okolo 2 rokov. Len niečo cez 

10%  kohabitujúcich žije spolu dlhšie ako od 5 – 7 rokov. Väčšina kohabitujúcich partnerov 

uzatvorí neskôr manželstvo, ale tento fakt závisí i od rozšírenosti tohto fenoménu v tej, ktorej 

krajine. Napríklad vo Švédsku kde je legitimizovaná, je zotrvanie v kohabitácii alebo 

uzatvorenie manželstva len vec názoru. Švédsko je krajina, kde kohabitujúci vstupujú do 

manželstva len asi v 30% prípadov, kým v ostatných krajinách je to cca 50% populácie. Čím 

viac ženy zarábajú, tým menej chcú mať deti. U mužov je to naopak pozitívny vzťah, čím 

vyšší príjem, tým vyššia motivácia mať deti. Dôležitejším prediktorom pre ženy je vek, 

pričom so stúpajúcim vekom rastie túžba a zároveň pochybnosti o tom, či mať dieťa a po 

istom veku prudko klesne túžba aj pochybnosti (WU, 2000).  

     Kohabitujúce páry vychovávajú spolu deti. Páry, ktoré nežili predtým v manželstve, ani 

nie sú ovdovení sa starajú o vlastné deti v 16%. Páry, ktoré žijú v kohabitačnom zväzku po 
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rozvode alebo ovdovení sa starajú o deti vlastné alebo partnerove asi v 20% , pričom v tomto 

prípade sa väčšinou jedná o deti staršie ako 10 rokov (Bumpass et al.,1991). 

4.3 Motivácia spolužitia v kohabitačnom zväzku 

 

     Kohabitujúce páry nevstupujú poväčšine do kohabitujúceho zväzku premyslene. Väčšinou 

je vyústením chodenia spolu. Ak má jeden z kohabitujúcich partnerov k dispozícii bývanie, 

kde sa druhý môže prisťahovať, ide len o využitie príležitosti byť častejšie spolu, možno 

i znížiť náklady na živobytie. Aspoň jeden z páru uvažuje o zmene kohabitačného zväzku vo 

zväzok manželský, najneskôr vtedy, keď žena otehotnie. Najčastejšou motiváciu spolužitia 

v kohabitačnom zväzku je láska. Ľudia túžia byť spolu čo najčastejšie, uskutočňovať spoločné 

aktivity, spoločne tráviť čas, baviť sa. Kohabitujúci ako výhodu uvádzajú, že sa stanú 

nezávislejší od rodičov, čo je nakoniec jeden z faktorov osobnostnej zrelosti a zároveň môžu 

praktizovať bezpečný sex. Ďalší dôvod je, že sa delia o náklady na domácnosť, ktoré sú 

v súčasnosti vysoké a tak sa stávajú menej závislí na rodičoch nielen psychicky, ale 

i finančne. Bumpass, Cherlin (1991) uvádzajú, že jediným dôležitým dôvodom prečo 

kohabitovať pre väčšinu kohabitujúcich bolo, že si partneri pred tým, než uzavrú manželstvo 

budú istí, že si navzájom vyhovujú (53,5 % kohabitujúcich). Menej dôležitý dôvod (27% 

kohabitujúcich) bolo zdieľanie výdavkov. Najmenej dôležité pre nich boli slabší záväzok a 

väčšia nezávislosť (15-20% kohabitujúcich). Na otázku, ako sa podľa kohabitujúcich zmení 

ich život potom, keď sa zoberú, väčšina odpovedala, že bude rovnaký. Otázka obsahovala 

kategórie ako „emocionálna istota“, „vzťah k partnerovi“, „priateľstvá“, „sexuálny život“, 

„ekonomická nezávislosť“, „sloboda robiť, čo chcem“, „pocit šťastia“, „ekonomická istota“, 

„štandard bývania“. Trochu menej kohabitujúcich odpovedalo, že bude lepší v daných 

charakteristikách, ale bolo to predsa viac ako tých, ktorí uvádzali, že život bude horší. 

Zaujímavosťou bolo, že zhruba 30% mužov ale len 17 % žien odpovedalo, že „slobodne 

robiť, čo chcú“ sa zhorší. 

     Existuje skupina kohabitujúcich, kde jeden z páru uvažuje o manželstve, ale druhý nie. 

Ten z dvojice, ktorý chce uzatvoriť manželstvo verí, že časom partner bude s manželstvom 

ako legalizovanou formou spolužitia súhlasiť. Nerovnovážna situácia nastáva ak partnerovi 

natoľko vadí formálne spečatenie vzťahu, že si ani v budúcnosti nevie predstaviť, žeby 

kohabitujúci zväzok prešiel vo zväzok manželský. Partner, ktorý po manželstve túži skôr či 

neskôr začne byť vo vzťahu nespokojný. Spravidla však platí, že časť kohabitujúcich vníma 

toto spolužitie ako predstupeň manželstva, pričom na Slovensku oveľa menšia časť ju vníma 

ako alternatívu k manželstvu. Jedinci žijúci v kohabitácii v staršom veku majú inú motiváciu 
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ako mladí kohabitujúci. Starší kohabitujúci považujú svoje partnerstvo viac za alternatívu k 

manželstvu ako možnosť skúsiť si spoločný život s partnerom pred manželstvom (Brehm, 

1985). Môžu byť ovplyvnení bývalým manželstvom a nechcú zažiť ďalšie sklamanie alebo sa 

ich hodnoty zmenili a manželstvo nepovažujú za taký dôležitý spôsob partnerského spolužitia 

ako v minulosti. Lehotská (2012) uvádza, že na Slovensku kohabitácia nie je v zákone 

explicitne popísaná a zadefinované nie sú práva kohabitujúcich. Kohabitujúcim partnerom to 

môže spôsobovať problémy v prípade choroby alebo smrti partnera, v prípade dedičstva alebo 

spoluvlastníctva majetku. Tento stav je zrejme výsledkom prevažne konzervatívneho a 

tradičného postoja obyvateľov Slovenska, a ich preferovania manželstva ako jediného 

možného spôsobu dlhodobého spolunažívania partnerov. Napriek tomu však kohabitácia na 

Slovensku bola, v súčasnosti sa vyskytuje a jej výskyt bude pravdepodobne v budúcnosti 

vyšší. 

4.3.1 Deti žijúce v kohabitácii 

 

     Kohabitácia, kde súčasťou spoločnej domácnosti sú aj deti predstavuje iný typ spolužitia 

vo viacerých rovinách. Prvou rovinou je zmena vzťahov, z partnerských na rodičovské. Táto 

prinesie i zmenu v interakcii medzi členmi rodiny. Vstupom dieťaťa do vzťahu a to či už jeho 

narodením alebo príchodom z predchádzajúceho vzťahu jedného z partnerov sa väčšinou 

rozširuje interakcia o starých rodičov, resp. súrodencov kohabitujúceho páru. Komunikácia 

ako súčasť interakcie sa mení a prispôsobuje zmeneným podmienkam. Mení sa aj percepcia, 

teda vnímanie kohabitujúceho páru okolím. Dieťa je vnímané ako stabilizujúci faktor, keďže 

vyvoláva u partnerov väčší pocit zodpovednosti. Jedinci, ktorí neuzatvorili manželstvo, 

pretože sa necítili byť zrelí na trvalý vzťah sa naopak môžu cítiť prítomnosťou dieťaťa 

obmedzovaní. Dieťa im však môže pomôcť dozrieť a vcítia sa do role rodiča. 

     Mimomanželská plodnosť bola v osemdesiatych rokoch na úrovni 7%, v deväťdesiatych 

rokoch stúpala a v roku 2000 tvorila 18,3% celkovej plodnosti. Rastúca krivka 

mimomanželskej plodnosti je spravidla vysvetľovaná dvomi spôsobmi. V prvom prípade ľudí 

k rozhodnutiu mať potomka mimo manželstva vedú dôvody hodnotové, v druhom prípade sú 

to dôvody ekonomické.  

     Prvé vysvetlenie dáva tento trend do súvislosti s teóriou druhého demografického 

prechodu, a teda s rastom individualizácie, zvyšujúcou sa autonómiou jedinca 

a s redefinovaním genderových rolí v rodine. Táto teória nesie v sebe predpoklad, že 

manželstvo stráca svoju príťažlivosť a je považované za zastaranú inštitúciu.  
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     Druhé vysvetlenie opierajúce sa o vplyv ekonomických faktorov na rodinné správanie 

spája tieto zmeny s neistotou na trhu práce a s rizikom ekonomických problémov u niektorých 

sociálnych skupín. Chaloupková (2007) uvádza, že na základe vzniku nároku na sociálne 

dávky je pre tieto skupiny do istej miery výhodné žiť v nemanželskom spolužití a predstierať, 

že žena je slobodnou matkou. V súčasnosti však zákon nerozlišuje vo výške sociálnych dávok 

medzi rodičmi, teda sociálne dávky nie sú na Slovensku zvýšené, keď je rodič osamelý. 

Jediná výhoda pre osamelé matky je v dlhšej materskej dovolenke a dlhšom poberaní 

materského príspevku.  

     Kategória kohabitácie s deťmi môže so sebou prinášať rôzne typy rodinného usporiadania. 

Graefe a Lichter (1999) navrhujú trojdimenzionálnu typológiu, a to na základe biologického 

a nebiologického druhu rodičovstva. 

Kohabitácia tak môže zahŕňať: 

 deti, ktoré sú biologickými deťmi kohabitujúcich partnerov 

 deti, ktoré pochádzajú z predchádzajúceho vzťahu a teda ich biologickým rodičom je 

iba jeden z partnerov 

 deti pochádzajúce z predošlého vzťahu a zároveň spoločné biologické deti  

 

     Deti narodené do kohabitácie sú s väčšou pravdepodobnosťou neplánované v porovnaní s 

deťmi narodenými do manželstva, avšak nie v porovnaní s deťmi narodenými slobodnej 

matke. Fakt, že sa deti narodia neplánovane môže nepriamym spôsobom vplývať na ich 

vývin. 

     Aj napriek tomu, že kohabitácie s deťmi sú v porovnaní s bezdetnými kohabitáciami 

stabilnejšie, táto stabilita sa ani zďaleka nevyrovná manželskému usporiadaniu rodiny. 

Autorky Osborne, Manning a Smock (2007) zistili, že deti narodené kohabitujúcim rodičom 

čelia až päťkrát väčšiemu riziku zažiť rodičovskú rozluku, než je tomu v prípade detí 

narodených do manželskej rodiny. 

     Úroveň vzdelania a príjem je najnižší u slobodných rodičov, vyšší u kohabitujúcich 

rodičov a najvyššiu úroveň vzdelania a najvyšší príjem uvádzajú rodičia žijúci v manželstve. 

To môže ovplyvňovať život dieťaťa. Jeden pohľad z opačnej strany, t.j. ako deti ovplyvňujú 

život rodičov, naznačuje, že prítomnosť detí v kohabitácii nemusí ovplyvňovať stabilitu 

vzťahu partnerov, lebo nevplýva ani na urýchlenie, ani na spomalenie ukončenia vzťahu 

rodičov. Deti v rodine s nevlastným rodičom, či už je to manželstvo alebo kohabitácia majú 

rovnakú šancu zažiť nestabilitu vzťahu svojich rodičov (Manning, 2002). 
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     Je pravdepodobnejšie, že deti žijúce v kohabitačnom zväzku zažijú rozchod rodičov. 

Výskumne sa zistilo, že v kohabitáciách, ktoré neprešli do manželstva, je asi 20 % 

pravdepodobnosť, že dieťa do veku 5 rokov zažije rozchod rodičov (Kiernan, 2002). Väčšina 

detí zažije zmenu statusu vzťahu svojich rodičov alebo rodiča. Približne 60 % detí do veku 5 

rokov narodených do kohabitácie je prítomných pri vstupe rodičov do manželstva. Asi 28 % 

takýchto detí zažije prechod z kohabitácie do rodiny so slobodnou matkou a 12 % detí ostane 

v kohabitácii (Graefe, Lichter, 1999). 

     Vzťahy detí a rodičov sú predsa len odlišné v kohabitujúcich a manželských zväzkoch. 

Výskumy sledujúce sociálny, mentálny vývin detí ako aj ich telesné zdravie naznačujú, že 

deti kohabitujúcich matiek dosahujú horšie školské výsledky a majú problémy s delikventným 

správaním (Thomson, Hanson & McLanahan, 1994) ako aj (Dunifon & Kowaleski-Jones, 

2002). Spojitosť kohabitácie a telesného zdravia skúmala Schmeer (2011), ktorá dokazuje, že 

deti narodené kohabitujúcim rodičom majú horšie zdravie než deti narodené manželom.  

     Kohabitujúce páry s deťmi sa radia k rodinám s nižším príjmom a súčasne vyšším rizikom 

chudoby. Deti kohabitujúcich rodičov sú menej ekonomicky zaistené v porovnaní s tými, 

ktorých rodičia žijú v manželstve nezáležiac na tom, či sú to ich biologické alebo osvojené 

deti (Thomson, Hanson & McLanahan, 1994). Ekonomickú situáciu kohabitujúcich rodín 

môže zlepšovať podpora, ktorá sa im dostáva od príbuzenstva. V porovnaní s matkami - 

manželkami sú kohabitujúce matky zo strany príbuzenstva finančne viac podporované. Táto 

podpora je však o niečo nižšia, než je tomu u osamotených matiek (Mazelis & Mykyta, 2011). 

Na chode domácnosti, ktorú tvorí kohabitujúci pár s deťmi, by sa mali podieľať obaja 

kohabitujúci partneri. To isté platí aj v oblasti starostlivosti o deti z finančného hľadiska bez 

ohľadu na to, či sa jedná o biologické dieťa oboch partnerov alebo iba jedného z nich. 

     Tejto tematike sa venovala v našich podmienkach Chaloupková (2006), ktorá zistila, že 

hoci kohabitujúce páry zvyknú spravovať svoje financie oddelene, páry s deťmi zdieľajú 

väčšinou výdavky spoločne, podobne ako manželia. Ukazuje sa, že kohabitujúce páry s deťmi 

sa od ostatných typov rodín líšia i v oblasti nakupovania a investovania svojich financií. Čo sa 

týka výdavkov na deti, neboli v porovnaní s manželmi zistené rozdiely. Avšak ukazuje sa, že 

tieto rodiny zvyknú viac míňať na alkohole a tabakových produktoch, a menej investujú do 

zdravotnej starostlivosti, vzdelania a starostlivosti o domácnosť (DeLeire & Kalil, 2005).  

4.4 Porovnanie kohabitácie a manželstva 
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     K rozšíreným témam vedných disciplín zaoberajúcich sa rodinou v súčasnosti sú rozmanité 

formy partnerského a rodinného spolužitia, a ich spätný vplyv na partnerov, rodinu a dieťa. 

Jedným z prvých bádateľov, ktorý k tomuto fenoménu zaujal jasné stanovisko bol sociológ 

Nock (1995), ktorý mu v svojej štúdii ,,A Comparision of Marriages and Cohabiting 

Relationships“ pridelil status ,,nedokonalej inštitúcie“. Od toho času sa psychológovia, 

pedagógovia, sociálni poradcovia a samozrejme sociológovia týmto javom zaoberajú 

podrobnejšie a uvažujú, či je to naozaj tak. 

Sociologické hľadisko 

      Sociologické hľadisko je reprezentované výskumom Nocka (1995). Údaje boli vytvorené 

z dotazníkového šetrenia National Survey of Families and Households (NSFH) v USA, ktoré 

pozostávalo z národne reprezentatívnej vzorky 13 017 jedincov dotazovaných medzi marcom 

1987 a májom 1988.  

     Nock (1995) analyzoval celkovo 2493 manželských párov a 499 kohabitujúcich párov. 

Keďže kohabitácia v porovnaní s manželstvom trvá kratšie, jeho analýza bola obmedzená iba 

na páry, ktoré spolu žili nie viac než 10 rokov. Priemerná dĺžka manželstva bola v jeho vzorke 

5,4 roka, kým priemerné trvanie kohabitácie bolo iba 2,9 roka. 

Manželské a kohabitujúce páry boli porovnávané v 4 dimenziách: 

 Záväzok 

Sila záväzku bola meraná na základe indexu vytvoreného z otázok smerujúcich k zisteniu 

vnímania možných strát či prospechov v prípade rozpadu vzťahu. Oblasti vnímania 

potenciálnych strát a prospechov v prípade separácie boli: štandard bývania, sociálny život, 

kariérne možnosti, celkové šťastie, sexuálny život. 

 Medzigeneračné vzťahy  

Na tejto dimenzii bola zisťovaná kvalita vzťahu s rodičmi. Zvlášť pre otca a zvlášť pre matku.  

 Kvalita vzťahu  

Táto bola zisťovaná pomocou troch meracích nástrojov. Nakoľko časté nezhody vo vzťahu 

indikujú jeho menšiu kvalitu, prvým z nich bol index merajúci frekvenciu nezhôd partnerov 

ohľadom rôznych tém. Zahrnuté boli nasledovné položky: domáce povinnosti, peniaze, 

trávenie spoločného času, sex, plánovanie (ďalšieho) dieťaťa, príbuzenstvo. Ďalším nástrojom 

bola priama otázka zisťujúca celkové šťastie vo vzťahu. Nakoniec nasledovalo zistenie 

vnímania férovosti v oblasti rozdelenia domácich prác a starostlivosti o deti vo vzťahu 

u každého člena osobitne.  

 Ideálna fertilita 

Ideálna fertilita sa týka počtu detí, ktoré by pár chcel mať, ak by to bolo možné. 
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      Manželské a kohabitujúce páry boli následne porovnávané na každej z týchto dimenzií. 

Výsledky boli zisťované zvlášť pre mužov a zvlášť pre ženy. V nadväznosti na zistenie, že 

manželské páry, ktoré pred manželstvom kohabitovali, sa v kvalite vzťahu odlišujú od tých, 

ktoré do manželstva vstúpili priamo bez tejto predchádzajúcej skúsenosti (Thomson & 

Colella, 1992), rozlíšil Nock (1995) v svojej analýze tieto skupiny: 

 manželské páry, ktoré pred manželstvom spolu kohabitovali 

 manželské páry, ktoré sa zobrali bez predchádzajúcej kohabitácie 

 nemanželské páry, ktoré v súčasnosti žijú v spoločnom kohabitačnom zväzku  

V oblasti záväzku výsledky priniesli niekoľko konzistentných odlišností medzi 

kohabitujúcimi jedincami a jedincami žijúcimi v manželstve. Kohabitujúci jedinci 

v prieskume odpovedali, že ukončenie ich vzťahu by prinieslo viac pozitívnejšie, resp. menej 

negatívnejšie dôsledky, než by tomu bolo u jedincov žijúcich v manželstve. Kohabitácia sa 

teda vyznačuje nižším záväzkom.  

V oblasti medzigeneračných vzťahov prinieslo manželstvo v porovnaní s kohabitáciou 

tiež viac pozitívne výsledky. Ukázalo sa, že kohabitujúci jedinci majú chudobnejšie vzťahy 

s rodičmi, s otcom rovnako ako aj s matkou. Jedinú výnimku tvorila skupina kohabitujúcich 

mužov, ktorá sa v oblasti vzťahu s otcom nelíšila od ženatých mužov, ktorí pred manželstvom 

kohabitovali so svojou partnerkou.  

V rámci dimenzie kvality partnerského vzťahu sa v oblasti frekvencie nezhôd nenašli 

žiadne signifikantné odlišnosti medzi manželskými a kohabitujúcimi pármi. Avšak na priamu 

otázku týkajúcu sa celkového šťastia vo vzťahu dávali jedinci žijúci v manželstve 

jednoznačne pozitívnejšie odpovede než kohabitujúci jedinci. Tretí merací nástroj zisťujúci 

kvalitu vzťahu ukázal, že férovosť je vo všetkých typoch daných zväzkov vnímaná rovnako.  

Posledná meraná dimenzia, t.j. ideálna fertilita, ukázala, že ženatí a kohabitujúci muži sa 

v tejto oblasti od seba nelíšia. Avšak kohabitujúce ženy by v ideálnej situácii preferovali 

menej detí než vydaté ženy, ktoré pred manželstvom nekohabitovali.  

     Pri porovnaní výsledkov manželských a kohabitujúcich párov Nock (1995) zistil, že tieto 

páry sa od seba neodlišujú v oblasti každodenných aspektov ich súčasného vzťahu. Odlišujú 

sa ale v oblastiach, ktoré by mohli byť orientované na budúcnosť, alebo na vzťahy s rodičmi. 

Kohabitujúci jedinci sú menej šťastní, majú menší záväzok voči sebe a tiež chudobnejší vzťah 

s rodičmi. Tieto poznatky dáva do súvislosti s hypotézou o nedostatočnej inštitucionalizácii 

nemanželského spolužitia. Predpokladá, že trvanie záväzku, ktoré je stelesnené manželským 

zákonom, nie je v prípade kohabitácie dostatočne zrejmé. V kohabitačných  zväzkoch nie sú 
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prítomné formálne, legálne a normatívne štruktúry. V porovnaní s manželmi je údajne vzťah 

kohabitujúcich jedincov s rodičmi chudobnejší. 

Psychologické hľadisko 

     Z pohľadu psychológie v súvislosti s úvahami o rodine, malo vždy prioritné postavenie 

dieťa - to ako je o neho postarané, či má podmienky pre svoj zdravý vývin, či sú a ako sú 

uspokojované jeho primárne a vyššie potreby, zabezpečovaný optimálny rozvoj osobnosti, či 

zodpovední kompetentní dodržiavajú jeho práva, najmä právo na šťastné detstvo 

a dospievanie, a právo na vzdelanie. Od takéhoto ponímania by sa malo v psychológii nazerať 

na rodičov, ich formu a spôsob spolužitia, a to ako sa podpisuje na deťoch. Základné pravidlo 

by teda malo znieť, čo je dobré pre dieťa by malo byť dobré aj pre rodičov. Takéto 

jednoduché to však nie je. Rodičia tiež majú svoje občianske a ľudské práva, právo na 

optimálnu formu spolužitia a nemajú povinnosť trpieť v nefunkčnom vzťahu, tobôž nie, ak 

tento negatívne ovplyvňuje deti. Manželstvo a kohabitácia z pohľadu dieťaťa nie je jediná 

forma spolužitia rodičov, resp. rodiča. Deti sú vychovávané aj v neúplných a doplnených 

rodinách. Pred psychológiou a ostatnými vednými disciplínami zaoberajúcimi sa rodinou stojí 

výzva zaoberať sa deťmi, dospelými a ich vzťahmi, interakčnými vzorcami správania vo 

všetkých formách spolužitia rodičov a to v súčasnej forme socio-kultúrneho, politického 

a ekonomického usporiadania spoločnosti. Všetky tieto podmienky sa vo vzájomnej 

podmienenosti cirkulárnej kauzality podieľajú na psychickom a fyzickom zdraví všetkých 

členov rodiny, najmä detí. Od psychického, sociálneho a fyzického zdravia našich detí závisí 

budúcnosť celej našej spoločnosti, čím je závažnosť problematiky potvrdená. 

     Doterajšie výskumy sa týkali najmä finančného zabezpečenia a možnosti rodičov a tie 

vychádzajú v prospech manželstva a úplnej rodiny, keďže osamelé matky boli podľa 

prieskumov finančne na tom zo všetkých foriem spolužitia najhoršie.  

     Ako vplýva kohabitácia na zdravý psychický vývin dieťaťa, na rozvoj jeho osobnosti, na 

uzatvárania osobných vzťahov v adolescencii a dospelosti a na ich kvalitu ako aj schopnosť 

zotrvať v nich, to zatiaľ nevieme. Odpovede na niektoré otázky nám budú známe až 

v budúcnosti, pretože kohabitácia je v našej spoločnosti pomerne nový fenomém. Máme ale 

možnosť porovnať závery výskumov zo severských a západných krajín, ktoré ako sme viedli 

vyššie hovoria, že záleží na motivácii kohabitujúcich, na filozofii, ktorú preferujú, na tom 

kedy sa do vzťahu deti narodili, či sú biologické alebo doplnené. 

     Čo teda vieme? Kohabitácia je podobná manželstvu, pretože spĺňa základné atribúty 

osobného vzťahu – lásku, intimitu, spoločné bývanie a starostlivosť o deti, a tiež ich výchovu. 
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     Najväčší rozdiel medzi kohabitáciou a manželstvom je zrejme ten, že kohabitácia je 

považovaná za proces, ktorý sa nejakým spôsobom vyvíja. Buď smeruje k manželstvu, alebo 

k rozpadu vzťahu. Manželstvo je stav, o ktorom sa predpokladá, že bude stabilný, je v ňom 

predpoklad väčšieho záväzku voči partnerovi i širšej rodine, z ktorej pochádza. Aspoň pri 

uzatváraní manželstva sú mladí ľudia nastavení zotrvať v ňom v „dobrom i zlom“. Naša 

právna úprava pozná zrušenie tohto stavu rozvodom. Nachádzame i rodové rozdiely 

u kohabitujúcich, ktorí sú menej konzervatívni a u konzervatívnejších manželov, napr. 

z hľadiska zastávania pozície v manželstve. Kiernan (2002) tvrdí, že partneri žijúci 

v manželstve sú si menej neverní, kohabitujúci sa údajne podvádzajú viac. Vyznávajú iné 

hodnoty a zastávajú rozdielne postoje k udalostiam a skutkom. Tvrdí tiež, že manželstvá, 

v ktorých partneri kohabitovali pred ich uzatvorením sú menej stabilné, ako manželstvá, 

uzatvorené bez kohabitácie. Diskutabilný je názor prezentujúci menšiu traumu z rozchodu 

u kohabitujúcich ako u manželov. V tomto prípade je to zrejme individuálne, ako preciťujú 

traumu z rozchodu partneri v kohabitácii a manželia. Závisí to zrejme od viacerých aspektov, 

ako je dĺžka, intenzita a kvalita vzťahu a skutočnosti, či vo zväzku žijú deti. 

     Výskumne bola asi najviac spracovaná téma kvality vzťahu v kohabitácii a manželstve 

s rôznorodými výsledkami. Výsledky Hamplovej (2009) zo štyroch krajín Európy (Rakúsko, 

Slovinsko, Maďarsko, Česká republika) za účelom zisťovania pocitu šťastia na základe 

rodinného stavu hovoria, že rodinný stav ovplyvňoval pocit šťastia – manželia boli šťastnejší 

ako slobodní. Kohabitácia mala na spokojnosť so životom rozdielny vplyv, lebo kohabitujúci 

sú heterogénnejšia skupina ako manželia.  

     Údaje  z roku 2003 z 21 európskych krajín naznačujú, že manželstvo aj kohabitácia 

ovplyvňujú zdravie pozitívne, avšak muži profitujú zo vzťahu viac ako ženy. Horšie zdravie 

bolo zistené u mužov, keď sa narodilo dieťa, ale príchod dieťaťa nemal vplyv na zdravie ženy 

(Olsenová & Dahl, 2007).  

     Nižšia spokojnosť i pocity šťastia kohabitujúcich môže súvisieť i s inými atribútmi ako je 

nižší príjem, nie vlastné bývanie apod. 

     Nateraz možno uzavrieť, že viac skúsenosti s kohabitačnými zväzkami majú severské 

a západné európske štáty. Výsledky ich výskumov sú prínosné, nemožno ich ale mechanicky 

aplikovať na našu populáciu. Preto je žiaduce uskutočňovať vlastné výskumy v danej 

problematike. 
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Prípadová štúdia 

 

Problém: neistota v interpersonálnom kontakte, pocity strachu 

Pohlavie: žena 

Vek: 23 rokov 

Stav: kohabitujúca, bezdetná 

 

     Klientka pociťuje neistotu v kontakte s okolím. Približne rok žije v prenajatom byte spolu 

s priateľom. Pre spoločné bývanie sa rozhodli po ročnej známosti. Klientka pochádza 

z dediny, rodičia aj ona sú silne veriaci. Rodičia sú presvedčení, že býva s kolegyňou. Bojí sa 

prezradenia. O vzťahu s priateľom rodičia vedia, sú ale presvedčení, že manželské spolužitie 

je pre ich deti jediná trvalá forma vzťahu, nepredpokladajú, že klientka s priateľom žije 

v jednej domácnosti. Na začiatku spolužitia si s priateľom stanovili pravidlá o rovnakom 

podiele na nákladoch na bývanie a strave. Priateľ tieto pravidlá podľa nej sústavne porušuje. 

Viac ju ale trápi skutočnosť, že domov chodieva nepravidelne. Nepovažuje za potrebné 

oznámiť jej, že prespí u rodičov, niekedy nezdvihne telefón. V klientke sa striedajú v takýchto 

večeroch pocity strachu a zlosti. Ak sa na neho zlostí, okamžite sa dostavia predstavy, že sa 

mu niečo stalo a nasledujú pocity viny. Tieto pocity sa striedajú a pridružujú sa myšlienky na 

možnú partnerovu neveru a následný strach, že ho stratí. Keď priateľ príde domov prichádzajú 

z jej strany výčitky, niekedy už aj vyšetrovacie aktivity, priateľ je znechutený a niekedy 

vzápätí odchádza. Klietka prežíva sklamanie zo správania partnera bojí sa, že o neho príde. 

Sama hovorí, že kamarátky videli jej priateľa s inou ženou. Pociťuje strach a na otázku, či si 

uvedomuje z čoho uvádza: „bojím sa, že prídem o priateľa, že si pokazím povesť a hlavne sa 

bojím rodičov. Potrebuje oporu a zaradenie do terapie prijíma s úľavou. 

    

Súhrn 

 

     Kohabitácia sa najčastejšie definuje ako spolužitie dvoch ľudí, ktorí spolu žijú bez 

manželského zväzku, majú vzájomný intímny vzťah, zdieľajú spoločný príbytok, spoločne sa 

oň starajú a môžu zdieľať spoločné plány do budúcnosti. Kohabitujúce páry nevstupujú 

poväčšine do kohabitujúceho zväzku premyslene. Väčšinou je vyústením chodenia spolu. Ak 

má jeden z kohabitujúcich partnerov k dispozícii bývanie, kde sa druhý môže prisťahovať, ide 

len o využitie príležitosti byť častejšie spolu, možno i znížiť náklady na živobytie. Aspoň 

jeden z páru uvažuje o zmene kohabitačného zväzku vo zväzok manželský, najneskôr, keď 
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žena otehotnie. Najčastejšou motiváciu spolužitia v kohabitačnom zväzku je láska. Väčšina 

výskumov sa zhoduje v tom, že deti žijúce v kohabitačnom zväzku zažijú častejšie rozchod 

rodičov ako deti žijúce v manželstve. Väčšina detí v kohabitácii má len jedného biologického 

rodiča. Závery výskumu naznačujú, že kohabitácia sa vyznačuje nižším záväzkom. V oblasti 

medzigeneračných vzťahov prinieslo manželstvo v porovnaní s kohabitáciou tiež viac 

pozitívne výsledky. Ukázalo sa, že kohabitujúci jedinci majú chudobnejšie vzťahy s rodičmi, 

s otcom rovnako ako aj s matkou. V rámci dimenzie kvality partnerského vzťahu sa v oblasti 

frekvencie nezhôd nenašli žiadne signifikantné odlišnosti medzi manželskými 

a kohabitujúcimi pármi. Avšak na priamu otázku týkajúcu sa celkového šťastia vo vzťahu 

dávali jedinci žijúci v manželstve jednoznačne pozitívnejšie odpovede než kohabitujúci 

jedinci. Z hľadiska finančného zabezpečenia vyšli ako najmenej finančne zabezpečené 

osamelé matky, potom kohabitujúce páry a najlepšie sú zabezpečené manželské páry. Môže to 

však súvisieť s faktom, že kohabitujúce páry sú v mladšom veku. Psychologické hľadisko sa 

odvíja od dieťaťa, od toho ako je o neho postarané, či má podmienky pre svoj zdravý vývin, či 

sú a ako sú uspokojované jeho primárne a vyššie potreby, zabezpečovaný optimálny rozvoj 

osobnosti, či zodpovední kompetentní dodržiavajú jeho práva, najmä právo na šťastné detstvo 

a dospievanie, a právo na vzdelanie. Od takéhoto ponímania by sa malo v psychológii nazerať 

na rodičov, ich formu a spôsob spolužitia a to ako sa podpisuje na deťoch. Aj keď je kvalita 

vzťahov v kohabitácii a manželstve rovnaká, deti žijúce v kohabitácii zažijú častejšie rozchod 

rodičov, v takomto zväzku je nižší príjem, a teda aj nižšia pravdepodobnosť kvalitného 

vzdelania. Porovnanie manželstva a kohabitácie z hľadiska detí teda vyznieva v prospech 

manželstva. Je nutné uskutočňovať výskumy kohabitačného spolužitia na Slovensku, keďže 

tento trend má stúpajúci charakter. Nutné je však poznamenať, že na Slovensku ide väčšinou 

o prechodovú fázu pred uzatvorením manželstva. 

      

 


