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Abstrakt: 
Cieľom príspevku je poukázanie na poradenskú rolu pedagóga pri riešení problému 
intrafamiliárnej viktimizácie dieťaťa. Dôraz je kladený na exkluzivitu postavenia 
pedagogickej profesie vo vzťahu k uvedenému problému. Prezentované sú tiež ilustratívne 
výsledky výskumu v danej oblasti, poukazujúce na názorové konfigurácie     pedagógov vo 
vzťahu k používaným stratégiám  prevencie týrania detí v našej spoločnosti. Text vyúsťuje do 
prakticky využiteľného návrhu postupu, ktorý má ambíciu byť nápomocný pri naplňovaní 
poradenskej roly pedagóga v prípade kontaktu s dieťaťom – obeťou domáceho násilia. 
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Abstract 
The aim of this contribution is mention to counseling role of educator in the intrafamiliar 
child victimization problem solution. An emphasis is on the exclusivity of the educational 
profession role in the relationship to mentioned problem. The illustrative results of a research 
in given domain are also presented pointing to opinional configurations of educators in the 
relationship to using strategies of child  harassment prevention in our society. The text 
 eventuate in practically usable proposition of  method , which has an ambition to be helpful 
in realisation of of educator`s counseling role in the case of contact with a child – victim of 
domestic violence. 
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1. Poradenská rola ako súčasť pedagogickej profesie 
 

     Diverzita a kvantita životných situácií a problémov jedincov či skupín v súčasnom svete 
nastoľuje potrebu ponuky širokého spektra poradenských služieb zameraných na 
poskytovanie pomoci pri ich efektívnom riešení a zvládaní. Celoživotné poradenstvo nie je 
doménou len psychologickej profesie, poradenské kompetencie patria do „povinnej výbavy“ 
aj iných, prioritne tzv. pomáhajúcich profesií.  
     V prípade pedagogickej profesie sú poradenské kompetencie deklaratívne vymedzené 
v možnej špecializácii učiteľa na pozíciu výchovného poradcu, pričom tradičná orientácia na 
kariérové poradenstvo (v minulosti poradenstvo pri voľbe povolania) je v súčasnosti len 
časťou – aj keď dominantnou - jeho pracovnej náplne.  
     Poradenská rola je však súčasťou celého spektra činností, ktoré vykonáva každý pedagóg 
v edukačnom procese, teda aj ten, ktorý sa neprofiluje ako výchovný poradca. Rola pedagóga 
má totiž viacero stránok. Kostrub (2003) hovorí o posune od chápania pedagóga ako vodcu 
v tme poznania detí/žiakov k pedagógovi, ktorý je sprievodcom svetom učenia sa detí/žiakov, 
je inšpirátorom, facilitátorom, konzultantom (poradcom). Pedagóg je teda chápaný ako 
pomocník, poskytujúci pomoc pri vytváraní a pretváraní systémov poznania dieťaťa, pri 
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objasňovaní, spresňovaní a komunikovaní významov. Je však aj odborníkom 
v medziľudských vzťahoch, pozorným poslucháčom, do jeho náplne patrí pomoc deľom pri 
vyrovnávaní sa s ich osobnými problémami, participácia na ich osobnostnom rozvoji. 
Učiteľská profesia je v tomto zmysle jedinečná, jednotliví učitelia sa však líšia mierou 
dôležitosti, akú svojej poradenskej role prikladajú, mierou kompetencií na jej vykonávanie 
a v neposlednom rade mierou ochoty detí radiť sa s nimi o svojich problémoch, pričom deti 
hľadajú  najmä dve kvality: sympatiu a dôveryhodnosť, ktoré, podľa Fontanu (1997) 
zohrávajú dokonca významnejšiu úlohu ako znalosť poradenských techník.  
     Cieľom tohto príspevku je poukázať na exkluzivitu pedagogickej profesie a jej 
poradenskej roly vo vzťahu k problému intrafamiliárnej viktimizácie dieťaťa, nakoľko 
pedagóg/učiteľ/učiteľka je často prvým subjektom, primárnym detektorom, zachytávajúcim 
signály týrania u konkrétneho dieťaťa, najmä pokiaľ ide o dieťa na prvom stupni základnej 
školy či v predškolskom zariadení, čo je veková kategória z hľadiska výskytu týrania najviac 
riziková. Naplnenie cieľa, aby učitelia boli objektívne pripravení a mali subjektívny pocit 
kompetencie vstúpiť do riešenia problému týrania dieťaťa v rodine a tým zvýšiť ich 
angažovanosť pri detekcii tohto problému a voľbe ďalších potrebných krokov predpokladá 
cielenú prípravu aj pre túto oblasť pedagogickej praxe  už počas vysokoškolského štúdia, 
prípadne možnosť absolvovania kurzov, školení, výcvikov v rámci postgaraduálneho 
vzdelávania. Veľká časť pedagógov je totiž stále odkázaná viac-menej sama na seba, na svoje 
povrchné poznanie problému a vedomie svojej zodpovednosti za zdravie a život detí (ako to 
ukázal aj nami realizovaný výskum, ktorého ilustratívne výsledky uvádzame v ďalšom texte). 
 

2. Niektoré výskumné zistenia 
 

     Cieľom výskumu,  ktorého parciálne ilustratívne výsledky uvádzame na tomto mieste,  je 
zachytiť existujúce názorové prúdy v oblasti uplatňovania stratégií zameraných na riešenie 
problému týrania detí v rodinách, resp. zachytiť existujúce konfigurácie presvedčení 
o vhodnosti využívaných a využiteľných (doposiaľ nerealizovaných) stratégií prevencie 
a eliminácie týrania detí v našej spoločnosti.  
     V tomto príspevku prezentujeme parciálne výsledky širšie koncipovaného výskumu, 
pričom v súlade s cieľom príspevku poukazujeme na výsledky tej časti výskumnej vzorky, 
ktorá bola tvorená reprezentantmi pedagogickej profesie, pôsobiacimi na všetkých stupňoch 
škôl. Faktorová analýza v použitej Q-metodológii sprostredkovala 4 faktory, tj. 4 názorové 
konfigurácie, resp. diskurzívne prúdy.  
     Prvý z uvedených faktorov, ktorého reprezentantov sme podľa preferovaných výrokov  
označili ako „tradične orientovaní (pseudo)pedocentrici“, sa podľa nášho názoru najviac 
blíži laickému diskurzu, t.j. presvedčeniam „bežných ľudí“, ktorí nemajú o probléme odborné 
poznatky, svoj názor si vytvárajú pod vplyvom prevládajúcich „tradičných“ názorov v danej 
spoločnosti, pod vplyvom subkultúr, do ktorých prirodzene patria, či pod vplyvom jedného 
z najvýznamnejších socializačných činiteľov v súčasnosti, ktorým sú médiá.  
     Prioritne je v tomto faktore vyjadrená potreba chrániť dieťa, no chrániť ho tak, že iní 
direktívne rozhodnú, čo je preň dobré. Neprejavila sa tu otvorenosť voči novej paradigme 
chápania dieťaťa ako rovnocenného svojprávneho a plnohodnotného partnera, ktorého 
najlepší záujem znamená zabezpečiť mu - pokiaľ je schopné formulovať vlastné názory – 
právo slobodne tieto názory vyjadrovať vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. Naopak je tu 
evidentný príklon k zotrvávaniu na tradičnej paradigme dieťaťa ako závislého, bezmocného, 
pasívneho objektu, odkázaného na ochranu či v horšom prípade na svojvôľu dospelého či 
inštitúcií. 
   Druhý faktor, označený ako „autoritatívne orientovaní optimisti“ je podľa nášho názoru 
ukážkou diskurzu skupiny profesionálov, ktorí intenzívne pociťujú netransparentnosť tohto 
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problému v našej spoločnosti. Tá spôsobuje, že riešenie takýchto prípadov je viac ponechané 
na subjektívne hodnotenie, osobnú iniciatívu a improvizáciu pri voľbe adekvátneho postupu 
zainteresovaných než na štandardné, zákonom podložené posudzovanie  a riešenie javu, čím 
by sa donedávna silne tabuizovaný jav zmenil na exaktne kvantifikovateľný a možno 
„profesionálne ľahšie zvládnuteľný“. Inými slovami „treba v tom urobiť poriadok a stanoviť 
jasné pravidlá hry pre všetkých zúčastnených“.  
       Tretí faktor, ktorého účastníkov sme označili ako „punitívne orientovaných skeptikov“, 
je zrejme diskurzívnou ukážkou - pravdepodobne vďaka bezprostrednej osobnej skúsenosti - 
výrazne emocionálne zaangažovanej a senzitivizovanej skupiny. Signifikantné sú postoje 
osobnej, subjektívnej zaujatosti voči páchateľovi (viac ako v iných faktoroch je zdôraznené 
jeho nekompromisné potrestanie a nemožnosť mať pochopenie pre takéto správanie), 
 nedôvery v možnosti nájsť pomoc „zvonku“, ktoré prevážili nad objektívnymi, vecnými 
výrokmi o profesionalizácii, či  pomoci dieťaťu.  Pri pohľade na osoby, tvoriace faktor (o.i. 
ide o osoby so zážitkom reálnej konfrontácie s týraním detí v súkromí, okrem 1 osoby sa 
všetky podieľali na riešení prípadu týrania), sa natíska úvaha, čím je navodená takáto 
orientácia. Vzhľadom k obmedzeným informáciám o účastníkoch môžeme však len opatrne 
vysloviť naše hypotézy, či je to spôsobené  príliš „čerstvým“ zážitkom a intenzívne 
prežívanými emóciami oprávneného rozhorčenia alebo či riešené prípady ešte nie sú  
uzavreté, možno nie je ukončený terapeutický proces (ak vôbec je realizovaný), možno tu je 
prítomná skúsenosť s nie celkom kompetentným a flexibilným postupom zo strany 
„poskytovateľov“ pomoci, možno ide o pracovníkov s burn-out syndrómom. Akoby v tomto 
faktore prevažoval pocit bezmocnosti a bezradnosti,  ktorý môže byť kompenzovaný iba 
pocitom zadosťučinenia spojeného s potrestaním páchateľa. 
     Štvrtý extrahovaný faktor tvoria účastníci výskumu, ktorých sme označili ako 
„progresívne orientovaní facilitátori“. Názorová konfigurácia poukazuje na  kvalifikovaný 
„expertný“ diskurzívny repertoár (alebo inými slovami „ako sa o tomto probléme hovorí 
v odborných kruhoch“), zachytávajúci súčasné trendy a priority. Zrejme vplyvom poznatkov 
získaných už počas štúdia na vysokej škole a absolvovaním špeciálnych výcvikov sa 
pozornosť účastníkov, tvoriacich  tento faktor, sústredila na zdôraznenie potreby 
profesionalizácie, poukázaním aj na riziká neprofesionálnych postupov (uprednostnenie 
sankcií pred protektívnym či terapeutickým prístupom,  problém sekundárnej viktimizácie 
dieťaťa a pod.).  Ako v jedinom sa v tomto faktore na významnejšej pozícii objavila položka 
reflektujúca v súčasnosti pretraktovanú tému patriarchálnej moci a jej zneužívania, ktoré je 
považované za jednu z hlavných príčin rodinného násilia.  

     Vysokú  preferenciu  vo   faktore   F4   získali   aj výroky,  zamerané  na  potrebu 
prípravy profesionálov pre túto oblasť práce s detským klientom už počas štúdia. Podľa nášho 
názoru by zaradenie tejto problematiky do učebných osnov pregraduálneho ale aj 
postgraduálneho štúdia psychológov, pedagógov, lekárov (pediatrov) a zdravotníckych 
pracovníkov, sociálnych pracovníkov, právnikov, policajtov či novinárov malo byť 
samozrejmosťou a malo by smerovať nie len k nadobudnutiu aktuálnych poznatkov o tomto 
jave, ale aj na získanie určitej praktickej spôsobilosti pre tento typ profesionálnych situácií. 
Nepodarilo sa nám síce zrealizovať serióznu  a reprezentatívnu analýzu učebných osnov 
predmetných odborov na Slovensku, no keďže sa  všetky odbory študujú aj  na PU v Prešove 
a na UPJŠ v Košiciach, uskutočnili sme niekoľko neformálnych rozhovorov s pedagógmi 
a študentmi uvedených odborov, z čoho vyplynul poznatok, že tejto problematike je venovaná 
vskutku okrajová pozornosť v rámci relevantných  vyučovacích predmetov, nikde(!) nie je 
táto problematika zaradená ako samostatný (aspoň fakultatívny) predmet. Najväčší deficit 
pociťovali angažovaní študenti pedagogických odborov (súc si vedomí závažnosti 
problematiky a významnosti postavenia učiteľa pri takýchto kauzách), čo korešponduje aj 
s vyjadreniami účastníkov nášho výskumu, kde práve učitelia otvorene tlmočili vysokú mieru 
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nevedomosti a bezradnosti. Toto zistenie by hádam mohlo byť malou výzvou k väčšej zmene 
v tejto oblasti. Výrazná medzera v tejto oblasti je sčasti vyplnená monografiou Vlčkovej 
(2001), ktorá je určená študentom odboru predškolská pedagogika a pedagogika 1.stupňa 
základnej školy. Učiteľ je naozaj profesionálom, odborníkmi (Pothe, 1999, Ondrejkovič, 
1999, Elliot, 1995, Dunovský, 1995 a i.) ako aj účastníkmi nášho výskumu  považovaný za 
profesionála vo výnimočnej pozícii oproti ostatným, ktorí sa k týranému dieťaťu dostanú až 
takpovediac sprostredkovane, sekundárne – buď je  prípad  „niekým“ ohlásený, alebo musí 
iniciatívu vyvinúť samotné dieťa a vyhľadať pomoc, alebo musia byť rozvinuté aktivity 
terénneho vyhľadávania rizikových rodín. Každé dieťa (najmä na 1. stupni základnej školy, 
prípadne v materskej škole, pričom práve predškolský a mladší školský vek sú najrizikovejšie 
z hľadiska týrania) je však v každodennom  bezprostrednom intenzívnom a dlhodobom 
kontakte s učiteľom, trávi s ním často viac času ako s rodičmi, kontakt je kontinuálny, čo 
umožňuje učiteľovi konfrontovať prípadné zmeny v správaní, rôznorodosť aktivít umožňuje 
zachytiť signály napr. pri fyzických aktivitách v rámci telesnej výchovy, pri hrových 
aktivitách (hra s bábikami, hra rolí), z kresby (Peterson, Hardin, 2002), zo slohových úloh, 
z rozhovorov..., navyše má učiteľ možnosť či dokonca oprávnenie preniknúť do vzťahových 
a situačných záležitostí konkrétnej rodiny.  Možno nebude teda príliš odvážne  použiť 
označenie „primárny detektor“ na zdôraznenie výnimočnosti učiteľovej pozície. V prípadoch 
týrania detí totiž nie je možné „vyčkávať na klienta“, viac ako nevyhnutná je kvalifikovaná 
depistáž. Existujú zdroje na inšpiráciu v podobe vzdelávacích a výcvikových projektov, 
zameraných práve na túto oblasť (napr. Pothe (1999) uvádza projekt KASKÁDA realizovaný 
v Čechách, vo Veľkej Británii je veľmi rozšírený projekt KIDSCAPE, in: Elliotová, 2000).  
 
 

3. Praktické odporúčania pre realizáciu poradenskej roly pedagóga pri riešení 
problému  týraného dieťaťa 

 
     Malým príspevkom k informovanosti pedagogickej profesie by mohol  byť  nasledujúci 
text o učiteľovi/učiteľke a jeho/jej úlohe v prevencii týrania detí. Tento text je  možné  
považovať  za  určitú pomôcku pre detekciu týrania dieťaťa a pre kontakt s jeho obeťami, či 
ako metodický postup  pre  uvedenú  profesiu, vďaka ktorému sa  zvyšuje potenciál tohto 
príspevku byť nielen teoreticky ale aj prakticky využiteľným. Jeho zameranie vyplynulo 
jednak z poznania výnimočnosti úlohy učiteľa v prevencii týrania, jednak z poznania 
nedostatočnej informovanosti a nízkej miery kompetentnosti v takýchto prípadoch u učiteľov, 
v neposlednom rade aj z potreby využitia teoretických poznatkov uvedených v tomto 
príspevku v aktuálnom profesionálnom pôsobení autorky  (výučba psychologických  disciplín 
na učiteľských odboroch fakúlt Prešovskej univerzity v Prešove). 
     Spracovanie tejto časti vychádza najmä zo zdrojov literatúry, v ktorých sa autori orientujú 
na poskytnutie prakticky zameraných rád pre konkrétne profesie, prichádzajúce do kontaktu s  
problematikou týrania dieťaťa (Vlčková, 2001, Vicianová et al., 2000,  Frosch, Low, 1999, 
Pešová, Šamalík, 2006, Kyriacou, 2003, Wallach, 1996). Uvedení   autori   zhodne   
konštatujú,  spolu  s  Filadelfiovou  a Guráňom (1998) či ďalšími    (Pothe, 1999,    
Ondrejkovič, 2000,    Elliot, 2000,    Dunovský, 1995),   že učiteľ/ka   zaujíma   nesporne   
významné  miesto  v prevencii  týrania  detí, a to najmä pri jeho detekcii   (odhalení,   
zistení)   a  na  to   nadväzujúcich   krokoch vrátane poradenstva tak,  ako  ich 
uvádzame v ďalšom texte:   
 

1. Zachytenie signálov týrania – detekcia 
Spôsobov, ako zistiť ohrozenie dieťaťa, je viacero. Prioritne tu je možnosť, že sa 
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učiteľovi  zverí samotné dieťa, čo je však zriedkavý prípad, dochádza k nemu za predpokladu, 
že medzi učiteľom a dieťaťom je naozaj dôverný vzťah. Inou možnosťou sú informácie od 
tzv. tretích  osôb, napr. spolužiakov dieťaťa, kamarátov, susedov, súrodencov. No najčastejšie 
k takémuto poznaniu musí prísť učiteľ sám na základe svojej ochoty a schopnosti dešifrovať 
signály týrania.  
     Osobitosť postavenia učiteľa a jeho možnosti v tomto smere sú spojené s jeho denným 
i niekoľkoročným osobným kontaktom s dieťaťom. Práve to mu umožňuje spoznať isté 
osobitosti, nápadnosti či zmeny v prejavoch  správania dieťaťa, čo vnímavému učiteľovi 
môže signalizovať, že  s dieťaťom „nie je všetko v poriadku“ a podnietiť ho k dôkladnejšiemu 
a systematickejšiemu pozorovaniu dieťaťa a jeho rodiny, ku zosumarizovaniu indícií, ku 
konfrontácii svojich postrehov s inými učiteľmi.  
     Aj keď znaky, podľa ktorých je možné spoznať násilie na dieťati, bývajú mnohokrát 
nejasné a nedostatočne preukázateľné, je možné uviesť tie najtypickejšie prejavy. 
Upozornením na podozrenie z týrania (nie vždy však dôkazom) sú rôznorodé zranenia  
(podliatiny, zlomeniny, tržné rany, popáleniny, a pod.). O týraní je možné usudzovať aj na 
základe určitých symptómov v správaní dieťaťa (mimoriadna ustrašenosť a ľakavosť, nápadná 
ostražitosť, napäté držanie tela, provokujúce správanie alebo „nadmerná“ poslušnosť, veľmi 
odmietavé alebo nadmerne „prítulné“ správanie, apatické a depresívne alebo zvlášť agresívne 
správanie, poruchy spánku a prijímania potravy, poruchy reči, nápadná uzavretosť do seba, 
denné snenie, úteky z domu, záškoláctvo, krádeže, sebapoškodzujúce správanie, pokusy 
o samovraždu, užívanie drog). S istou dávkou zjednodušenia je možné povedať, že 
nespracované negatívne zážitky a skúsenosti vyjadrujú deti v zásade dvoma odlišnými 
spôsobmi: strach, zúfalstvo a zlosť obracajú vo forme deštrukcie buď navonok, alebo 
dovnútra proti sebe samým. 
     Týrané deti sa  pokúšajú  izolovať od svojho okolia, odmietajú sa zúčastňovať spoločných 
činností, napríklad na telocviku (odmietajú sa prezliecť), vyhýbajú sa účasti na 
mimoškolských aktivitách, výletoch, dostávajú sa do pozície outsiderov. Nedávajú na seba 
pozor, sú chaotické, neporiadne, zanedbávajú svoj zovňajšok. Nevedia sa uvoľniť a prekonať 
svoju zdržanlivosť (napr. nevedia v hre vystúpiť dopredu alebo do kruhu), nedokážu sa plne 
sústrediť na plnenie školských úloh. Jedným z najčastejších príznakov toho, že sa v živote 
dieťaťa „niečo deje“ je náhle zhoršenie prospechu. Tieto deti strácajú cit pre hranice: sú buď 
príliš utiahnuté, príliš dobré  a poslušné alebo bez schopnosti odstupu, keď aj bezvýznamný 
podnet spôsobí, že sa cítia napadnuté a ohrozené.  
     Určitým signálom týrania môžu byť aj zmeny v návykoch – dieťa nedojedá obed, 
odchádza zo školy ako posledné, má neospravedlnené absencie.  
     Menšie deti nehovoria o svojich skúsenostiach s násilím, nedokážu vyjadriť, či verbálne 
popísať svoju skúsenosť. Ich problémy sa zviditeľňujú v hre s bábikami či plyšovými 
hračkami (v ktorej dieťa napodobňuje zažívané agresívne správanie rodiča, kričí na hračky, 
vyhráža sa im, bije ich, a pod.), alebo pri hraní rolí, v kresbách pri stvárnení postáv či výbere 
farieb. 
     Väčšie deti postupne zistia, že sa na nich pácha neprávosť a že sa môžu brániť. Zo strachu 
o existenciu rodiny, na ktorú sú odkázané, ale v ktorej súčasne zažívajú utrpenie, zvyčajne 
nedokážu otvorene vypovedať o svojom probléme. Niekedy sa so svojím tajomstvom 
zdôveria priateľom s tým, že od nich vyžadujú mlčanie (v skutočnosti si vlastne želajú, aby to 
niekto „prezradil“ a tak sa im dostalo pomoci). Zažívané násilie sa objavuje v kresbách, 
slohových prácach, alebo ho opisujú v rozhovoroch ako zážitky niekoho iného. 
      
       2.  Zvládnutie vlastných emócií  

Bezprostrednou  emocionálnou  reakciou pri vzniku  podozrenia z týrania dieťaťa  
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býva pobúrenie  či zhrozenie z týrajúcich osôb, hnev a zhnusenie, súcit voči dieťaťu, 
bezmocnosť a bezradnosť. Vtedy je potrebné vyrovnať sa s týmito emóciami, nájsť odvahu 
prekonať bariéry a začať konať. Je vhodné vyhľadať pomoc v rámci inštitúcie (kolegovia, iní 
učitelia, ktorí poznajú dieťa, alebo učitelia, ktorí sa stretli s takýmto prípadom, školský 
psychológ, prípadne vedenie školy), alebo u iných kompetentných a dôveryhodných osôb (v 
pedagogicko-psychologických poradniach, v mimovládnych organizáciách, apod.),  
a oboznámiť sa s možnosťami a postupmi ako aj s obmedzeniami svojho ďalšieho konania. 
 
     3.  Získanie ďalších informácií 
     Cieľom pedagogickej práce by malo byť vytváranie atmosféry dôvery, v ktorej deti 
nadobudnú istotu, že majú v učiteľovi spoľahlivú blízku osobu, ktorá im v prípade núdze 
poskytne ochranu a ktorá vytvára priestor na vyjadrenie pocitov, názorov, potrieb. To je 
základný predpoklad toho, aby bolo možné z prípadného podozrenia nadobudnúť 
presvedčenie o  reálnosti týrania prostredníctvom rozhovoru so samotným dieťaťom. Ten by 
rozhodne nemal mať podobu „krížového výsluchu“, naliehania, unáhlené konanie totiž môže 
viesť k tomu, že sa dieťa ešte viac stiahne do seba a poprie svoju výpoveď. 
       Je potrebné vychádzať zo stupňa dôvery a intenzity vzťahu, ktorý dieťa k učiteľovi má. Je 
dobré byť k dispozícii, ale nevyzvedať, hovoriť s dieťaťom, ak to samo chce a potrebuje, 
počúvať, byť chápajúci, no nevnucovať sa. Je potrebné ubezpečiť dieťa, že má k dispozícii 
pomoc, netreba však dramatizovať a vnášať prílišné emócie, dieťa však treba uistiť, že jeho 
pocity (či je to strach, smútok, hnev, zmätok, vina a pod.) sú v poriadku a sú normálne. Je 
dôležité poskytnúť dieťaťu oporu v každom prípade, aj keď je negativistické a prejavuje hnev 
a nedôveru voči celému svetu dospelých, ktorý ho sklamal. Dieťa potrebuje uistenie, že nie sú 
pochybnosti o tom, že hovorí pravdu, a že sa urobí všetko preto, aby sa jeho trápenie skončilo. 
Zároveň potrebuje dieťa uistenie o tom, že nenesie vinu za násilie ani za to, „že zradilo“ 
rodičov, a že sa aj pre jeho rodičov existuje pomoc. Rozhodne však treba dieťaťu veku 
primeranou formou zdôvodniť, že táto dôverná informácia nemôže zostať utajená a že budú 
nasledovať určité kroky, ktoré prinesú so sebou aj nepríjemné situácie, no všetko bude 
nasmerované k pomoci. Je vhodné pripraviť si spolu s dieťaťom aj núdzový program pre 
vážne prípady a pre akútne nebezpečné situácie (núdzový telefón, možnosť prenocovania 
a pod.). 
     Deti potrebujú spoľahlivú blízku osobu, ktorá v konfliktných situáciách rešpektuje 
dohovory a v prípade núdze im poskytne ochranu, potrebujú tiež čas a priestor na rozpoznanie 
vlastných potrieb a pocitov a na to, aby sa ich naučili vyjadrovať. 
     Týrané dieťa vníma bolesť ako súčasť svojho života a na to, aby pochopilo, že existujú 
ľudia, ktorí mu môžu a chcú pomôcť, potrebuje zažiť vzťah opačnej kvality, bez fyzickej 
a psychickej bolesti, vzťah, ktorý bude preň korektívnou skúsenosťou a napraví jeho 
predstavu o svete. 
     Je pochopiteľné, že  vzhľadom na citlivý charakter problému a nie vždy  najlepší vzťah 
niektorých rodičov ku škole a učiteľom, musí učiteľ v tomto štádiu postupovať aj pri kontakte 
s rodičmi nanajvýš citlivo, taktne, bez unáhlenosti. Reakcie týrajúcich rodičov môžu byť 
rôznorodé – od strachu z prezradenia, cez agresivitu prejavenú aj voči učiteľovi, až po 
bagatelizáciu problému. Najlepšie predpoklady pre intenzívnejšiu prácu s rodičmi majú 
učiteľky v materskej škole, pretože sa s nimi stretávajú takmer denne, majú možnosť 
nadviazať rozhovor, viac preniknúť do situácie rodiny, v prípade výskytu problémov môžu 
rodičov motivovať, aby vyhľadali profesionálnu  pomoc.  
     Informácie o situácii v rodine je možné získať aj od tretej osoby, tu je však nevyhnutné 
posúdenie tejto informácie z hľadiska jej zdroja a miery vierohodnosti,  ako aj z hľadiska 
rizikovosti rodičov a rodinného prostredia.  
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     4.  Oznámenie týrania dieťaťa  
     Až po učiteľovom celkovom posúdení podozrenia z prítomnosti týrania dieťaťa, ktorý 
v tomto smere musí veľmi úzko spolupracovať s vedením školy, ďalšími učiteľmi 
a psychológom a po nadobudnutí presvedčenia o jeho reálnosti, je potrebné prípad nahlásiť 
sociálnemu pracovníkovi na orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (predtým 
oddelenie starostlivosti o rodinu a dieťa) miestnej samosprávy a na  ďalšie vyšetrenie.  Je 
dôležité vyjasniť si, kto bude rodičov konfrontovať s podloženým podozrením z používania 
násilia. Pomoc je možné nájsť aj v mimovládnych organizáciách (napr. Pomoc obetiam 
násilia, linky dôvery, krízové centrá). 
     Vyšetrovanie prípadu zaangažovaním policajných zložiek a jeho dôsledky môžu byť pre 
všetky zúčastnené strany nepríjemné a zložité. Je však potrebné, lebo dôsledky z neohlásenia 
prípadu týrania dieťaťa, resp. odôvodnené podozrenie z neho, by pre dieťa a jeho ďalší život 
mohli byť priamo fatálne. Je treba uvedomiť si, že násilie v rodine upravuje trestný zákon -  
paragraf 215 ako týranie blízkej osoby (spôsobovanie fyzického alebo psychického utrpenia 
osobe, ktorá je v  starostlivosti alebo vo výchove páchateľa) a trestá sa odňatím slobody na 
jeden až päť rokov alebo zákazom činnosti, v prípade zvlášť surového zaobchádzania až na 
desať rokov, v prípade ťažkej ujmy na zdraví či smrti obete až na pätnásť rokov odňatia 
slobody. Trestný zákon pomerne jednoznačne vymedzuje čo sa za týranie považuje, 
z hľadiska intenzity a rozsahu konania je to zlé zaobchádzanie vyznačujúce sa vyšším 
stupňom hrubosti, bezcitnosti a trvalosti, ktoré obeť pociťuje ako ťažké príkorie. 
     Trestný zákon však postihuje aj nečinnosť tých, ktorí o prípade týrania vedia, ale zostávajú 
nečinní – pod paragrafom 167 a 168 sa nachádza neprekazenie trestného činu a neoznámenie 
trestného činu, taktiež podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 
(účinný od 1.9.2005) je každý povinný upozorniť orgán sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately na porušovanie práv dieťaťa. Dieťa má právo požiadať  o pomoc pri 
ochrane svojich práv orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, iný štátny 
orgán, zariadenie, obec, vyšší územný celok, akreditovaný subjekt, školu, školské zariadenie 
alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Všetky uvedené orgány sú povinné poskytnúť 
dieťaťu okamžitú pomoc pri ochrane jeho života a zdravia, vykonať opatrenia na 
zabezpečenie jeho práv a právom chránených záujmov, a to aj sprostredkovaním tejto pomoci. 
To platí aj vtedy, ak dieťa nemôže vzhľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť požiadať 
o pomoc samo, ale prostredníctvom tretej osoby. Dieťa má právo požiadať o pomoc pri 
ochrane svojich práv aj bez vedomia rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa.  
     Každý má teda povinnosť zabrániť ďalšiemu páchaniu násilia na deťoch a to aj v prípade, 
že ide o profesie, ktoré majú povinnosť zachovávať mlčanlivosť (advokáti,  psychológovia, 
duchovní,...), tieto však musia požiadať o zbavenie mlčanlivosti kompetentný orgán alebo 
samotného klienta – obeť násilia. Zdravotnícke zariadenia majú zákonom stanovenú 
ohlasovaciu povinnosť zložkám polície o všetkých zraneniach a úrazoch občanov, kde je 
podozrenie, že k ich vzniku došlo úmyselným konaním inej osoby. 
     Sociálni pracovníci a policajné orgány získavajú informácie o existencii týrania dieťaťa v 
rodine či o podozrení o ňom najčastejšie od učiteľov, lekárov – pediatrov, terénnych  
sociálnych pracovníkov a od iných profesionálnych odborných pracovníkov, ktorí prichádzajú 
do kontaktu s deťmi,  od pracovníkov liniek dôvery, ale aj od iných občanov (susedov, 
známych, príbuzných). 
 

 5. Zaobchádzanie s týraným dieťaťom 
Nie  je  možné  stanoviť  všeobecný  model  stratégie správania sa učiteľa  

k dieťaťu, ktoré sa stalo  obeťou týrania vo svojej rodine, každý prípad si vyžaduje prístup 
špecificky „šitý na mieru“. Medzi základné zásady zaobchádzania s dieťaťom v situácii, keď 
si jeho stav nevyžaduje hospitalizáciu, či umiestnenie v krízovom centre a pod., je zachovanie 
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pôvodného, bežného štýlu správania a komunikácie (sú pre dieťa istotou a oporou), 
dodržiavanie a vyžadovanie každodenných činností, neprejavovanie prílišnej citlivosti, 
ľútosti, úzkostnosti, či hyperprotektívny postoj. To  neznamená bagatelizovanie situácie, 
naopak, venovať individuálne čas a priestor dieťaťu je  potrebné vždy, keď o to požiada. 
Takýto prístup však umožňuje  zachovať jasné hranice, aby sa u dieťaťa nefixovala 
výnimočnosť nežiaducim spôsobom, ktorá by mohla prejsť do snahy zabezpečiť si trvalú 
zvýšenú pozornosť.  
 
     Tento príspevok neponúka riešenie problému intrafamiliárnej viktimizácie dieťaťa 
v podobe jednoznačných odpovedí či univerzálnych pravidiel. Jung (1994) tvrdí, že pre 
porozumenie jednotlivému človeku či príbehu je nejdôležitejšie vedieť, aké mravné 
a duchovné otázky hýbu dobou, v ktorej žije. Akceptujúc toto tvrdenie si dovolíme na záver 
vysloviť názor, že v probléme násilia v rodine sa zrkadlia najväčšie bolesti doby, v ktorej 
žijeme, zrkadlia sa čato v neobvyklom uhle a v prekvapujúcich súvislostiach. Pri konfrontácii 
s týmto javom sme postavení pred rad otázok v závislosti od svojho postavenia, v závislosti 
od svojho postoja a chápania problému, v závislosti od svojho emocionálneho 
a intelektuálneho vysporiadania sa s ním – a túto úlohu si musí vyriešiť každý sám za seba. 
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