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ŠANCA PRE NECHCENÉ DETI 
 

Ivana KUNDRÁTOVÁ 

 

ríspevok je súčasťou širšieho spracovania témy Šanca pre nechcené deti v práci ŠVOČ 

a témy Problematika nechcených detí a hniezd záchrany v ročníkovej práci. 

Kto sú nechcené deti? Nechcenými deťmi v kontexte príspevku označujeme novorodencov 

opustených, odložených anonymnými rodičmi, vo väčšine prípadov odložených svojimi mat-

kami. 

Problematika nechcených detí nepredstavuje v spoločnosti žiadne nóvum. Ludvík Hess 

a Martina Pokorná (2004) uvádzajú, že prvou inštitúciou výhradne zameranou na nájdené 

a opustené deti bol dom zvaný Xenodóchium založený v talianskom Miláne v roku 787. Ob-

dobne potom vznikali tieto domy aj v Ríme a ďalších talianskych mestách. V nasledujúcich 

storočiach priniesla technika vylepšenie v podobe otáčajúcich sa zariadení namontovaných do 

brán alebo stien domov pre nájdené deti, nemocníc či kláštorov. Matka dieťa odložila, otoče-

ním zariadenia ho premiestnila do objektu zvaného „nalezinec“. Zároveň jej bolo umožnené 

použiť zvonček, ktorým upozornila personál na prítomnosť dieťaťa. 

Problematikou nechcených detí na Slovensku sa v súčastnosti zaoberá predovšetkým Ob-

čianske združenie Šanca pre nechcených (ďalej len OZ Šanca pre nechcených), ktoré vo svo-

jom stanovisku uvádza, že za uplynulé dva roky podľa oficiálnych údajov nedostalo šancu na 

život desať novonarodených detí. Michal Piško (2007) uvádza, že policajné štatistiky zazna-

menali v roku 2003 na Slovensku 9 prípadov vrážd novorodencov a v roku 2004 ďalšie 4 prí-

pady Predpokladá sa však, že realita je oveľa horšia a že množstvo usmrtených, ale nenájde-

ných detí je až dvakrát vyšší. Tie isté policajné štatistiky hovoria o poklese usmrtených novo-

rodeniat a to v roku 2005 na 1 prípad a v roku 2006 na 2 prípady. „Marta Bujňáková z poli-

cajného prezídia si to vysvetľuje najmä zriadením verejných inkubátorov – takzvaných hniezd 

záchrany. Od decembra 2004 v mestách po celej krajine ich začalo otvárať občianske združe-

nie Šanca pre nechcených“, dodáva M.Piško (2007). Tento vysoko pozitívny pokles možno 

prisudzovať viacerým skutočnostiam, medzi inými aj zriadeniu prvých troch verejne prístup-

ných inkubátorov v decembri 2004 či právne ošetrenej možnosti utajených pôrodov od roku 

2005, avšak bohužiaľ zatiaľ sú to len naše dohady, nakoľko sa nám nepodarilo o týchto sku-

točnostiach doposiaľ nájsť žiadna štatistika, ktorá by naše dohady potvrdila. 

P 
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Súčasný stav na Slovensku dáva šancu nechceným deťom prostredníctvom projektu zá-

chrany nechcených detí garantovaným OZ Šanca pre nechcených, ktorý pozostáva z troch zá-

kladných línií. Prvou a v praxi využívanou líniou je tzv. Hniezdo záchrany (Zachráň ma, ma-

ma!). Ide o zriadenie verejne prístupných inkubátorov na Slovensku, kde môžu zúfalé ženy po 

anonymnom pôrode odložiť novorodenca a uchrániť ho tak pred smrťou. 

O tom, že zariadenia ako sú Hniezda záchrany predstávujúce prvý krok v projekte záchra-

ny nechcených majú naozaj význam nasvedčujú aj skúsenosti z iných krajín. Napríklad 

v Hamburgu nachádzali ročne okolo 35 mŕtvych novorodencov uvádza OZ Šanca pre nechce-

ných (2005). Potom, ako umožnili matkám deti anonymne odložiť v inkubátoroch, ich ročne 

takýmto spôsobom zachránia asi dvadsať. Ďalšími krajinami, kde sa vďaka podobným zaria-

deniam ročne podarí zachrániť niekoľko desiatok bezbranných novorodencov, o ktoré nemala 

ich matka dosť síl, odvahy či možností postarať sa, sú Rakúsko, Švajčiarsko, Belgicko, Ma-

ďarsko, či Taliansko (Anna Ghannamová, 2005). Hlavným motívom projektu Hniezda zá-

chrany je ponúknuť ženám, ktoré sa z rôznych príčin ocitnú v situácii, ktorú riešia otrasným 

a zúfalým spôsobom  – zmarením života svojho práve narodeného dieťaťa, novú a lepšiu al-

ternatívu. 

V súčastnosti je možnosť anonymného využitia inkubátora dostupná už v 10 mestách Slo-

venska. Prvé tri verejne prístupné inkubátory boli zriadené v decembri 2004 a spolu s ostat-

nými umožňujú matkám v ľubovoľnú hodinu prísť a nechať dieťa v inkubátore. Stačí jedno-

ducho dvihnúť roletu na okne budovy, podľa nálepiek na inkubátore ho otvoriť, vložiť dieťa 

a zatvoriť inkubátor. V spodnej časti inkubátora sú nakreslené inštrukcie, ako treba inkubátor 

otvoriť aj zavrieť. Inkubátor je vyhrievaný, vzduch v ňom je zvlhčovaný a je vybavený špeci-

álnou signalizáciou, ktorá personálu oznámi, ak doň niekto vloží dieťa a do piatich minút ho 

vyberú. Inkubátor je totiž napojený na pracovníkov nemocnice, ktorí sa o dieťa okamžite po-

starajú. 

Dieťatko potom čakajú komplexné vyšetrenia, a to veľmi obšírne. „O tom dieťati nič ne-

vieme. Môže byť zdravé, ale musíme rátať aj s tým, že matka mohla užívať nejaké návykové 

látky, môže byť chronicky, či infekčne chorá, alebo môže mať AIDS, alebo niečo podobné,“ 

hovorí M. Jánoš (in Kernová, 2005, s. 6). Dieťa vyšetria a postará sa o neho sociálna sestra, 

ktorá začne vybavovať jeho adopciu. Právne úkony vybaví právnik nemocnice. 
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Schválenie doplnenia príslušného zákona v oblasti zdravotníctva – zákona č. 576/2004 

Z. z.,1 vytvoril zákonný podklad pre legálne odloženie dieťaťa do hniezda záchrany, pričom 

uvedená problematika bola riešená už predtým ustanovením § 28 zákona č. 300/2005 Z. z. 

Trestného zákona, podľa ktorého také konanie nie je trestným činom, keďže nie je protipráv-

ne. V praxi to znamená, že ženy za tento svoj skutok nebudú trestne stíhané, lebo Hniezdo zá-

chrany je bezpečné, na to určené miesto, kde dieťa dostane okamžitú pomoc a lekársku sta-

rostlivosť. Odloženie dieťaťa kdekoľvek inde – aj na mieste, kde je predpoklad, že by mohlo 

dostať pomoc – napríklad pred vchod do kostola, či na stanici – bude podľa Trestného zákona, 

ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2006, trestné a páchateľku čaká trest odňatia slobody od 

dvoch do šiestich rokov. 

„Legislatíva vytvára dostatočný časový priestor i matkám, ktoré často konajú po pôrode v 

strese, pod tlakom svojej ekonomickej a sociálnej situácie. Svoje rozhodnutie si môže matka 

rozmyslieť do šiestich týždňov a odložené bábätko si vziať späť,“ dodáva A. Ghannamová 

(2005). 

Stratégiou OZ Šanca pre nechcených bolo, a stále je o projekte informovať odbornú i laic-

kú verejnosť a predovšetkým ženy v krízovej situácii a ich okolie. Nestačí však len zriadenie 

Hniezd záchrany. Podľa slov A. Ghannamovej (2005) je najdôležitejšie oboznámiť širokú ve-

rejnosť o projekte, aby sa nejakým spôsobom dostala k adresátom, k ženám, ktorých sa to 

najviac dotýka. Aby sa tieto informácie dostali aj do najzapadnutejšieho kúta Slovenska. Bo-

hužiaľ, nie každý má Hniezda záchrany v blízkosti svojho bydliska. Nie každá žena má silu k 

ním dôjsť. Mnohé možno potrebujú len informácie. Preto sa OZ Šanca pre nechcených v spo-

                                                 
1 Zákon č. 576/2004 Z. z. § 19, odsek 5: „Poskytovateľ je povinný osobitnú zdravotnú dokumentáciu vrátane 

osobných údajov nevyhnutných na identifikáciu viesť oddelene od zdravotnej dokumentácie ostatných osôb. 

Na osobitnú zdravotnú dokumentáciu sa nevzťahujú ustanovenia § 24 ods.4 a §25.“ 

 Zákon č. 576/2004 Z. z. § 19, odsek 4: „V prípade ženy, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby 

v súvislosti s pôrodom, vedie sa osobitná zdravotná dokumentácia v rozsahu zdravotnej starostlivosti súvisia-

cej s tehotenstvom a pôrodom, ktorej súčasťou sú osobné údaje tejto ženy nevyhnutné na zistenie anamnézy 

a údaje uvedené v odseku 2 písm. b)až i). Osobné údaje nevyhnutné na jej identifikáciu sa vedú oddelené od 

osobitnej zdravotnej dokumentácie spolu s písomnou žiadosťou podľa §11 ods. 10. Osobitná zdravotná do-

kumentácia sa o tieto údaje doplní a zapečatí ako celok.“ 

 Zákon č. 576/2004 Z. z. § 11, odsek 10: „Žena, ktorá písomne požiada o utajenie svojej osoby v súvislosti 

s pôrodom, má právo na osobitnú ochranu svojich osobných údajov.“ 

 Zákon č. 576/2004 Z. z. § 23, odsek 5: „Osobitnú zdravotnú dokumentáciu (§19 ods 4.) je poskytovateľ po-

vinný po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu odovzdať bez zbytočného odkladu ministerstvu zdravot-

níctva (§45 písm.p), ak žena v tejto lehote písomne neodvolala svoju žiadosť o utajenie svojej osoby.“ 
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lupráci so spoločnosťou Orange Slovensko rozhodlo zriadiť telefonickú Linku Hniezda zá-

chrany  – 0905 888 234.2 

Ako negatívum hodnotíme predovšetkým skutočnosť, že bohužiaľ doposiaľ neexistuje 

žiadna možnosť kontroly, ktorá by umožňovala zistiť, či matka resp. rodič, ktorý opúšťa svoje 

dieťa je skutočne v núdzi, alebo sa len jednoducho chce zbaviť svojej rodičovskej povinnosti 

starať sa a vychovávať svoje dieťa. Odporcovia zriadenia verejne dostupných schránok tvrdia, 

že zriadenie schránok zvýši počet odložených detí. Ako protiargument zároveň uvádzajú, že 

dieťa ma právo na informácie o svojom pôvode, ako aj skutočnosť, že takýmto spôsobom sa 

rodičia zbavujú svoje rodičovskej povinnosti. Stotožňujeme sa s názorom OZ Šanca pre ne-

chcených, že verejne prístupné inkubátory nie sú najlepším, ale krajným riešením kde môžu 

zúfalé ženy po anonymnom pôrode odložiť novorodenca a uchrániť ho tak pred smrťou. Úče-

lom zariadení nie je zbavovať matky zodpovednosti ale dať nechceným deťom šancu žiť ďa-

lej. 

Možnosť utajeného pôrodu v nemocniciach prezentovaná ako druhý krok projektu záchra-

ny nechcených detí bola nazvaná Kolískou záchrany (Daruj ma, mama!). Ide o skutočnosť, 

v rámci ktorej sa matka svojho dieťaťa režimom utajeného pôrodu zriekla a dieťa tak vlastne 

„darovala“ po skúšobnej lehote na adopciu. 

Zákonná možnosť porodiť dieťatko v nemocnici s tým, že nebude prezradená identita mat-

ky, a to buď úplne anonymne, bez udania mena, či akéhokoľvek identifikačného údaja už 

existuje aj na Slovensku. Možnosť utajeného pôrodu upravuje Zákon o zdravotnej starostli-

vosti č. 576/2004 Z. z. v § 11, odsek 10, v § 19 odseky 4 a 5 (a v § 23 odsek 5).3 Zlegalizova-

nie možnosti utajene porodiť, vytvára podmienky pre tehotnú ženu v ťažkej situácií, ktorá 

z nejakého dôvodu dieťa nechce, rodiť s utajením osobných údajov a anonymne sa vzdať die-

ťaťa. 

Poslanci Národnej rady vo svojom poslaneckom návrhu o vytvorenie legislatívneho rámcu 

pre utajené pôrody, tvrdia: 

                                                 
2 Spomínaná telefonická linka, ktorá bola uvedená do prevádzky 20. júna 2005 má byť k dispozícii 24 hodín 

denne. Jej úlohou je predovšetkým poskytovať poradenstvo v prípade nechceného tehotenstva, či pri riešení 

krízových situácií. Zároveň má informovať o možnosti utajeného pôrodu v nemocnici, ktorý je pre ženu aj 

dieťa zo zdravotného hľadiska bezpečnejší, alebo o možnosti odložiť dieťa do Hniezda záchrany, o tom kde 

sa nachádzajú a ako sa používajú. V akútnej situácii sa žena cez linku dozvie aj to, čo treba robiť v prípade 

pôrodu. Cieľom Linky Hniezda záchrany je umožniť ženám s nechceným tehotenstvom získať anonymne 

presné informácie o tom ako zachrániť dieťatko, ktoré si nemôže nechať. 
3 Zákon č. 576/2004- Zákon o zdravotnej starostlivosti § 11, odsek 10. 
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„jedným z dôvodov, prečo sa tehotná žena uchyľuje k umelému potratu, býva strach z reakcie okolia na 

jej tehotenstvo a materstvo. Tehotná žena, ktorá sa nachádza v obtiažnej životnej situácii, sa tak v niekto-

rých prípadoch uchyľuje k extrémnemu riešeniu – usmrteniu dieťaťa pred, alebo po narodení.“ 

Zámerom prijatia zákona, ktorý by dával možnosť ženám rodiť utajene je týmto situáciám 

predchádzať a ponúknuť týmto ženám alternatívu – utajený pôrod. V takomto prípade osobné 

údaje týchto žien budú neprístupné tretím osobám, čím budú mať istotu, že porodenie dieťaťa 

pre nich nebude znamenať stigmatizáciu v prostredí, v ktorom žijú. 

Poslanecký návrh, ktorého snahou bolo vytvoriť legislatívny rámec pre utajené pôrody na 

Slovensku hovorí: 

„Žena s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá porodila dieťa a písomne požiadala o uta-

jenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, ak sa nejedná o ženu, ktorej manželovi prislúcha predpoklad 

otcovstva (§ 51 zákona č. 94/1963 Zb., o rodine), má právo na zvláštnu ochranu svojich osobných úda-

jov.“ 

V poslaneckom návrhu sa ďalej uvádza, že osobné údaje nevyhnutné na identifikáciu sa 

vedú oddelene od zdravotnej dokumentácie spolu s písomnou žiadosťou o utajenie pôrodu. Po 

skončení hospitalizácie sa zdravotnícka dokumentácia o tieto údaje doplní a zapečatí ako ce-

lok. Otvorenie takto zapečatenej zdravotníckej dokumentácie je možné iba na základe roz-

hodnutia súdu. Lekári a príslušníci zdravotníckeho personálu, ktorí v rámci výkonu lekárskej 

starostlivosti prišli do styku s osobnými údajmi, sú povinní o nich zachovávať mlčanlivosť. 

Je v záujme ochrany dieťaťa, aby v prípade tzv. utajených pôrodov bola zdravotníckym za-

riadením vedená zdravotná dokumentácia ženy vrátane jej osobných údajov, lebo bez týchto 

osobných údajov by bolo prakticky nemožné zistiť dôležité informácie zdravotnej povahy, 

uvádza sa v poslaneckom návrhu. U dieťaťa sa napríklad v priebehu jeho života môže objaviť 

ochorenie, ktoré ma dedičný základ a poznanie anamnézy matky by významne uľahčilo lieč-

bu. Navrhuje sa preto osobitný režim vedenia a nakladania so zdravotnou dokumentáciou ta-

kejto rodičky. Pričom sprístupnenie týchto osobných údajov bude možné iba na základe roz-

hodnutia súdu. 

Výhodou utajených pôrodov je samotná skutočnosť, že sa vykonájú v nemocnici, pod do-

hľadom zdravotníkov tak, aby nebol ohrozený život matky ani dieťaťa, pričom všetky údaje 

o matke zostávajú utajené a zároveň sa od úplne anonymných pôrodov pri utajených pôrodoch 

uchovávajú informácie o biologickej matke, čo môže byť poistkou pre prípad krízovej situácie 

dieťaťa, akou je nutnosť náhrady životne dôležitého orgánu. 
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Tretia línia projektu záchrany nechcených detí, ktorá je v súčasnosti v štádiu prípravy je 

vnímaná OZ Šanca pre nechcených ako aj nami ako najlepšie riešenie označované tiež: „Ne-

chaj si ma, mama!“. Cieľom je vybudovanie zariadení po celom území Slovenska (v každom 

VÚC), do ktorých sa môžu na dlhší čas uchýliť ženy, ktoré sa napriek prvému rozhodnutiu 

vzdať sa dieťaťa, rozhodli nielen ho donosiť a porodiť, ale si ho aj navždy ponechať. Tieto 

miesta by však neobmedzovali pobyt matky časovo, ale tým, či už má nielen psychické, ale aj 

materiálne možnosti postarať sa o dieťa. 

V týchto charitatívnych domoch dostanú matky šancu žiť tak ako si zaslúžia. Pričom ich 

pobyt nebude limitovaný časovo, ale tým, či už majú nielen psychické, ale aj materiálne mož-

nosti postarať sa o seba i o dieťa. Tým sa zároveň líšia tieto domovy od podobných domov, 

ktoré už na Slovensku existujú. Združenie týmto ženám zároveň okrem prístrešia pomôže aj 

tým, že im dá prácu v dielňach, ktoré budú priamo v spomínaných domoch. Ženy budú 

v týchto dielňach zamestnané a istým spôsobom budú dostávať vlastný plat, z časťou ktorého 

budú platiť istým spôsobom aj pobyt v tomto dome. 

Pani Silvia Gašparovičová (2005) vo svojom príhovore povedala: 

„projekt Náruč záchrany chce zachrániť najkrajšie spojenie, aké na svete existuje, puto matky a dieťaťa. 

Chce dopriať matkám, ktoré nemajú vytvorené podmienky na to, aby mohli mať pri sebe svoje dieťa, aby 

našli bezpečie v zariadeniach Náručí záchrany. ... Materinská láska je veľmi silný cit, ktorý dokáže napl-

niť život ženy, dokáže dať mu zmysel.“ 

 Na Slovensku by sa teda v blízkej budúcnosti mali vystavať charitatívne domy, v ktorých 

budú môcť žiť matky s deťmi, ktoré by sa inak nemali kam uchýliť. Príkladom existujúceho 

azylového domu na Slovensku je Betlehem v Petržalke, azylový dom pre tehotné, mladé ženy 

či matky s deťmi. Opustené, bez riadneho finančného zázemia nachádzajú novú nádej na lepší 

život u rehoľných sestier Matky Terezy. „Misionárky lásky, ako zvyknú ľudia volať sestry, 

majú dvere otvorené bez rozdielu pre každú nastávajúcu mamičku. Ak sa uvolní miesto, môže 

byť prijatá okamžite, alebo jej pomôžu s náhradným riešením,“ uvádza Kristína Strašiftáková 

(2000). Mamičky majú v nomom domove zabezpečené ubytovanie, stravu, i šatstvo zadarmo. 

Počas dňa majú svoj program, prípadne pomáhajú s bežnými domácimi prácami, či v kuchyni. 

„Aj potom, čo sa bábätko narodí, môžu zostať rodičky u sestier. Starajú sa o svoju ratolesť 

a popri tom sa usilujú zohnať si prácu, osamostatniť sa, nájsť si vlastný domov. Niektoré sa 

vracajú späť k svojim rodinám“ dodáva K. Strašiftáková (2000). 

Aj Dom Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi ponúka služby tehotným ženám a mat-

kám v núdzi. Ide o pomoc 4 ženám v núdzi čakajúcim svoje prvé dieťa a ktoré napriek tlaku 
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okolia chcú život svojho dieťaťa zachrániť. Ženám sa zabezpečuje ubytovanie pričom dĺžka 

pobytu je obmedzená, maximálne na jeden rok po narodení dieťaťa. Budúcej mamičke a jej 

dieťatku sa zároveň poskytuje konkrétna a cieľavedomá pomoc vrátane odborného poraden-

stva počas tehotenstva i po narodení dieťaťa. V neposlednom rade sa matkám poskytuje so-

ciálne poradenstvo pri kontaktoch s úradmi ako aj psychologické poradenstvo. Pracovnícici 

Domu Charitas sa snažia pomôcť vyššie uvedenými spôsobmi pri zabezpečovaní budúcnosti 

matky a jej dieťaťa (CARITAS). Podobných zariadení poskytujúcich materiálnu ale aj duchov-

nú pomoc tehotným ženám v núdzi je na Slovensku viacero. 

Spolu tieto tri línie predstavujú ucelenú stratégiu riešenia problematiky nechcených 

detí na Slovensku. Dnes je na Slovensku desať Hniezd záchrany, pripravených prijať dieťa, 

ktorého sa matka v ťažkej situácii musí vzdať. Zachráni sa detský život, ale pretrhne sa najpri-

rodzenejšie a najkrajšie ľudské puto. Projekt Náruč záchrany posunie zachránené novorode-

niatko do náručia vlastnej matky. Preto OZ Šanca pre nechcených vyzýva: pomôžme zachrá-

niť toto puto, ponúknime NÁRUČ ZACHRANY –  a to vybudovaním azylových domov. 

 

V súvislosti s danou problematikou sme realizovali vo februári až marci tohto roku vý-

skum, ktorého hlavným cieľom bolo zistiť u študentiek 4. ročníka stredných škôl v mestách 

Prešov a Sečovce mieru informovanosti o možnostiach riešenia nechceného (neželaného) te-

hotenstva prístupných na Slovensku, ktoré dávajú dieťaťu šancu na život. Ďalej zisťiť v spo-

mínanej cieľovej skupine hlavné komunikačné kanály, ktorými cieľová skupina prijíma in-

formácie o možnostiach riešenia nechceného tehotenstva, ktoré dávajú dieťaťu šancu na život. 

Čiastkovými cieľmi spomínaného výskumu boli: 

Zistiť či cieľová skupina vie o nasledujúcich možnostiach riešenia nechceného tehotenstva 

na Slovensku: o možnosti anonymného odloženia novorodenca do špecializovaných zariade-

ní, o možnosti utajeného pôrodu, o existencii azylových domoch. 

Zistiť či sa líši miera informovanosti o možnostiach riešenia nechceného (neželaného) te-

hotenstva, ktoré dávajú dieťaťu šancu na život, u študentiek 4. ročníka na stredných školách 

v mestách Prešov a Sečovce. 

Zistiť u cieľovej skupiny zdroje informácií o možnostiach riešenia nechceného tehotenstva, 

ktoré dávajú dieťaťu šancu na život (média, gynekologické ambulancie, rodina, priatelia, ško-

la, poradenské centrá). 
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Zistiť aký má cieľová skupina postoj4 k jednotlivým alternatívam riešenia nechceného te-

hotenstva, ktoré dávajú dieťaťu šancu na život (či sa s danými možnosťami stotožňuje alebo 

nestotožňuje): k možnosti anonymného odloženia novorodenca do špecializovaných zariade-

ní, k utajenému pôrodu, k azylovým domom. 

 

Vychádzali sme z predpokladu, že cieľovej skupine sa nedostáva dostatočná informova-

nosť5 o vyššie uvedených spôsoboch riešenia nechceného tehotenstva,6 ktoré dieťaťu nechá-

vajú šancu na život. Za dostatočnú informovanosť považujeme stav, keď cieľová skupina vie 

minimálne o jednom z troch vyššie spomínaných možnostiach riešenia nechceného tehoten-

stva, ktoré dávajú dieťaťu šancu na život resp. vie aspoň kde je možné získať informácie 

o nich. Dostatočnú informovanosť sme vymedzili takto preto, lebo sa domnievame že v cie-

ľovej skupine je dôležité predovšetkým poznanie skutočnosti, že vôbec akési možnosti existu-

jú, ako aj skutočnosť, že cieľová skupina vie kde môže získať ďalšie potrebné informácie bez 

toho aby musela poznať všetky možné riešenia. 

Nedostatočnou informovanosťou označujeme stav, keď cieľová skupina nevie o tom, že 

nejaké možnosti riešenia nechceného tehotenstva, ktoré by dávali dieťaťu šancu na život na 

Slovensku sú a zároveň nevie na koho je možné obrátiť sa. Za nedostatočnú informovanosť 

považujeme teda skutočnosť ak cieľová skupina nielen že nepozná možné spôsoby riešenia 

ale ani nevie kam sa môže obrátiť, nakoľko sa tak cieľová skupina dostáva do „slepej uličky“ 

a nevidí žiadne iné východisko, čo môže viesť k zabitiu dieťaťa. 

                                                 
4 Postojom budeme rozumieť isté človekom zaujímané stanovisko, ktoré sa odráža vo vzťahu k cieľom a úlo-

hám, ktoré človek má pred sebou. Prejavuje sa v mobilizovanosti a pripravenosti na realizovanie činnosti. 

(Július Boroš, 1995) J. Boroš ďalej uvádza (2001) že postoje možno považovať za dôležité motivačné činite-

le, keďže v mnohom determinujú každodenné správanie, vznikajú v procese výchovy a sociálneho styku. Úz-

ko súvisia aj s potrebami, záujmami, životným štýlom, so vzormi, ideálmi, sklonmi, ašpiráciami a pod. ob-

vykle sú rezistentné aj voči zmene. A dodáva: „Človek si systém alebo štruktúru vytvára sám v sebe. Deje sa 

tak v priamej súčinnosti s ľudmi, so spoločnosťou, jej inštitúciami, organizáciami a zariadeniami.“ (1995, s. 62) 
5 Pod pojmom informácia budeme rozumieť správu pozostávajúcu z dát, ktoré prijímateľ vyhodnotil. Infor-

mácia teda pozostáva zo správy a (alebo) dát. Z dát vzniká informácia v momente, keď má pre príjemcu ne-

jakú vypovedaciu hodnotu. Informovanosťou teda rozumieme stav respondenta, ktorý môžeme hodnotiť 

ako stav neurčitosti systému pred a po prijatí informácie. Vychádzajúc z týchto definícií budeme kvalitou in-

formácie rozumieť pravdivostnú hodnotu konkrétnej informácie. Pravdivostná hodnota môže nadobúdať 

hodnotu pravdivú (1) alebo nepravdivú (0). 
6 Anonymné odloženie novorodenca do špecializovaných zariadení tzv. Hniezd záchrany, možnosť utajeného 

pôrodu, existencia azylových domov. 
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Zároveň sme vychádzali zo skutočnosti, že tehotná žena, ktorá svoje dieťa z rôznych dôvo-

dov nechce a zároveň ktorá nemá dostatok resp. nemá žiadne informácie o možných spôso-

boch riešenia svojej núdznej situácie (akou je nechcené tehotenstvo) sa môže uchýliť k tomu 

najhoršiemu, pripraviť dieťa o život. Predpokladáme však, podobne ako aj V. Cupaník (2005), 

odborný garant z Občianskeho združenia Šanca pre nechcených, že: „Ak žena bude vedieť, že 

je tu šanca ‚utajiť‘ svoju hanbu, zostať neodhalená, beztrestná a pritom nechať dieťa žiť, urči-

te si radšej vyberie takéto riešenie“. Ďalej sme predpokladali, že: 

• cieľová skupina nevie kam sa v prípade potreby riešenia nechceného tehotenstva obrátiť, 

na aké zariadenia či inštitúcie, 

• cieľová skupina je o možnostiach riešenia nechceného tehotenstva informovaná prevažne 

prostredníctvom masovokomunikačných médií (tlač, rozhlas, televízia, internet), 

• cieľová skupina nevie žiadnej z možností riešenia nechceného tehotenstva, ktoré dáva die-

ťaťu šancu na život, na Slovensku, 

• vyššia miera informovanosti v cieľovej skupine o možnostiach riešenia nechceného teho-

tenstva, ktoré dávajú dieťaťu šancu na život je na stredných školách v Prešove ako na 

stredných školách v Sečovciach, 

• cieľová skupina sa stotožňuje aspoň s jednou z možností riešenia nechceného tehotenstva, 

ktoré dávajú dieťaťu šancu na život v prípade nechceného tehotenstva. 

 

Po preštudovaní relevantnej literatúry sme zistili že je veľmi komplikované presne vyme-

dziť skupinu žien, resp. dievčat, ktoré by mohli potencionálne predstavovať ohrozenú skupinu 

nakoľko ide o vysoko heterogénnu skupinu kde sú rovnako zastúpené ženy zo sociálne handi-

capovaneho prostredia ako aj ženy z materiálne zabezpečených rodín, zároveň je tu veľká ve-

ková diferencia atď. 

Objektom nami realizovaného výskumu boli študentky štvrtého ročníka stredných škôl 

(stredné odborné učilištia, dievčenské odborné školy a gymnáziá) v meste Sečovce a v meste 

Prešov.Pre realizáciu samotného vyskumu sme si teda vybrali dievčatá vo veku 18 – 19 rokov 

ktoré považujeme za rizikovú skupinu v súvislosti s nechceným otehotnením a to z viacerých 

hladísk: napr. z dôvodu nízkeho veku respondentiek može ísť o nevyzreté osoby, u ktorých 

ešte nie je vybudovaný stabilný hodnotový systém. Zároveň predpokladáme, že v prípade ne-

chceného tehotenstva dospievajúcich dievčat dochádza k významnej zmene roly z mladého 

dievčaťa na matku, ktorá zo sebou prináša nové životné úlohy čo často vedie u tejto skupiny 

dievčat k nezvládnutiu novej roly. 
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Zvolenou výskumnou technikou bol dotazník. Celkový počet študentiek u ktorých sa reali-

zoval výskum bol 172. Štruktúra výberovej vzorky je v nasledujúcej tabuľke. 

 

Tabuľka 1 Štruktúra respondnetov 

Mesto DOS GYM SOU Celkový súčet 
Prešov 49 51 14 114 

Sečovce 36 15 7 58 
Celkový súčet 85 66 21 172 
 

V závere príspevku sa pokúsime zhrnúť závery, ku ktorým sme dospeli ako aj odporúčania 

pre prax sociálnej práce. 

Hlavný, ako aj čiastkové ciele boli splnené. Na základe vybranej vzorky sa nám podarilo 

zistiť, že priemernú mieru informovanosti môžeme očakávať v cieľovej skupine v intervale od 

(1,70 – 1,93), čo znamená že na jedného respondenta pripadá znalosť skoro dvoch alternatív 

riešenia nechceného tehotenstva. Keďže maximálne skóre bolo 3, hodnotíme dosiahnuté vý-

sledky pozitívne. Tento výsledok je ďalej podopretý testom štatistickej hypotézy, ktorá potvr-

dila, že cieľová skupina je na hladine významnosti α = 0,05 dostatočne informovaná. Ďalej 

sa nám podarilo zistiť, že neexistuje divergencia medzi tým, odkiaľ by cieľová skupina prio-

ritne získavala informácie o riešení nechceného tehotenstva (riešenie H1) a medzi tým, odkiaľ 

už nadobudnuté informácie má (riešenie H2). V prvom prípade by respondenti prioritne zis-

ťovali tieto informácie od rodičov, priateľov a gynekológa. Súčasne podotýkame že výrazné 

znalosti však získali prostredníctvom masmédií. 

V riešení prvej hypotézy sme zistili, že väčšina z cieľovej skupiny by sa prioritne v prípade 

riešenia nechceného tehotenstva neobrátila na nami definované relevantné zdroje. Jedným z 

vysvetlení je, že sme relevantné zdroje nenadefinovali správne. Svedčia o tom dva vzájomne 

súvisiace fakty, ktoré výskum overil: 

V prvom prípade cieľová skupina by získavala informácie primárne od rodičov, priateľov a 

lekára (spolu až 83,4 %)  

V druhom prípade vysoká miera informovanosti cieľovej skupiny hovorí o úspešnosti dô-

razu komunikácie riešenia nechceného tehotenstva prostredníctvom masmédií. 

Vysvetlením tohto javu je fakt, že rodičia a priatelia získavajú informácie z mas médií, kto-

ré sa následne predávajú ďalej do našej cieľovej skupiny. Cieľová skupina však tiež získava 

prioritne informácie z masmédií a teda táto komunikačná stratégia sa javí ako vhodné výcho-

disko pre komunikáciu tejto problematiky so širokou verejnosťou. 
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Ďalej sa nám podarilo zistiť, že nevieme preukázať, že celkovo existuje vyššia miera in-

formovanosti v meste Prešov, v ktorom sa nachádza jedno Hniezdo záchrany ako v meste Se-

čovce. Avšak preukázali sme, že konkrétne v prípade Hniezda záchrany existuje vyššia miera 

informovanosti v meste Prešov ako v meste Sečovce. 

Podarilo sa nám tiež potvrdiť hypotézu, že cieľová skupina sa stotožňuje aspoň s jednou 

možnosťou riešenia nechceného tehotenstva. Tento výsledok je však dôsledkom vysokej mie-

ry akceptácie azylových domov (až 90,1 % respondentov), potom nasledujú Hniezda záchra-

ny (19,8 %) a utajený pôrod (16,3 %). Treba však pripomenúť že v prípade Hniezda záchrany, 

ako aj utajeného pôrodu je celková tolerancia podstatne vyššia, keďže respondenti uviedli, že 

s výhradami a bez výhrad by sa stotožnilo (94,8 % HZ a 51,20 UP). 

Čo odporúčame pre prax sociálnej práce? 

• predovšetkým zabezpečiť systematickú spoluprácu neziskových organizácií venujúcich sa 

spomínanej problematike a gynekologických ambulancií čo by mohlo viesť k vytvoreniu 

synergického efektu, 

• zároveň zvýšiť pripravenosť všetkých subjektov ktoré sa danou problematikou zaoberajú 

pre špecifiká práce s tak rôznorodou cieľovou skupinou, 

• prostredníctvom organizovania workshopov a odborných diskusií, 

• ďalej odporúčame zachovať v komunikačnej stratégií používanie masmédií pre komuniká-

ciu s cieľovou skupinou, 

• zvýšiť povedomie o možnosti utajených pôrodov i azylových domoch na Slovensku, 

• zvýšiť v cieľovej skupine informovanosť o jednotlivých alternatívach riešenia nechceného 

tehotenstva prostredníctvom výchovných poradcov resp. školských sociálnych pracovní-

kov na stredných školách. 
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