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1. ŽIVOTNÝ CYKLUS A GENERAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI 
 

Životný cyklus je sled po sebe idúcich období života, ktoré majú prirodzený základ 

(biologický proces, s psychologickými a sociálnymi dôsledkami). 

Charakteristiky vývoja jednotlivca: 

- je to vývoj zákonitých zmien (v zákonitom poradí)  

- je to etapový proces ( etapa vzostupu, etapa stability, etapa zostupu) 

- je to proces diferenciácie a integrácie 

- je to proces aktívny a iniciatívny (svet ako príležitosti k vývoju) 

Hybné sily vývoja: biologické faktory, sociálne podmienky, osobnosť ako hybná sila vývoja. 

Základné mechanizmy vývoja – proces socializácie, procesy sociálneho učenia. 

Vývoj jednotlivca je individuálny, ale na druhej strane môžeme registrovať typické varianty 

individuálneho vývoja (vplyv historických socio-kultúrnych rámcov). 

Sociologický pohľad na životný cyklus sa zameriava na generačná štruktúra spoločnosti. 

Generačný pohľad si všíma socio-kultúrne faktory ovplyvňujúce povahu etáp životného 

cyklu. Dôležité je aký význam veku (jednotlivým etapám života) spoločnosť alebo kultúra 

pripisuje. Význam je odvodený od sociálnej pozície (miesta v usporiadaní vzťahov medzi 

ľuďmi ) vekovej skupiny v spoločnosti. Vekové skupiny majú odlišnú mocenskú pozíciu, 

preto hovoríme o hierarchickej generačnej štruktúre. 

Dominantnú generačnú pozíciu má dospelá generácia. Dospelosť je spojená s  

plnohodnotnosťou výkonu základných životných funkcií (základné životné funkcie: rodinná, 

pracovná, sebarealizačná). Viaže sa na ňu maximum oprávnení, ale aj zodpovednosti 

(povinností). Hovoríme o produktívnej fáze života. Oproti nej sa vyčleňujú: 

- predproduktívna fáza (obmedzené práva a obmedzené povinnosti, príznačné 

charakteristiky: bezstarostnosť, závislosť) 

- postproduktívna fáza (znižovanie kapacity, niekedy aj pripísanej, príznačné 

charakteristiky: zbezvýznamňovanie, sociálna izolácia, sociálna osamelosť, sociálna 

závislosť). 

Konkrétna podoba generačnej štruktúry a naše miesto v nej je jedným z hlavných faktorov 

ovplyvňujúcich jednotlivé etapy života konkrétneho jednotlivca. Deti, mladí ľudia, dospelí 

a starí ľudia  sú v spoločnosti vždy prítomní, mení sa ale ich pozícia v hierarchickom 

usporiadaní spoločnosti. Vekové skupiny sú vždy prítomné, ale povaha detstva, mladosti, 

dospelosti a staroby sa mení (majú iné obsahy a významy, iný životný priestor a obsah 

života).  

Generácia (z gréc. genos = rod) – veľká, sociálne diferencovaná skupina vekovo blízkych 

osôb, ktoré sú spojené dobovo podmieneným štýlom myslenia a konania, ktorí prežívajú 

podstatné obdobie svojej socializácie v zhodných historických a kultúrnych podmienkach. 

Generačný pohľad si všíma socio-kultúrne faktory ovplyvňujúce povahu etáp životného 

cyklu. Dôležité je aký význam veku (jednotlivým etapám života) spoločnosť alebo kultúra 

pripisuje. Význam je odvodený od sociálnej pozície (miesta v usporiadaní vzťahov medzi 

ľuďmi ) vekovej skupiny v spoločnosti. Biologický vek sa stáva aj vekom sociálnym – deti, 

mladí, dospelí a starí ľudia tu boli vždy, ale ich pozícia je odlišná.  

Posudzovanie človeka podľa zaradenia k vekovej /generačnej/ štruktúre – ageizmus . 

Ageizmus - posudzovanie jednotlivca alebo skupiny dominantne podľa veku, podľa 

sociálnych očakávaní prisúdených veku. Veľmi často sa prejavuje stereotypizáciou alebo 

vekovou diskrimináciou (neformálna na trhu práce – napr. vo vzťahu k mladým a starým 

pracovníkom). 

Generácie sa prirodzene striedajú (reprodukčné chápanie generácie) a tým zabezpečujú 

kontinuitu vývoja: 



- biologickú (reprodukcia spoločnosti, základný mechanizmus udržiavania spoločnosti 

na úrovni populácie) 

- spoločenskú (reprodukcia spoločenskej štruktúry, kultúrnych hodnôt a noriem) 

Každá generácia prichádza do určitej historickej doby, ktorá ovplyvňuje jej životnú 

skúsenosť, spôsoby správania a životné hodnoty. 

Generačné správanie má dva rozmery: 

1. kontinuitu – udržiavanie socio- kultúrnych vzorcov, prenos z generácie na generáciu 

hodnôt a noriem cez emocionálne putá v rodine (modely vzťahov rodine, výchovné 

vzorce) 

2. diskontinuitu – historický vývoju, nové udalosti môžu dramaticky meniť hodnoty 

a normy spoločnosti. Nová generačná skúsenosť môže priniesť nové impulzy pre 

vývoj spoločnosti, zdroj sociálnych inovácií. Sila masového zdieľania určitého zážitku 

prináša novú kolektívnu interpretácia významu udalostí. Historická generácia – spája 

ju významná historická udalosť, historické okolnosti, ktoré vytvoria nové životné pole, 

nové prístupy a vzorce správania (napr. vojnová skúsenosť).  

Striedanie generácií: 

1. mechanizmus udržiavania spoločnosti, jej kultúrna reprodukcia, kultúrny prenos, 

pokračovanie 

2. mechanizmus vývoja spoločnosti, adaptácia na nové podmienky, mechanizmus 

sociálnej zmeny a inovácie. Nositeľom je najmä mládež ako nastupujúca generácia.  

Termín „viditeľná generácia“ (K.Mannheim) – generácia, ktorá svojou aktivitou bola 

nositeľkou zmeny doby, svojimi názormi, postojmi a činmi menila spoločenské pozadie 

(sociálne hnutia, zakladateľské generácie). 

 

Model kolobehu generácií: Neil Howe a William Strauss (1997): 

posledné 4 generácie:   

– baby - boomeri  (1943 -1964) 

– generácia X       (1961 - 1981) 

– generácia Y       (1982 – 2000) 

– generácia Z       (1995 – 2020) 

Generácia „Y“ – miléniáni: 

• vplyv nástupu informačných technológií, počítačov, mobilov, počítačových 

(informačných) a sociálnych sietí 

• vplyv zmien v rodine (rozvodovosť, kríza rodiny verzus rozmazaní jedináčikovia) 

• relatívne stabilná sociálna situácia v detstve, bezstarostnosť verzus príznaky 

ekonomickej krízy v mladosti 

                                                          ▼ 

 - silný individualizmus, orientácia na seba a sebaprezentáciu (symbol: selfie) 

 - posunuté demografické správanie, skepsa a rezignácia na dlhodobé partnerstvo  

-  odstrihnutie od reálnych kontaktov, virtuálne vzťahy a kontakty (selektivita, dočasnosť –  

    etické oslabovanie vzťahov) 

-  vysoké sebavedomie, ťažké prijímanie zlyhaní, slabá výdrž 

-  odpor k autoritám verzus konformizmus  

-  flexibilita, ale aj únik pred záťažou 

-  vysoká úroveň spotreby, krátkodobé životné stratégie, orientácia na zábavu 

 

Literatúra: 

Koverová, Š.: Sociológia životného cyklu. Bratislava, OZ Sociálna práca 2003. 

Říčan, P.: Cesta životem. Praha, Portál 2004. 

Neil Howe a William Strauss: The Fourth Turning. Broadway 1997. 



2. DETSTVO A JEHO SOCIÁLNE CHARAKTERISTIKY (historické 

modely, súčasné špecifiká pozície dieťaťa) 
 

Základ sociologického vymedzenia dieťaťa je založené na sociálnom uznaní statusu dieťaťa 

(na základe určitých znakov, ktoré v danej kultúre nadobudnú sociálny význam – môže ísť o 

znaky telesné, psychické, práva, možnosti, povinnosti). 

Sociálne uznanie detstva ako špecifickej životnej etapy prebehlo v spoločnosti relatívne 

nedávno. P.Aries (fran.historik) – Európa do 17.storočia nemala jasnú predstavu detstva ako 

špecifickej etapy ľudského vývoja. D. Morgan  (ang.sociológ) – idea detstva je moderným 

vynálezom. 

Deti boli v spoločnosti vždy, ale detstvo ako špecifická etapa životného cyklu získalo uznanie 

až na základe pozície, ktorú mu priznali dominantné skupiny v spoločnosti, t.j. dospelí. 

Historicko- spoločenské modely detstva: 

1. dieťa ako malý dospelý (chápanie detstva v tradičnej spoločnosti) – v právnom 

postavení, spôsobe života a životných činnostiach detí oproti dospelým neboli zásadné 

rozdiely, deti ako napodobenina dospelých 

2. dieťa ako nehotový dospelý (chápanie detstva v modernej spoločnosti) – pozícia 

dieťaťa a jeho každodennosť sa začína líšiť od dospelých, detstvo sa stáva obdobím 

prípravy na dospelosť (povinná školská dochádzka, príprava na povolanie). Oddelenie 

sveta detí a dospelých, dieťa sa stáva menejcenné ako dospelý. Ambivalentnosť 

prístupu k detstvu: romantizujúca predstava stelesnenia bezstarostnosti a čistoty kontra 

podceňujúci prístup, ochranárstvo kontra závislosť, adultizmus – etnocentrizmus 

dospelých, posudzovanie sveta optikou vlastnej kultúry hodnôt a noriem. 

3. dieťa ako človek, ale iný ako dospelý (chápanie detstva v neskoro modernej 

spoločnosti) – deti nie sú lem budúcnosťou, ale autentickou, svojbytnou súčasnosťou . 

dieťa nie je len objekt práva, ale aj subjekt práva. Dospelosť prestáva byť ideálom 

a normou, detstvo sa začína vnímať ako inakosť. Dieťa je plnohodnotný človek, ale 

iný ako dospelý. 

 

Súčasná pozícia dieťaťa: 3 paradoxy:  

- legislatívny (dieťa oslobodené od právnej zodpovednosti, ale súčasne právne 

bezmocné), 

- ekonomický (existenčná bezstarostnosť a ekonomická závislosť), 

- postoj k dieťaťu (láskyplný sentiment a nadradenosť) 

 

Aktuálne sociálne problémy detí (problémy hlavných socializačných prostredí): 

- rodina, jej zmeny a charakteristiky (sociálne riziká: nefunkčná a patologická rodina, 

rodina v chudobe) 

- škola (zmeny školy ako socializačného prostredia, negatívne fenomény sociálneho 

správania detí) 

- médiá, moderné technológie a informačné siete (rozporné socializačné pôsobenie) 

 

Literatúra: 

Koverová, Š.: Sociológia životného cyklu. Bratislava, OZ Sociálna práca 2003. 

Džambazovič, R.: Premeny chudoby na Slovensku. Bratislava, UK 2007. 

 

 

 

 

 



3. MLADOSŤ A JEJ SOCIÁLNE CHARAKTERISTIKY  
 

Mladosť ako „moderný vynález“ – zjavuje sa ako špecifická etapa života až v modernej 

spoločnosti (19.storočie). V modernej spoločnosti nestačí len biologická zrelosť. Ale aj 

sociálna (najmä potreba vzdelania – profesiová príprava). 

Vymedzenie hraníc mladosti - nepresné a diferencované (biologické, psychické, právne, 

ekonomické, socio-kultúrne rozdiely). 

Rozpornosť mladosti – sociálno-ekonomická závislosť kontra právna, biologická 

a psychická dospelosť. Tendencia predlžovania mladosti (predlžovanie profesiovej prípravy) 

prehlbuje rozpornosť pozície mladých ľudí (z hľadiska biologického, psychického a právneho 

je dospelý, z hľadiska sociálneho a ekonomického je v závislom postavení). 

Obdobie mladosti ako obdobie životného moratória (E.H.Erikson) = obdobie ohraničených 

povinností, spojené s istou mierou bezstarostnej slobody (absencia povinností 

a zodpovednosti spojenej s výkonom sociálnych rolí dospelého človeka). Toto obdobie 

moratória sa spája s právom na experiment (hľadanie vlastnej identity a životných cieľov 

a orientácií).  

Experimentovanie sa prejavuje v 3 základných oblastiach: 

1. v profesiovej (dočasnosť a krátkodobosť pracovných aktivít, nové podoby vstupu do 

pracovného a profesionálneho života) 

2. partnerskej (hľadanie partnera, pozícia sexuality, voľné spolužitia, odkladanie vstupu 

do manželstva, resp. rezignácia na formalizované partnerstvo) 

3. „zmeny sveta“ (revolta mládeže, konfliktné vrastanie do sveta dospelých, mládežnícke 

subkultúry, delikventné správanie) 

 

Obsah obdobia mladosti zo sociálneho hľadiska: zavŕšenie procesu socializácie, dotváranie 

osobnosti do individualizovanej podoby, sociálne dozrievanie. 

Sociálne dozrievanie (všeobecne) – proces premeny jednotlivca z pozície prevažne objektu 

spoločenskej starostlivosti do pozície spoločenského subjektu, sociálneho aktéra. Ide o zmenu 

vnútornú, ako aj zmenu sociálnej pozície človeka.  

Prebieha v dvoch základných rovinách: 

- A. v oblasti vedomia 

- B. v oblasti osvojovania sociálnych kompetencií 

Dôsledkom sociálneho dozrievania je utváranie motivačných štruktúr, hodnotovej orientácie 

a životných cieľov, pochopenie a aktívne osvojenie sociálnych mechanizmov a vzorcov 

konania. Funkciou sociálneho dozrievania je nadobudnutie spôsobilosti na výkon sociálnych 

rolí dospelého človeka, založených na kompetentnosti a zodpovednosti.  

Sociálne dozrievanie prebieha v spoločenskom prostredí človeka. Najsilnejší vplyv má 

bezprostredné sociálne prostredie jednotlivca, ktoré ho obklopuje – sociálne pole človeka. 

Sociálne pole človeka reprezentujú najmä jednotlivci a skupiny, ktoré sú s ním 

v bezprostrednom vzťahu, spoločenské inštitúcie a organizácie, ktorých je členom a socio-

kultúrny systém (hodnoty, normy a idey) týchto sociálnych aktérov. Sociálne pole v procese 

dozrievanie vytvára základné formatívne rámce, ktoré ovplyvňujú priebeh  a obsah sociálneho 

dozrievania. Na druhej strane mladý človek pristupuje k pôsobeniu svojho sociálneho poľa 

kriticky a selektívne, individualizuje jeho pôsobenie. 

A. Sociálne dozrievanie v oblasti vedomia – vytváranie štruktúr, ktoré vedú k formovaniu 

identity, kontinuity konania a usporiadanosti životných reakcií. Dominantné štruktúry sú 

svetonázor, hodnotová orientácia, spoločenské postoje. 

Svetonázor – štruktúrovaný systém ideí a základných poznatkov, vysvetľujúcich vznik 

a fungovanie univerza a ľudskej spoločnosti, určitý spôsob chápania reality (nejde len 

o poznatky, ale aj o ich aplikáciu do vysvetľovania sveta). Súčasné trendy vo vývoji 



spoločenského svetonázoru – odklon od tradičného náboženského výkladu sveta, alternatívne 

náboženstvá, pluralita hodnôt > hodnotové a svetonázorové vákuum > dosah na sociálne 

dozrievanie mládeže, ktorá sa socializuje v situácii absencie alebo plurality spoločenského 

svetonázoru. 

Hodnoty – významný motivačný prvok pre konanie, reprezentuje cieľ, zameranosť konania. 

Sociálne dozrievanie je aj procesom formovania systému hodnôt > hodnotová orientácia ako 

vzájomne prepojený, konzistentný systém > základná motivačná štruktúra pre životné 

stratégie a konanie. 

Spoločenský hodnotový systém – produkt spoločenského vývoja, modifikuje sa na základe 

zmeny spoločenských podmienok. Mechanizmus zmeny spoločenského hodnotového systému 

nazývame aj tichou revolúciou. 

Pôsobenie spoločenského hodnotového systému v procese sociálneho dozrievania: 

- intencionálne (cielený a vedomý prenos hodnôt na jednotlivca – výchova) 

- funkcionálne (nezámerný proces pôsobenia na základe interakcií a kontaktov, je často 

silnejší ako intencionálne) 

Pedagogické dôsledky z analýzy procesu sociálneho dozrievania: hodnotový systém detí 

a mládeže nie je možné formovať priamo, ale konštrukciou sociálneho poľa, podporou 

hodnotového poľa žiaduceho charakteru. 

Spoločenské postoje – nadväzujú na svetonázor a hodnotové orientácie, reprezentujú 

mechanizmus transformácie názorov a hodnôt do pripravenosti konať v spoločenských 

situáciách a vo vzťahu k sociálnym javom. Majú tri zložky: kognitívnu, emocionálnu 

a konatívnu.   

 

B. Sociálne dozrievanie v oblasti osvojovania sociálnych kompetencií 

Sociálne kompetencie – súbor vedomostí, schopností a zručností ako analyzovať 

a vyhodnocovať spoločenské dianie, ako komunikovať a dosahovať ciele v interakcii so 

spoločenským prostredím.  

Dve roviny sociálnych kompetencií: 

- kontinuálna (odvodená od sociálneho poľa subjektu, od sociálneho statusu rodičov 

a vlastného statusu > obmedzenosť sociálnych kompetencií) 

- adaptívna (schopnosť flexibilne využívať a modifikovať sociálne zručnosti podľa 

nových požiadaviek sociálneho prostredia 

Obsah sociálnych kompetencií sa viaže najmä ma sociálne roly a sociálne normy. 

Sociálna rola – súhrn spoločenských očakávaní na správanie sa človeka v určitej sociálnej 

pozícii (rola študenta, učiteľa, pracovníka, rodiča,...). Sociálne normy – pravidlá pre výkon 

sociálnych rolí 

Sociálne dozrievanie = osvojovanie si kompetencií a noriem spojených s rolami dospelého 

človeka (rola partnera, rodiča, pracovníka a občana). 

 

Aktuálne problémy sociálneho dozrievania – pluralita hodnotových a normatívnych rámcov, 

dynamika sociálneho života, permanentná zmena – riziko dezorientácie a straty ontologického 

bezpečia sociálneho sveta.  

 

Literatúra: 

Koverová, Š.: Sociológia životného cyklu. Bratislava, OZ Sociálna práca 2003. 

Sak, P.: Proměny české mládeže. Praha, Petrklíč 2000. 

 

 

 

 



4. SÚČASNÁ RODINA A JEJ ZMENY, NOVÉ PODOBY RODINNÉHO 

SPRÁVANIA 
 

Základné demografické pojmy vo vzťahu k detstvu, mladosti a rodine 

 

Demografická štruktúra: Zloženie obyvateľstva podľa určitých charakteristík, najčastejšie 

podľa biologických, ekonomických a kultúrnych znakov, v užšom zmysle zloženie 

obyvateľstva podľa pohlavia a veku. 

Deti a mládež: Sociálno-demografické skupiny obyvateľstva s charakteristickými črtami 

a vlastnosťami, ktoré ich odlišujú od ostatných vekových skupín. Deti 0-14 rokov; mládež 15-

30 rokov). 

Rodinný stav: Dôležitý sociálny, právny, štatistický a demografický indikátor, ktorý 

diferencuje obyvateľstvo podľa väzby na rodinu a manželstvo. Rozlišuje slobodných, 

ženatých/vydaté, rozvedených a ovdovelých. 

Sobášnosť (hrubá miera sobášnosti): Uzatváranie manželstva na základe zákonom daných 

podmienok, sledované ako hromadný demografický jav. Udáva sa v mierke počet sobášov 

v danom roku na 1000 obyvateľov (počet obyvateľov k 1.6. daného roku). 

Rozvodovosť (hrubá miera rozvodovosti): Spoločenský a demografický jav hromadného 

charakteru odvodený od rozvodu ako demografickej udalosti. Udáva sa v mierke počet 

rozvodov v danom roku na 1000 obyvateľov stredného stavu (počet obyvateľov k 1.6. daného 

roku). 

Pôrodnosť (hrubá miera pôrodnosti): Rodenie detí chápané ako hromadný jav 

a vzťahované k určitej populácii. Udáva sa v mierke počet živonarodených detí v danom roku 

na 1000 obyvateľov stredného stavu (počet obyvateľov k 1.6. daného roku). 

Zastúpenie detskej a mládežníckej populácie za rok 2009 v SR 

 

Veková skupina  0-14 rokov  15-30 rokov     0-30 rokov 

Počet obyvateľov  831 320  1 337 294     2 168 614 

Podiel z celkovej 

populácie  

15,3 %  24,7 %     40,0 % 

 

 

Veková skupina  0-14 rokov  15-30 rokov    0-30 rokov 

MUŽI  426 381  682 965    1 109 346 

Podiel z mužov  16,2 %  25,9 %    42,1 % 

ŽENY  404 939  654 329    1 059 268 

Podiel zo žien  14,5 %  23,5 %    38,0 % 



 

Aktuálne trendy zmien rodiny a rodinného správania 
 

A. Giddens vymedzuje nasledujúce charakteristiky rodiny a manželstva v západnej 

spoločnosti:  

1. Rodina je monogamná, čo je stanovené zákonom. Vzhľadom na vysokú mieru 

rozvodovosti však možno súčasný západný model považovať skôr za sériovú monogamiu 

(ak človek počas života vystrieda viacero manželských partnerov/partneriek, no nemá ich 

súčasne).  

2. Manželstvo vychádza z predstavy romantickej lásky. Predpokladá sa, že jedinou 

podmienkou uzavretia manželstva je vzájomná kompatibilita a príťažlivosť partnerov, ktorá 

vedie k vzniku vzájomnej náklonnosti.  

3. Rodina je patrilineárna - deti dostávajú meno po otcovi a neolokálna - manželia sa sťahujú 

do novej domácnosti, nezostávajú žiť so svojimi rodičmi/príbuznými.  

4. Nukleárny charakter rodiny – „typickú“ domácnosť tvoria rodičia a ich deti. Dochádza však 

aj k rozšíreniu alternatívnych foriem rodiny (kohabitácie, singles, LAT...) a teda k 

postupnému poklesu monopolu nukleárnej rodiny.  

 

V priebehu ostatných desaťročí dochádza k evidentným zmenám v oblasti rodinného a 

reprodukčného správania, ktoré sa prejavujú nielen v zmene kľúčových demografických 

ukazovateľov, ale aj v oblasti vzťahov (medzi partnermi, rodičmi a ich deťmi a pod.). 

Postupne dochádza k odklonu od jasného a jednotného časovania životných udalostí (štartov), 

akými sú napríklad rezidenčné osamostatnenie, vstup na trh práce, uzavretie manželstva a 

pod., pričom nemôžeme hovoriť o jednom univerzálnom, všeobecne platnom modeli 

rodinného správania, ale o pluralite modelov.  

 

Pri hodnotení aktuálnych trendov vo vývoji rodinného správania sa uplatňujú dva vzájomne 

protikladné prístupy: úpadok rodiny (konzervatívny prístup) verzus pluralizácia rodinných 

foriem (liberálny prístup). 

 

Teória druhej demografickej revolúcie – jedna z najvplyvnejších teórií vysvetľovania 

súčasných demografických zmien, ktoré sa prejavujú aj na formách a štruktúre rodín a na 

podobe partnerského a intímneho života. (Dirk J. van de Kaa) 

Prvá demografická revolúcia (18. storočie) – prebehlo zníženie úmrtnosti (kvalitnejšia 

zdravotná starostlivosť, zlepšenie hygienických návykov) a následne zníženie pôrodnosti (v 

dôsledku zníženia úmrtnosti nebolo potrebné rodiť viac detí). 

Druhá demografická revolúcia (60. roky 20. storočia, u nás po roku 1989) – nové vzorce 

reprodukčného, rodinného a sexuálneho správania v súvislosti s hodnotovými zmenami 

a technologickým pokrokom (vynájdenie hormonálnej antikoncepcie). Objav hormonálnej 

antikoncepcie v spojitosti s novou hodnotovou orientáciou mladých ľudí prispeli k odlišnému 

vnímaniu a narábaniu so svojím intímnym životom, manželstvom a rodičovstvom.  

 

Zmeny, ktoré priniesla druhá demografická revolúcia: odkladanie manželstva do vyššieho 

veku, pokles hrubých mier sobášnosti, nárast počtu kohabitácií, zvyšovanie podielu 

slobodných v populácii, nárast podielu detí narodených mimo manželstva, zvyšovanie 

priemerného pôrodného veku, pokles mier pôrodnosti, zníženie priemerného počtu detí 

v rodinách, nárast mier rozvodovosti, nárast podielu rozvedených snúbencov, nárast podielu 

jednorodičovských domácností atď. 

 



Pre mladých ľudí je charakteristický síce skorší začiatok sexuálneho života, ale na 

druhej strane odkladanie významných životných štartov (sobáš, pôrod) do vyššieho veku 

=> umožňuje to dostupnosť antikoncepčných metód a vyššie povedomie o nich, zníženie 

sociálnej kontroly (viac ľudí žije v mestách, ktoré sú anonymnejšie), sekularizácia spoločnosti 

(znižovanie vplyvu náboženstva), liberalizácia spoločnosti, pluralizácia potenciálne možných 

životných dráh, zvyšovanie vzdelanosti (efekt sa prejavuje najmä u žien, vyššie vzdelanie 

pôsobí ako „antikoncepčný“ prostriedok – študujúce ženy chcú zväčša počkať so založením 

rodiny až po ukončení štúdia) 

 

Nové demografické trendy sa odzrkadľujú na vývoji v oblasti rodiny, mení sa 

štruktúra, veľkosť aj formy rodiny. Kým v minulosti bola typická univerzálna nukleárna 

rodina (spolužitie rodičov, spravidla zosobášených a ich detí) v súčasnosti hovoríme 

o pluralizácii rodinných foriem. Typické novovznikajúce alebo rozširujúce sa formy rodiny 

a partnerstva sú: nezosobášené spolužitia, singles, homosexuálne partnerstvá, jednorodičovské 

rodiny. 

 

Nezosobášené spolužitia (kohabitácie) 

V hrubom rozlíšení hovoríme o trvalých a dočasných nezosobášených spolužitiach. 

Trvalé, chápané ako alternatíva k manželstvu, sú preferované skôr ľuďmi v strednom veku, 

rozvedenými alebo ovdovenými.  Dočasné, v zmysle manželstva na skúšku, sú populárne 

najmä u mladých ľudí, ktorí chcú v budúcnosti vstúpiť do manželstva, ale z rôznych dôvodov 

tento krok odkladajú do vyššieho veku (štúdium, kariéra, snaha o bližšie spoznanie partnera) 

a čas do uzatvorenia manželstva vypĺňajú často práve nezosobášeným spolužitím. Podiel 

slobodných kohabitantov v nižších vekových kategóriách do 30 rokov stúpa (podľa výsledkov 

Sčítania obyvateľov, domov a bytov). 

V nezosobášených spolužitiach sa čoraz častejšie rodia aj deti (2008: 30%), ide však 

prevažne o deti prvého poradia. Deti narodené v druhom a vyššom poradí sa častejšie rodia 

v manželstve, t.j. partneri sa po narodení dieťaťa často rozhodnú vstúpiť do manželstva. 

Napriek výskumami dokázanej zvyšujúcej sa tolerancii voči nezosobášeným 

spolužitiam (aj trvalým) je však hodnota manželskej inštitúcie stále veľmi vysoká a reálny 

výskyt nezosobášených spolužití nezodpovedá trendom v oblasti postojov. 

Kohabitácia (nezosobášené spolužitie) je forma spolužitia partnerov, ktorí v dlhšom 

časovom období žijú spolu, spoločne bývajú a spoločne hospodária bez toho, aby boli 

zosobášení. V takomto vzťahu môžu, ale nemusia byť prítomné deti. Distribúcia kohabitácií 

je na Slovensku výrazne regionálne diferencovaná. Často sú uprednostňované ako prvá forma 

rezidenčného zväzku, čo je v protiklade so štandardom priameho vstupu do manželstva v 

období socializmu a často sú zavŕšené uzavretím manželstva. Možno rozlíšiť trvalé a dočasné 

kohabitácie – v prípade dočasných ide o predmanželské kohabitácie, ktoré môžu byť 

„manželstvom“ na skúšku alebo predstupňom manželstva, v prípade trvalých kohabitácií ide o 

dlhodobé účelové spolužitia, ktoré predstavujú alternatívu manželstva (napr. v prípade 

rozvedených osôb), resp. funkčné partnerstvo (zvyčajne partneri vo vyššom veku). Napriek 

rozšíreniu a zvyšujúcej sa tolerancii voči kohabitáciám viaceré výskumy opakovane potvrdili 

vysokú hodnotu manželstva ako inštitúcie.  

 

Singles 

Jednotlivci, žijúci bez stabilného partnera - ťažkosti s definíciou – kto sú a kto môžu 

byť singles? (Slobodní? Rozvedení? Bez záväzkov? Vekovo ohraničení? Bývajúci samostatne 

vo vlastnej domácnosti?) Singles chápeme ako ľudí preferujúcich nový, resp. rozmáhajúci sa 

životný štýl, typický najmä pre mladých ľudí (obdobie neskorej mladosti, post-adolescencie).  



Hoci najčastejším dôvodom je budovanie kariéry, preferovanie individualistického životného 

štýlu a potreba flexibility (časovej aj priestorovej), pri ktorých by bol dlhodobý partnerský 

vzťah skôr prekážkou, existujú aj singles, ktorí zotrvávajú v tomto stave práve preto, že majú 

problém nájsť si partnera. U väčšiny singles však ide o prechodnú životnú fázu, mnohí 

v neskoršom období menia svoje priority a rozhodujú sa pre trvalý partnerský vzťah a pre 

založenie rodiny. 

Hoci sa o singles píše čoraz viac v odbornej literatúre, ale aj v médiách, vymedzenie 

toho, kto vlastne singles sú, nie je jednoznačné. Najčastejšie sa singles chápu ako 

slobodní/slobodné osoby (ktoré nemajú partnera/partnerku), resp. ako osoby, ktoré nie sú a 

ani neboli zosobášené („never-married“). Rôzni autori a autorky však využívajú rozličné 

definičné charakteristiky, nie iba rodinný stav – napríklad trvalosť „singlovstva“, motivácia 

byť single a pod. Ide o heterogénnu skupinu s unikátnymi charakteristikami, do ktorej patria 

muži aj ženy rôznych vekových kategórií bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu či pôvod. J. 

Jandourek napríklad definuje singles ako osoby, ktoré nechcú vstúpiť do manželstva, pretože 

im život osamote v zásade vyhovuje. Motiváciou je predovšetkým väčšia možnosť venovať sa 

kariére, osobným záľubám a možnosť vstupovať do viacerých sexuálnych vzťahov. R. 

Geißler chápe singles ako ľudí v mladšom, resp. strednom veku, ktorí nemajú žiadneho 

stáleho partnera a z vlastnej vôle dlhší čas preferujú žiť osamote. Niektorí autori/autorky 

zastávajú názor, že singles sa „objavili“ ako dôsledok globálnej ekonomiky, ktorá kladie 

vysoké požiadavky na flexibilnú pracovnú silu. Z výsledkov zahraničných výskumov 

vyplýva, že približne 50% singles v budúcnosti predpokladá uzavretie manželstva.  

 

Homosexuálne partnerstvá 

V uplynulých rokoch sa začína otvorenejšie hovoriť o partnerstvách osôb rovnakého 

pohlavia a zaznamenávame aj ich častejší výskyt. Niektorí autori sa domnievajú, že vyšší 
podiel osôb s menšinovou sexuálnou orientáciou je dôsledkom liberalizujúcej sa spoločnosti, 

ktorá pre mladých ľudí vytvára podmienky na experimentovanie so svojou sexualitou.  

 

Jednorodičovské rodiny 

Častejšie rozvody sa podieľajú na náraste podielu jednorodičovských domácností. 

Najčastejšie sú vedené ženami (výchova detí býva po rozvode väčšinou prisúdená matkám), 

môže však ísť aj o slobodné osamelé matky. Fungovanie domácnosti je financované len 

z jedného príjmu, pričom priemerný príjem ženy je nižší než priemerný príjem muža. 

Jednorodičovské domácnosti sú tak vystavené vyššiemu riziku chudoby a nižšej životnej 

úrovne. Zhoršená ekonomická situácia sa môže podpísať pod neskoršie smerovanie 

vzdelanostných i profesných dráh dieťaťa (obmedzené životné šance, znížené ašpirácie). 

Skúsenosť s rozvodom rodičov, resp. výchova len jedným z rodičov môže mať zase vplyv na 

podobu a kvalitu neskorších partnerských vzťahov dieťaťa. 

 

 

Zmeny vo vývoji rodinného života na Slovensku 
 

Obdobie socializmu sa vyznačovalo špecifickými politickými, hospodárskymi a 

spoločenskými podmienkami, ktoré determinovali rodinný život. Typickou črtou tejto etapy 

bola propopulačná politika, v rámci ktorej boli nástroje sociálnej politiky viazané na uzavretie 

manželstva a narodenie dieťaťa. Manželia tak mohli získať napríklad výhodné (bezúročné) 

mladomanželské pôžičky, získali nárok na pridelenie bytu, štát vo významnej miere dotoval 

detský tovar a pod. Ďalšími charakteristikami obdobia socializmu sú:  

- vysoká intenzita plodnosti a sobášnosti, univerzalita rodičovstva v manželstve  



- nízky vek pri narodení prvého dieťaťa a pri prvom sobáši a z toho vyplývajúce mladé 

(staro)rodičovstvo  

- vysoký podiel predmanželských počatí (cca 50% neviest bolo tehotných), reprodukcia v 

úzkom vekovom intervale, dvojdetný model rodiny  

- veľmi nízka miera zastúpenia alternatívnych foriem rodiny (napr. kohabitácií)  

- nízka miera využívania efektívnych antikoncepčných metód a zároveň ich nedostupnosť, 

absencia sexuálnej výchovy  

- vysoká miera umelej potratovosti a využívanie potratov ako antikoncepcie ex post (potraty 

podstupovali aj staršie ženy, ktoré už mali deti)  

- nízka motivácia na dosiahnutie vyššieho vzdelania, mzdová nivelizácia, limitované možnosti 

trávenia voľného času, „všadeprítomnosť“ štátnej moci, absencia akýchkoľvek alternatív  

- unifikovanosť a štandardizácia životných dráh (jednotný model)  

V 90. rokoch sa postupne začína vytvárať nová populačná klíma. Dochádza k poklesu 

miery sobášnosti a pôrodnosti, k postupnému nárastu veku vstupu do manželstva, k 

odkladaniu rodičovstva do neskoršieho veku, ale aj k premene sexuálneho správania (A. 

Giddens hovorí o čistom vzťahu, plastickej sexualite...), zmene motivácie k rodičovstvu, 

rozšíreniu „rekonštruovaných“ rodín a pod. Ďalej ide o rozšírenie kohabitácií, nárast počtu 

plánovane bezdetných manželstiev/partnerstiev, nárast počtu samostatne žijúcich osôb (bez 

partnera/partnerky), zvýšenie zastúpenia jednorodičovských rodín (často slobodné alebo 

rozvedené matky) a zvýšenie počtu detí narodených mimo manželstva. Niektorí odborníci a 

odborníčky chápu uvedené zmeny ako krízu rodiny a hodnôt (konzervatívny prístup), iní (iné) 

ich chápu ako dôsledok slobodnej voľby a individualizácie (liberálny prístup).  

Dochádza aj k posunu v normách, hodnotách a postojoch, do popredia sa čoraz viac dostáva 

význam sebanaplnenia a sebarealizácie (aj v rámci partnerského vzťahu) a k posunu od 

vnímania antikoncepcie ako metódy ochrany pred neželaným počatím k vnímaniu 

antikoncepcie ako prostriedku, prostredníctvom ktorého sa možno rozhodnúť či a kedy mať 

deti. Dochádza k legitimizácii predmanželského sexu (a do istej miery aj sexu mimo 

manželstva) a k poklesu monopolu rodiny na legitimizáciu plodenia detí a na deti ako také. V 

neposlednom rade ide aj o posun vnímania manželstva ako nezrušiteľnej zmluvy k 

manželstvu ako občianskej zmluve a právnemu kontraktu, ktorý možno kedykoľvek 

vypovedať.  

Sme svedkami individualizácie a demokratizácie rodinných vzťahov, v ktorých sa dôraz 

kladie na vyjednávanie, emocionálnu spokojnosť a egalitárnosť partnerov. Rodinné štruktúry 

a formy sú značne pluralizované. Francois de Singly hovorí o socializácii a privatizácii 

rodiny. Socializácia rodiny znamená, že do rodiny stále viac zasahuje štát a postupne preberá 

viaceré jej funkcie (napr. výchovu, starostlivosť o chorých...). Rodina sa stáva čoraz 

závislejšou od štátu, ktorý významnou mierou podporuje a reguluje vzťahy medzi členmi 

rodiny. Privatizácia rodiny súvisí so zdôrazňovaním kvality interpersonálnych vzťahov v 

rodine, individualizácie a náraste autonómnosti jej členov. Dôležité je harmonické fungovanie 

rodiny, ktoré rešpektuje individuálne zvláštnosti všetkých svojich členov; šťastie človeka v 

egalitárnom vzťahu sa stáva primárnou príčinou jeho existencie. Podľa de Singlyho sú rodiny 

stále viac závislé od štátu, ale čoraz menej závislé od svojich príbuzných a od svojej 

orientačnej (pôvodnej) rodiny.  

 

 

Výskumy o postojoch k novým formám rodiny a partnerstva 

 

Ona a on na Slovensku (2006: Z. Bútorová a kol.) 

- mladšie vekové kategórie vo vyššej miere schvaľujú odďaľovanie vstupu do 

manželstva a pôrodu prvého dieťaťa 



- 59% respondentov  sa priklonilo k tolerancii voči spolužitiu muža a ženy bez 

uzatvorenia manželstva 

- rozvod manželstva s maloletými deťmi (a následný vznik jednorodičovskej rodiny) 

vyvoláva nejednoznačné reakcie, 43% respondentov sa sústredilo v stredovom 

hodnotení 

- 25% respondentov zaujíma tolerantné stanovisko voči spolužitiu osôb rovnakého 

pohlavia, 37% však túto formu partnerstva odsudzuje; právo uzatvárať  registrované 

partnerstvo vyvoláva rozporuplné, resp. skôr odmietavé reakcie (51%) a 76% 

respondentov nesúhlasí s adopciou detí homosexuálmi; tolerantnejší v otázke 

uzatvárania registrovaného partnerstva boli respondenti z veľkomiest, mladšie vekové 

kategórie do 45 rokov, ľudia s vysokoškolským vzdelaním a neveriaci 

Výskum európskych hodnôt (2008) 

- 38% respondentov vyjadrilo nesúhlasné stanovisko k spolužitiu bez sobáša, postoj 

k nezosobášeným spolužitiam však závisí od veku – mladšie vekové kategórie 

vykazujú tolerantnejšie postoje 

- 92% respondentov sa domnieva, že dieťa potrebuje domov s oboma rodičmi, aby bolo 

šťastné 

- 62% respondentov by nevadilo mať za suseda homosexuála, ale 79% nepovažuje za 

vhodné, aby si homosexuáli mohli adoptovať deti 
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5 . RODINA A RODINNÁ POLITIKA 
 

Rodina:  

- základná sociálna jednotka spoločnosti 

- základný sociálny okruh života človeka 

- základný priestor reprodukcie človeka ako bytosti biologickej, sociálnej a kultúrnej 

(individuálna a spoločenská funkcia) 

- východisko pre sociálnu pozíciu detí 

 

Sociologicky: základná sociálna skupina (prirodzená, primárna), kľúčová sociálna inštitúcia, 

základný sociálny kruh 

(bližšie k sociologickým charakteristikám rodiny: Ivo Možný, Roman Džambazovič) 

 

Základné sociálne funkcie rodiny: 

- reprodukčná  

- zabezpečovacia 

- socializačná 

- sociálna opora a pomoc 

 

Aktuálne trendy partnerského a rodinného správania: 

- druhá demografická revolúcia (D.Van de Kaa) – druhá polovica 20.storočia 

- nárast rozvodovosti, pokles pôrodnosti, odkladanie sobášov, nárast kohabitácií, pôrody 

mimo manželstva, nárast jednorodičovských domácností, nárast jednodetných rodín 

- rezignácia na stále partnerstvo, rezignácia na deti, singles, homosexuálne partnerstvá  

 

(Kontext trendov: 

- rast vzdelanostnej úrovne a kvalifikácie žien 

- rast zamestnanosti žien  

- rozvoj individuálnych osobných práv 

- rast seba realizačných a seba určujúcich ašpirácií ) 

 

 

Dôsledky ►  zmeny v rodine: 

- rozrôzňovanie foriem partnerstva a rodiny 

- zníženie stability partnerských a rodinných foriem 

- rast dočasnosti partnerských a rodinných vzťahov 

- vstup nepokrvných väzieb do rodiny (napr. pri opakovanom partnerstve) 

- premenlivosť partnerských a rodinných vzťahov v priebehu životného cyklu 

 

Sociálne dôsledky: 

- riziká napĺňania sociálnych funkcií rodiny vo všetkých dimenziách  

- deti ohrozené chudobou (jednorodičovské domácnosti, zvlášť matky s maloletými 

deťmi) 

 

                                                                   ▼ 

 

                                           výzvy pre rodinnú politiku  

 

 



Rodinná politika = široký súbor koordinovaných politík, ktoré sa prostredníctvom rôznych 

opatrení a nástrojov usilujú o poskytovanie všeobecnej podpory rodinám. Môže alebo nemusí 

byť explicitne formulovaná (explicitná verzus implicitná rodinná politika). 

 

Zahŕňa široký okruh problémov a má prierezový charakter. V širokom poňatí ju možno 

chápať ako komplexnú mnohorozmernú formu podpory rodiny, jej fungovania, zabezpečenia 

práv a potrieb jej členov. Rodinná politika má nadrezortný charakter a koordinuje príspevky 

rôznych rezortov pre tvorbu podmienok života rodiny v priebehu jej životného cyklu (sociálna 

oblasť, zamestnanosť, školstvo, zdravotníctvo, bytová politika, kultúra, a pod.). V užšom 

poňatí je súčasťou sociálnej politiky a zameriava sa najmä na podporu príjmovej situácie 

rodiny (osobitne v prípade prítomnosti závislých detí). 

 

Základný princíp štátnej rodinnej politiky je princíp subsidiarity - má vytvárať priestor pre 

svojbytnosť rodiny, jej sebestačnosť a nezávislosť a rešpektovať zodpovednosť za svoju 

budúcnosť a budúcnosť jej členov. Rodina má byť pod garanciou štátu, ale zároveň jej má 

ponechať právo na slobodu a sebaurčenie bez zásahov štátu.  

 

Rodinná politika sa realizuje sa právnymi, ekonomickými a sociálnymi opatreniami. 

Právny rámec rodiny je  zakotvený v kultúrnom poňatí rodiny v spoločenskom priestore 

(vnímanie rodiny, jej úlohy a funkcií), ktoré sa historicky mení. V modernej rodinnej politike 

je za rodinu spravidla pokladané spoločenstvo spoločne bývajúcich a hospodáriacich 

manželov alebo partnerov s dieťaťom alebo deťmi, prípadne jedného rodiča s dieťaťom alebo 

deťmi. Pre rodinnú politiku je kľúčová práve prítomnosť dieťaťa (potreba ochrany 

a podpory), a preto problematika rodičovstva je jednou z hlavných oblastí rodinnej politiky.  

 

 

Základné modely rodinnej politiky:  

1. liberálny model – dôraz na zodpovednosť občana za jeho rozhodnutia, garancia 

štátnej podpory iba rodinám s najnižšími príjmami (nízkopríjmové, pásmo chudoby), 

úloha štátu je významne dopĺňaná neštátnymi subjektmi 

2. sociálne trhový model – sociálne potreby rodiny by mali byť primárne uspokojované 

prostredníctvom pracovných príjmov (podpora zamestnanosti rodičov a úloha 

zamestnaneckých organizácií v sociálnom zabezpečení), podpora rodinám je spravidla 

poskytovaná po testovaní príjmov na spoločensky uznanej minimálnej hranici (nemusí 

byť ale na úrovni životného minima), významná úloha štátu ale aj neštátnych 

subjektov 

3. univerzalistický model – štátna podpora prevažnej väčšiny alebo všetkých rodín 

nezávisle od sociálnej odkázanosti, dominantná úloha štátu, vysoká redistribúcia 

Vývojový trend v druhej polovici 20. storočia – v európskych krajinách – posilňovanie 

sociálno trhového modelu. 

 

Základné dilemy rodinnej politiky (reagujúce na súčasné trendy v rodinnom správaní) 

(M.Beblavý 2012):  

 

- orientovať sa na rodinu ako celok, s cieľom stability rodiny a jej funkcií  

- orientovať sa na zabezpečenie práv a potrieb jednotlivých členov rodiny a ich 

individuálnych nárokov  

Prvá orientácia posilňuje celostnosť a stabilitu rodiny, ale môže viesť k obmedzovaniu práv 

jej jednotlivých členov (najmä závislých) a posilňovať ich závislosť od rodiny ako celku. 

Druhá orientácia podporuje jednotlivých členov a nepriamo ich emancipáciu (nezávislosť) od 



rodiny, ale môže viesť k oslabovaniu jej funkcií a stability. Vo filozofii rodinnej politiky na 

Slovensku prevláda zameranie rodinnej politiky ako demokratického nástroja na podporu 

rodiny ako celku, so doplnením podporných nástrojov na práva a potreby  jej členov (najmä 

závislých rodinných príslušníkov, prípadne podpory v mimoriadnych životných situáciách). 

 

- orientovať sa na podporu propopulačných opatrení 

- nezasahovať do volieb ohľadom reprodukčnej funkcie rodiny  

Vyjadruje otázku vhodnosti a efektívnosti ovplyvňovanie volieb ľudí ohľadom rodičovstva, či 

mať deti, kedy ich mať a koľko, aktuálna najmä na pozadí poklesu počtu detí a posunu ich 

narodenia. Moderná rodinná politika zdôrazňuje demokratické princípy a nezasahuje do 

týchto volieb priamo, ale môže uplatňovať nepriame motivačné (najmä ekonomické) nástroje. 

Na jednej strane stojí pri tom argumentácia, že rozhodovanie ohľadom detí je výlučne 

osobnou, intímnou záležitosťou ľudí a štát by nemal to toho zasahovať. Navyše trendy 

ohľadom znižovania a vekového posunu rodičovstva súvisia so širšími spoločenskými 

a kultúrnym a sú výrazom volieb životných cieľov a spôsobu života ľudí, takže ekonomické 

nástroje nebudú účinné a sú zbytočným mrhaním verejných prostriedkov. 

Na druhej strane je z celospoločenského hľadiska dôležité udržiavať mieru prirodzenej 

reprodukcie obyvateľstva a čeliť starnutiu populácie a s tým spojeným rizikám budúceho 

socio-ekonomického vývoja. Východiskom sú spravidla nie priame pronatálne opatrenia, ale 

skôr nepriame nástroje, vrátane stratégie podpory zlaďovania rodičovského a pracovného 

života. 

 

- orientácia na  podporu tradičných rodinných rolí  

- orientácia na demokratizáciu a zrovnoprávnenie vnútrorodinných rolí 

Táto dilema reaguje na tradične diferencované zaťaženie rodinnými úlohami medzi mužmi 

a ženami (tradičná deľba práce v rodine: muža ako živiteľa rodiny, ženy ako nositeľky 

starostlivosti o domácnosť, deti a závislých členov). Špeciálna ochrana a zabezpečenie pre 

ženy v rámci sociálnej politiky (vzhľadom na ich rodinné roly) môže prehlbovať rodovo 

diferencovanú rodinnú pozíciu a rodové nerovnosti (vrátane sťaženia pracovného uplatnenia 

a pracovnej sebarealizácie žien). Nezohľadňovanie tejto špecifickej záťaže žien môže 

odrádzať ženy od ich rodinných funkcií a viesť k rezignácii ohľadom počet detí, či dokonca 

rodičovstvo. Cesta v tomto prípade vedie skôr podporou služieb pomáhajúcich zlaďovať 

prácu a rodinu (škandinávsky model) pri starostlivosti o maloleté deti, vrátane pružnosti 

pracovných foriem a výkonu práce (čiastočné pracovné úväzky, práca doma a pod.).  

 

- orientácia na podporu úplnosti rodín 

- orientácia na pomoc neúplným rodinám 

Táto dilema reaguje na miery rozvodovosti a rastu neúplnosti rodín, ktoré sa prejavujú tak 

v oslabení socializačnej funkcie rodiny (vrátane negatívnych emocionálnych a psychických  

dôsledkov rozvodov na deti), ako aj v znížení životnej úrovne neúplnej rodiny, s rastom rizika 

chudoby. Dilema sa prejavuje najmä vo voľbe akou mierou pomáhať neúplným rodinám, 

ktoré to na jednej strane potrebujú (pre napĺňanie rozvojových potrieb detí), ale tak, aby táto 

miera nepodporovala tendenciu k neúplnosti rodín. 

 

 

 

Štátna rodinná politika v SR: 

Na Slovensku bola explicitne formulovaná rodinná politika už v roku 1996 ako súčasť 

koncepcie transformácie sociálnej sféry a následne boli jej ciele podľa výziev spoločenského 

vývoja modifikované a dopĺňané. 



 

Za strategické ciele štátnej rodinnej politiky možno pokladať: 

 dosiahnutie relatívnej ekonomickej nezávislosti rodín ako základ ich občianskej 

nezávislosti a uplatnenia ich zodpovednosti a voľby vlastnej budúcnosti,  

 úspešnosť rodín v realizácii ich funkcií,  

 stabilita a sociálna kvality manželských a rodičovských vzťahov v zmysle 

rovnoprávnosti a spoločenskej deľby rodinných rolí,  

 vytváranie optimálnych podmienok na prirodzenú reprodukciu spoločnosti,  

 prijímanie takých opatrení, ktoré umožnia dôsledne uplatňovať princíp voľby, resp. 

zlučiteľnosti pri rozhodovaní sa rodiča pre rodičovskú dovolenku, 

 vyrovnanie sa s demografickou výzvou starnutia obyvateľstva,  

 zníženie rizika chudoby rodín.  

 

Základné oblasti štátnej rodinnej politiky: 

- definovanie právneho rámca (právny status rodiny, vzťah štátu a rodiny → zákon 

o rodine, zákon o sociálno-právnej ochrane a sociálnej kuratele) 

- oblasť verejných a sociálnych služieb pre rodinu 

- oblasť podpory príjmu rodiny (štátna sociálna podpora + nepriame ekonomické 

nástroje) 

 

Zákon o rodine (zákon č.36/2005) – právny status rodiny: 

Čl. 1 

Manželstvo je zväzkom muža a ženy. Spoločnosť tento jedinečný zväzok všestranne chráni a 

napomáha jeho dobro. Manžel a manželka sú si rovní v právach a povinnostiach. Hlavným 

účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí. 

Čl. 2 

Rodina založená manželstvom je základnou bunkou spoločnosti. Spoločnosť všetky formy 

rodiny všestranne chráni. 

Čl. 3 

Rodičovstvo je spoločnosťou mimoriadne uznávaným poslaním ženy a muža. Spoločnosť 

uznáva, že pre všestranný a harmonický vývin dieťaťa je najvhodnejšie stabilné prostredie 

rodiny tvorenej otcom a matkou dieťaťa. Spoločnosť poskytuje rodičovstvu nielen svoju 

ochranu, ale aj potrebnú starostlivosť, najmä hmotnou podporou rodičov a pomocou pri 

výkone rodičovských práv a povinností.  

Čl. 4 

Všetci členovia rodiny majú povinnosť vzájomne si pomáhať a podľa svojich schopností a 

možností zabezpečovať zvyšovanie hmotnej a kultúrnej úrovne rodiny. Rodičia majú právo 

vychovávať deti v zhode s vlastným náboženským a filozofickým presvedčením a povinnosť 

zabezpečiť rodine pokojné a bezpečné prostredie. Rodičovské práva a povinnosti patria obom 

rodičom. 

 

                                                        ▼ 

 

Zákon teda nedefinuje rodinu priamo. Nepriamo uprednostňuje rodinu založenú na 

manželstve, ale zároveň deklaruje požiadavku chrániť všetky formy rodiny (nediskriminačná 

čo do foriem rodinných zväzkov je najmä sociálna politika na podporu rodičovstva). 

Manželstvo definuje ako zväzok muža a ženy (vylúčenie homosexuálnych partnerstiev). 



 

Zákon o sociálno-právnej ochrane (zákon č. 305/2005): 

o garancia práv dieťaťa zo strany štátu, najmä v prípade absentujúcej, 

zlyhávajúcej a patologickej rodiny (náhradná výchova) 

o pomoc rodiny v prípade porúch sociálneho správania detí a mládeže (výchovné 

opatrenia – ochranná výchova) 

 

 

Hlavné oblasti pomoci rodinám: 

- bývanie (podpora dostupnosti bývania najmä pri zakladaní rodiny – hypotekárne úvery, 

stavebné sporenie, komunálna pomoc – verejné nájomné bývanie, sociálne bývanie, 

príspevok na bývanie pre rodiny v hmotnej núdzi) 

- pracovno-právna politika (ochrana tehotných žien, matiek a rodičov na rodičovskej 

dovolenke, rešpektovanie rodičovských rolí zo strany zamestnávateľov – formy práce 

a pracovných úväzkov) 

- služby (dostupnosť služieb starostlivosti o závislých členov rodiny - podpora zlaďovania 

pracovnej a rodinnej funkcie) 

- podpora príjmu 

- nepriame (daňové úľavy, daňový bonus na nezaopatrené dieťa) 

- priame:  podpora na dieťa (napr. prídavok na dieťa) 

   podpora príjmu rodiny v rodinných situáciách, najmä rodiča pri starostlivosti  

                        o dieťa  (napr. nemocenské dávky, rodičovský príspevok) 

   podpora zlaďovania práce a rodiny (napr. príspevok na starostlivosť) 

 

 

Odporúčaná literatúra k téme: 

Beblavý, M.: Sociálna politika. eBook 2012. 

Stanek, V. a kol.: Sociálna politika - teória a prax. Bratislava, Sprint 2011. 

Krebs, V. a kol.: Sociální politika. Praha, ASPI 2015. 

Chorvát. I., Džambazovič, R.: Rodina na Slovensku v teórii a vo výskume. Bratislava, Stimul 

2015. 

Bodnárová, B. a kol.: Východiská a výzvy pre vypracovanie štátnej rodinnej politiky. 

Bratislava , IVPR 2010. 

Možný, I.: Sociologie rodiny. Praha, Slon 1999. 

Matoušek, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť.Praha, Slon 1994. 

Matoušek, O.a kol.: Sociální práce v praxi. Praha, Portál 2005. 

 

 

Rodinná politika – nevyhnutnosť alebo prežitok?  
 

V súčasnosti prebiehajú odborné diskusie o fungovaní rodinnej politiky. Rodinná politika je 

vyjadrením záujmu moderných spoločností o ich vlastnú reprodukciu a budúcnosť. Jej podoba 

závisí od toho, ako sú vytýčené hranice medzi troma hlavnými doménami spoločenského 

života: rodinou, štátom a trhom. Na jednej strane, rodina môže byť vnímaná ako inštitúcia 

s veľkou mierou autonómie voči štátu. V takomto prípade má rodinná politika obmedzenú 

úlohu a dôraz sa kladie na vnútro-rodinné väzby a spoliehanie sa na riešenia ponúkané 

trhovým prostredím. Na druhej strane, vzťah medzi rodinou a štátom môže byť otvorenejší, čo 

vytvára predpoklady pre verejno-politické intervencie ovplyvňujúce správanie a životné 

podmienky rodín. Rozhodujúce je aj chápanie/definovanie samotnej rodiny. Dôležitú úlohu 



zohráva to, čo sa za rodinu považuje a čo už nie. Rovnako je dôležité, či a do akej miery sa 

objektom rodinnej politiky stáva rodina ako celok alebo aj jej individuálni členovia. Samotná 

rodinná politika je potom mixom rôznych nástrojov zameraných na rodiny a jej členov.  

Rodinná politika je súborom opatrení, ktorými štát zasahuje do vzťahu medzi rodinou 

a spoločnosťou a/alebo do vzťahov medzi členmi rodiny. Vždy sleduje viacero cieľov 

súčasne. Najčastejšie ide o znižovanie chudoby a podporu príjmu, podporu zamestnania 

rodičov, podporu vývoja detí v rannom detstve, zvyšovanie rodovej rovnosti či zvyšovanie 

pôrodnosti. Do portfólia nástrojov rodinnej politiky patria finančné transfery, sociálne služby, 

daňové úľavy pre rodiny, ale aj podpora flexibilných foriem práce, či prechodu rodičov na trh 

práce.  

V súčasnosti prebiehajú živé diskusie o tom, ako by mala rodinná politika reagovať na 

prebiehajúce spoločenské a ekonomické zmeny, ktoré sa týkajú povahy sociálnych rizík, trhu 

práce, individualizácie životných štýlov a preferencií, vnímania rodiny a pod. Ukazuje sa 

totiž, že existujúce nástroje nedokážu plnohodnotne naplniť ciele, ku ktorým sa rodinná 

politika zaväzuje. A dochádza aj k spochybňovaniu niektorých cieľov rodinnej politiky. 

Spochybňuje sa nielen schopnosť rodinnej politiky efektívne podporovať želanú úroveň 

pôrodnosti, ale aj legitimita tohto cieľa. Spochybňuje sa zameranie politiky len na „tradičné“ 

chápanie rodiny s využitím tradičných opatrení. Vynára sa potreba vytvárať širšie, vzájomne 

prepojené intervencie, ktoré by dokázali manažovať nové sociálne riziká. Potrebu nových 

prístupov posilňuje aj fakt, že nové sociálne riziká generujú nové typy potrieb, ktoré klasickí 

aktéri nemusia byť schopní rozpoznať a riešiť.  
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6. DETI A MLÁDEŽ VO VEREJNÝCH POLITIKÁCH 

 

Cieľom tejto časti kurzu je priblížiť spôsoby, akými sú rôzne aspekty detstva a mladosti 

tematizované vo verejných politikách. V centre pozornosti budú dva tematické okruhy – 

základy fungovania verejnej politiky a konkrétne príklady verejno-politických intervencií 

nasmerovaných voči deťom a mládeži. Najprv sa budeme zaoberať vymedzením verejnej 

politiky a teóriami procesu tvorby verejnej politiky.  

Tvorba verejnej politiky pozostáva z viacerých čiastkových procesov a rozhodnutí, ktoré sú 

v špecifickom vzťahu, ktorý je potrebné ako celok explicitne reflektovať. V jednom 

z najjednoduchších modelov sa verejno-politický cyklus skladá zo štyroch položiek (Potuček, 

2005: 37), ktorými sú: identifikácia a uznanie sociálneho problému, rozhodnutie vo verejnej 

politike, implementácia a hodnotenie verejnej politiky. Identifikácia a uznanie sociálneho 

problému je výsledkom napätia medzi existujúcim a preferovaným stavom, avšak samotná 

existencia napätie nutne nemusí viesť k uznaniu nejakého problému ako problému verejnej 

politiky. Tuná do hry vstupujú rôzny aktéri, ich záujmy a argumenty. To platí aj pre 

rozhodovanie vo verejnej politike, kde môžu pôsobiť nielen politici, ale i občania alebo 

experti. Implementácia verejnej politiky môže prebiehať v štyroch podobách (Potuček 2005: 

41): 

 

- Autoritatívny model je založený na direktívnom riadení, kontrole, 

hierarchickej organizácii. 

- Participatívny model kladie dôraz na nepriame nástroje riadenia, učenie, 

vyjednávanie, spoluprácu a dôveru. 

- Model koalície aktérov zohľadňuje fakt, že v každej verejnej politike existuje 

množstvo aktérov s rôznymi záujmami, ktorí ale spolu vyjednávajú za účelom 

dosiahnutia spoločných cieľov. 

- Model nikdy sa nekončiaceho procesu učenia spočíva v postupnom, 

evolučnom procese optimalizácie cieľov a nástrojov na ich dosahovanie.   

Implementácia verejných politík môže narážať na viaceré problémy, ktoré sťažujú jej priebeh 

(autonómnosť spoločenského vývoja, zotrvačnosť spoločenských procesov, komplexnosť 

spoločenského života, ...) a otvárajú diskusiu o ich vplyve v súčasnej spoločnosti. Ďalšou 

etapou je hodnotenie verejných politík, kde sa budeme venovať úlohe indikátorov, 

monitoringu a reportingu, ktoré sú dôležitým nástrojom na získanie reflexie o efektoch 

implementovaných opatrení. Vytvárajú základ pre revíziu politík, prípadne ich pokračovanie 

alebo ukončenie (evidence-based policies).  

Verejno-politické nástroje, ktorých cieľovou skupinou sú deti a mládež, možno identifikovať 

takmer v každej oblasti politických intervencií. Výsledkom je veľké množstvo opatrení, 

definovaných a implementovaných na rôznych úrovniach. Prednáška sa zameria na verejnú 

politiku v oblasti vzdelávania, sociálnej a rodinnej politiky. Popri jednotlivých sektorových 

politikách však existujú aj snahy o ucelený, integrovaný prístup k deťom a mládeži. 

Príkladom je Štátna politika vo vzťahu k deťom a mládeži, ktorej cieľom je podpora 

vzdelávania, prístupu k informáciám, bývaniu, zamestnanosti, zdravia či aktívneho využívania 

voľného času. Iným príkladom sú politiky Európskej únie, konkrétne Stratégia EÚ pre 

mládež, ktorá načrtáva žiaduce ciele a postupy pre ich naplnenie tak na úrovni EÚ ako i na 

úrovni členských štátov.  
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Sociálna starostlivosť o deti a mládež (verejné politiky vo vzťahu k D a M):  
tri základné oblasti: 

 

podpora funkčnej rodiny: 

 štátna sociálna podpora (peňažné dávky do rodiny, na podporu starostlivosti a výchovy 

nezaopatrených detí) 

 verejné služby pre rodinu, deti a mládež (vrátane poradenských a sociálnych)  

 

podpora rodiny v špecifických situáciách: 

 náhradné výživné  

 podpora detí v rodinách v hmotnej núdzi (podporné sociálne dávky, sociálne služby  – 

nízkoprahové, komunitné) 

 deti a mládež so špecifickými potrebami (vzdelávacie, sociálne služby) 

 azylové domy a krízové centrá (domáce násilie) 

 

alternovanie zlyhávajúcej, disfunkčnej alebo absentujúcej rodiny: 

 náhradná výchova (rodinná, ústavná) 

 

 

Inštitucionálny systém štátnej pomoci  = systém sociálno-právnej ochrany detí  (SPOD) 

Základné oblasti pôsobenia SPOD: 

 preventívne úlohy (vyhľadávacia sociálna práca, práca s rodinou, poradenstvo) 

 dočasné náhradné opatrenia (krízová intervencia) 

 náhradná rodinná starostlivosť 

      - osvojenie (adopcia) (zákon o rodine) 

      - náhradná osobná starostlivosť  

      - pestúnska starostlivosť 

      - inštitucionálna - profesionálne rodiny 

                                 - ústavná starostlivosť (detské domovy) 

 výchovné opatrenia (uložené dieťaťu) (ochranná výchova) 

        - zaradenie do výchovného programu (ambulantné) 

        - inštitucionálne (diagnostické, reedukačné, resocializačné zariadenie – drogové  

http://www.iuventa.sk/files/documents/legislativa/2008_klucove%20oblasti%20a%20akcne%20plany%20statnej%20politiky_do_2013.pdf
http://www.iuventa.sk/files/documents/legislativa/2008_klucove%20oblasti%20a%20akcne%20plany%20statnej%20politiky_do_2013.pdf
http://www.iuventa.sk/sk
http://www.pisa.oecd.org/
http://www.childpolicyintl.org/


                         závislosti) 

 

Dôležité právne normy: 

Zákon č. 305/2005 Zbierky zákonov o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 

kuratele 

Zákon č. 245/2008 Zbierky zákonov o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

 

 

Základné subjekty SPOD: 

 štátne orgány: okresné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (odbory  sociálno-právnej 

ochrany a sociálnej kurately – sociálni pracovníci a kurátori, vrátane referátov 

pedagogicko-psychologických služieb) 

 samospráva (obec, mestá, VÚC) – pomoc a podpora pri výkone SPOD, poskytovanie 

sociálnych služieb (zriaďovatelia) 

 akreditované subjekty – sociálne služby (SS) na výkon opatrení SPOD (poskytovanie SS) 

– verejní, neverejní poskytovatelia 

 Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (štátna pomoc pri ochrane práv 

slovenských detí v zahraničí, oblasť medzinárodných adopcií, a pod.) 

 

 

 

Odporúčaná literatúra k téme: 

Matoušek, O. a kol.: Sociální práce v praxi. Praha, Portál 2005. 

Matoušek, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť.Praha, Slon 1994. 

Ondrejkovič, P. a kol: Sociálna patológia. Bratislava, Veda 2009. 

Oláh , M. – Roháč.J.: Sociálno-právna ochrana detí a sociálna kuratela. BA, VŠZaSP 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA   DETÍ A MLÁDEŽE 

 

Na Slovensku žije na základe rozhodnutí súdov mimo svojich rodín  niekoľko tisíc 

detí. Nejde o homogénnu kategóriu detskej populácie. Líšia sa v sociodemografických 

ukazovateľoch, v dôvodoch prečo nemôžu dlhodobo žiť vo svojich vlastných rodinách. 

Prevažnú väčšinu tvoria deti žijúcich rodičov, ktorí sa z rôznych dôvodov nevedia, nechcú 

alebo nemôžu postarať o svoje deti. V týchto situáciách nastupuje štát, aby zabezpečil 

garanciu základných práv dieťaťa (predovšetkým na primerané socializačné prostredie), a to 

intervenciou do rodiny alebo náhradnou formou výchovy (systém sociálno-právnej ochrany 

detí a mládeže).  Náhradná výchova má podobu: náhradnej rodinnej starostlivosti alebo 

náhradnej inštitucionálnej starostlivosti (reprezentujú ju najmä bývalé detské domovy, od 

roku 2018 Centrá pre deti a rodinu, ktoré reprezentujú proces transformácie 

a deinštitucionalizácie ústavnej starostlivosti). 

Deti z náhradných foriem výchovy, najmä inštitucionálnej (detské domovy),  sú 

v porovnaní s ostatnou detskou populáciou zraniteľnejšie, prechádzajú komplikovanejšími 

životnými cestami, musia sa konfrontovať s mnohými problémami, ktoré deti vyrastajúce vo 

svojich vlastných rodinách nepoznajú. Komplikované sú ich životné štarty po opustení 

rezidenčnej náhradnej starostlivosti (detských domovov), najmä pre obmedzený prístup 

k samostatnému bývaniu, uplatneniu na trhu práce (spravidla dosahujú nižší stupeň 

vzdelania), ale trpia aj rizikom zlyhávania v partnerských a rodinných vzťahoch 

a nadväzovania trvalejších sociálnych vzťahov. 

 

 

Zásady a charakteristiky SPO v súčasnosti: 

 

Čo je sociálnoprávna ochrana a cieľové  skupiny: 

Ide o opatrenia na zamedzenie sociálno-patologických javov 

 zameriavajú sa na druhú a tretiu skupinu: 

1. deti žijúce v štandardných podmienkach 

2. deti  žijúce v zložitých rodinných krízových situáciách 

3. deti žijúce krátkodobo alebo dlhodobo mimo vlastnej rodiny 

 

Prečo opatrenia sociálnoprávnej ochrany? 

rodičia:  nevedia / nechcú / nemôžu sa postarať  o dieťa. 

dôvody na strane detí a / alebo rodičov: 

• záškoláctvo 

• zanedbávanie, podozrenie z týrania, zneužívania, všeobecne násilie 

• domáce násilie, alkohol v rodine  

• patologické / osobnostné črty rodičov 

• nepredvídateľné životné udalosti 

• zdravotný stav / liečenie 

• výkon trestu 

• strata bývania 

• úmrtie 

dôsledok: obmedzenie/pozbavenie rodičovských práv (iba cez rozhodnutie súdu) 

 

Oblasti práce v  sociálnoprávnej ochrane: 

1.dôraz na prevenciu/prácu s rodinou . 

zabrániť vyňatiu dieťaťa s rodiny 

zlepšenie rodinného prostredia 



obmedzenie represie 

    cieľ:  pomoc dieťaťu priamo v rodine 

2. zameranie na náhradnú rodinnú starostlivosť: 

zvýšenie počtu náhradných rodín 

posilnenie postavenia náhradných rodín 

služby pre náhradné rodiny 

     cieľ: zamedzenie umiestňovania detí do ústavnej starostlivosti 

3. transformácia a deinštitucionalizácia ústavných zariadení:  

zmena výchovných podmienok 

personálnej štruktúry a priestorových podmienok 

   cieľ: zlepšenie kvality prostredia pre deti v ústavnej starostlivosti 

 

 

Prostredia pre výkon sociálnoprávnej ochrany: 

v rodinnom prostredí:  

 pôvodná biologická rodina 

v náhradnom rodinnom prostredí:  

pestúnska starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť 

v náhradnej inštitucionálnej starostlivosti:  

centrá pre deti a rodiny / detský domov pre maloletých bez sprievodu, 

resocializačné centrá/krízové strediská 

v otvorenom prostredí:  

verejné priestranstvá, škola 

 

 

Zásady sociálnoprávnej ochrany: 

prednosť prirodzeného rodinného prostredia – udržať  dieťa v rodine 

prednosť prijatia detí v náhradnej rodine - náhradná osobná starostlivosť 

(príbuzenská), pestúnska starostlivosť 

prednosť umiestňovania detí na základe rozhodnutia súdu v profesionálnych 

rodinách pred inými organizačnými zložkami zariadenia 

prednosť umiestnenia na skupinách v domoch/bytoch, ak nie je možné umiestnenie 

v profesionálnej rodine 

zachovanie súrodeneckých vzťahov, umiestnenie čo najbližšie k rodičom 

 

 

Počet a podiel detí pre ktoré sú vykonávané opatrenia sociálnoprávnej ochrany: 
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Náhradná inštitucionálna starostlivosť:        Náhradná rodina: 

1. detské dom. resp. centrá  pre deti a rodinu            1. náhradná osobná rodina 

2. reedukačné centrá              2. pestúnska rodina 

3. resocializačné strediská            3. poručníctvo/opatrovníctvo  

4. diagnostické centrá 

5. domovy sociálnych služieb 

 

 

Počet detí v náhradných rodinách (k 31.12): 

 

 
 

 

 

Centrá pre deti a rodiny - transformácia a deinštitucionalizácia systému SPO - hlavné 

trendy: 

 

výchovné podmienky - humanizácia starostlivosti o deti v detských domovoch 

• od kolektívnej formy k individuálnemu prístupu k dieťaťu 

• vyhodnocovanie a monitorovanie pôsobenia profesionálnych rodičov, vychovávateľov 

• preferencia náhradnej rodinnej starostlivosti 

• tímová spolupráca (riaditeľ, sociálny pracovník, vychovávateľ, psychológ) 

• zníženie času, ktoré dieťa alebo mladý človek trávi v detskom domove 

transformácia personálnej štruktúry - posilňovanie 

• posilnenie pedagogických profesií 

• posilnenie  profesionálnych rodičov 

• prednosť  dávať odborníkom schopným sanovať rodinu 

transformácia priestorových podmienok – rodinný  model 
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• zníženie kapacity zariadení, počtu detí v skupinách 

• prebudovanie priestorov na menšie zariadenia, vytváranie rodinných domov 

• ťažisko – osamostatňovanie detí po odídení  z ústavu (domovy na polceste) 

 

 

 

Typológia detí po odchode z inštitucionálnej starostlivosti (ukončenie  po 18. roku veku) 

a ich hlavné faktory: 

 

 
 
Zdroj: STEIN M. – MUNRO, E. R.: Young People Transitions from Care to Adulthood, International 

Research and Practice, Child Welfare Outcomes. Jessica Kingsley Publishers, 2008 
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www.childwatch.uio.no :organizácie zamerané na rôzne výskumné oblasti detí 

www.eurochild.org         :organizácie zamerané na práva a zlepšovanie kvality života detí 

www.navrat.sk               :nezisková organizácia, podporujúca návrat detí z inštitúcií do rodín    

https://www.ispcan.org/:medzinárodná spoločnosť pre prevenciu násilia páchaného na deťoch  

 

Dohovor OSN o právach dieťaťa 

Národný akčný plán pre deti 

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 
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8. HODNOTOVÉ ORIENTÁCIE MLADÝCH  ĽUDÍ  
 

a. Základné pojmy  

 

Pojem „hodnoty“ vystupuje vo viacerých prírodných a spoločenských vedách, ktoré 

ho definujú rôznym spôsobom. Rozdiely vyplývajú z odlišného názoru na základnú otázku – 

existujú hodnoty objektívne (nezávisle od subjektívneho vedomia človeka),  alebo sú 

subjektívne, a teda sú hodnotami len pre niekoho? K hodnotám možno pristupovať tromi 

spôsobmi: ontologicky, naturalisticky a humanisticky.  

 V ontologickom chápaní sa hodnoty dajú vyvodiť z teologickej alebo filozofickej 

analýzy bytia, ktorá hľadá absolútne hodnoty. Hodnoty sa vtedy považujú za absolútno, ktoré 

existuje v Božej vôli alebo za inú objektívnu - večnú, nemennú a nadčasovú ideu. Podľa tohto 

chápania ľudská spoločnosť v historických etapách svojho vývinu dospieva do štádia, kedy je 

schopná akceptovať určité hodnoty. 

 V naturalistickom chápaní sú hodnoty objektívnymi vlastnosťami daného predmetu 

a dajú sa odkryť prírodovedeckými metódami. Objektívne hodnoty zahrňujú zložky prírody 

a široko chápanej kultúry, ktoré majú pre človeka pozitívny význam a pôsobia na neho 

nezávisle od jeho motivácie a postojov. Inými slovami, naturalisticky ponímané hodnoty sú 

veci alebo javy, ktoré majú vďaka svojej podstate schopnosť uspokojovať potreby ľudí.  

 V humanistickom chápaní, ktoré prevažuje v kultúrnej antropológii, sociológii 

a sociálnej psychológii, sa hodnoty spájajú so skúmaním skúsenosti ľudí, ich praktickej 

činnosti, predstavivosti, intuície a morálneho uvažovania. Hodnoty sú predstavy 

a presvedčenia o cieľoch, ktoré existujú v mysliach ľudí. Takto humanisticky chápané 

hodnoty tvoria základnú zložku celých sociologických teórií.  

 Väčšina sociologických koncepcií vychádza z humanistického (niekedy sa označuje 

ako relacionistické) chápania hodnôt: Hodnota je výsledkom vzťahu vnímajúceho a aktívneho 

subjektu (človeka) k určitým javom vonkajšieho sveta. Hodnoty teda majú dvojaký základ, sú 

zakotvené v objektívne existujúcich stavoch vecí a zároveň v subjektívnej realite človeka – 

v stavoch jeho vedomia, zážitkoch a osobnosti. Zo stavov rôznych vecí a javov tvorí ľudská 

osobnosť hodnoty. Takéto chápanie hodnôt sa nazýva relacionistické preto, lebo hodnoty 

vypovedajú o vzťahu (relácii) medzi objektívne existujúcimi skutočnosťami na jednej 

a ľudskou osobnosťou na druhej strane.  

 

Hodnoty a potreby.  

Najdôležitejšou objektívne existujúcou skutočnosťou, na ktorú ľudia reagujú 

hodnotovým spôsobom, sú ich potreby. Najznámejšiu hierarchiu ľudských potrieb 

sformuloval v rámci teórie ľudskej motivácie psychológ A. Maslow. Na samom začiatku sú 

základné alebo deficitné potreby, ktoré vyrastajú z nejakého zrejmého nedostatku, deficitu 

v človeku. Ak sú deficitné potreby viac-menej uspokojené, objavujú sa metapotreby alebo 

rastové potreby, ktoré vyrastajú z ľudskej potreby sledovať ciele a neprestajne ich 

prekračovať.  

- prvoradé sú fyziologické potreby – uspokojenie hladu, smädu a odstránenie únavy. 

Hladného človeka, bezdomovca prestane zaujímať sloboda, láska alebo osobná 

dôstojnosť. Po tom, čo sa uspokojili fyziologické potreby, získava na význame 

ďalší rad potrieb – potreby bezpečia – potreba istoty, stability, ochrany, poriadku 

a práva 

- ak má človek v postačujúcej miere uspokojené fyziologické potreby a potreby 

bezpečia, bude sa so značnou intenzitou snažiť o láskyplné vzťahy s inými ľuďmi 

– rodinou, priateľmi, partnerom a deťmi. Ľudia potrebujú, aby cítili, že sú 



súčasťou domova a rodiny, kruhu priateľov či skupiny spolupracovníkov – sú to 

potreby spolupatričnosti a lásky 

- po ich relatívnom uspokojení nasleduje rad potrieb ocenenia.  Prvý druh ocenenia 

spája potreby sily, zvládnutia vecí, kompetentnosti, sebadôvery a nezávislosti. 

Druhý typ obsahuje potreby prestíže, v zmysle rešpektu, ktorý nám poskytujú 

druhí ľudia – statusu, slávy, dominantnosti, dôležitosti dôstojnosti a uznania 

- najvyšší rad tvoria potreby sebaaktualizácie a potreby hodnôt bytia. Ľudia chcú 

niečím byť a v niečom sa realizovať – hudobník chce robiť hudbu a pod. 

Metapotrebami, potrebami hodnôt bytia sú spravodlivosť, možnosť sebareflexie, 

slobodného vyhľadávania informácií a uspokojovania kognitívnej kapacity – 

zvedavosti.  

 

 Z hľadiska jedinca preto môžeme hodnoty považovať za vyjadrenie konečného 

želaného alebo neželaného  stavu vecí pri uspokojovaní jeho  potrieb. Sú to predstavy a viery 

v ciele, ktoré sa ľudia usilujú dosiahnuť. Na predstavy a viery v ciele výrazne pôsobí kultúra 

konkrétnej spoločnosti. V rôznych kultúrach existujú hodnotové systémy, ktoré jednotlivým 

potrebám, predstavám a vieram v ciele pripisujú často veľmi odlišný význam.  

 

Maslowova pyramída potrieb 

Potreba sebarealizácie 

Potreba uznania, úcty 

Potreba lásky, prijatia, spolupatričnosti 

Potreba bezpečia a istoty 

Základné telesné, fyziologické potreby 

 

 

 

 

b. Typy hodnôt  

 

 Keď hodnotu chápeme ako hodnotu pre niekoho, musíme si položiť otázku rozsahu 

uplatnenia: kto je subjektom - nositeľom určitej hodnoty alebo systému hodnôt? Môže to byť: 

a, jednotlivec, vtedy hovoríme o osobných hodnotách; b, skupina (skupinové hodnoty);  c, 

národná kultúra (národné hodnoty); d, všetci ľudia, ľudský druh všeobecne (všeľudské 

hodnoty).  

 Popri rozsahu môžeme hodnoty triediť aj podľa ďalších charakteristík:  

- podľa modality na pozitívne alebo negatívne;   

- podľa obsahu na estetické, poznávacie a morálne; 

- podľa zamerania, čiže intencie na hodnoty, ktoré sú prostriedkom na dosiahnutie iného 

cieľa (inštrumentálne hodnoty) alebo hodnoty, ktoré samotné sú cieľom (autotelické 

alebo realizačné hodnoty); 

- podľa miery všeobecnosti na všeobecné (univerzálne) - čiastkové (parciálne hodnoty);  



- podľa vyžadovaného úsilia na ich realizáciu a sankcií za ich nerealizovanie na 

kategorické (nerealizovanie kategorických hodnôt sa trestá) a hypotetické (uznávanie 

hypotetických hodnôt sa vysoko cení a odmeňuje, ale existujú veľké rozdiely              

v očakávaní, že ich ľudia budú naozaj dosahovať); hypotetické hodnoty ďalej  

rozdeľujeme na ritualistické a utopické; 

- podľa spôsobu vyjadrenia na explicitné alebo implicitné hodnoty;  

- podľa organizácie, t.j. miesta v hierarchii alebo systéme hodnôt rozlišujeme izolované 

alebo integrované a primárne alebo sekundárne hodnoty.  

 

Hodnotová orientácie 

K hodnotovej orientácii možno pristupovať ako k súhrnu viacerých hodnôt, ktoré 

vykazujú určitú zameranosť v dôsledku svojho hierarchického usporiadania. v prevažnej 

miere možno hodnotové orientácie považovať za výsledok procesu socializácie. V jej 

dôsledku vzniká u človeka jeho základná hodnotová orientácia, ktorá v mnohom závisí od 

kvality vonkajších, exogénnych činiteľov, najmä od výchovného pôsobenia. 

- exogénne činitele - životné podmienky, príslušnosť jednotlivcov k rozdielnym 

spoločenským triedam či skupinám v rámci určitej spoločnosti, tiež materiálne 

podmienky života ľudí, sociálno – kultúrny systém spoločnosti 

- endogénne činitele - vek, pohlavie, temperament, charakter a vlastnosti osobnosti, 

ktoré majú významný facilitačný a inhibičný vplyv na osvojenie a zvnútorňovanie 

spoločenských noriem a hodnôt a na ich premenu na reálne hodnotové orientácie 

jednotlivcov 

 

Hodnotový systém 

Hodnotový systém sa označuje aj ako hodnotová hierarchia, hodnotová štrukturácia, 

hodnotové preferencie alebo rebríček hodnôt. Hodnotový systém znamená usporiadanie 

hodnôt podľa určitého systému, ktorý obsahuje v sebe výraz vzťahu, v rámci ktorého je niečo 

viac preferované, niečo menej, niečo viac žiaduce ako niečo iné. Individuálny hodnotový 

systém ľudskej osobnosti sa utvára v interakcii, respektívne v transakcii jednotlivca so 

spoločenským prostredím na základe princípov učenia. Je relatívne stabilnou a v základe 

uvedomenou zložkou, ktorá ovplyvňuje celkové sociálne správanie človeka. Je výsledkom 

dlhodobého procesu vývinu ľudského jednotlivca od najútlejšieho veku až do dospelosti, kde 

dochádza k jeho stabilizácii v relatívne konečnej podobe. Výchovné pôsobenie vplýva na 

stupňovité zvnútornenie hodnôt  –  ich internalizáciu. V období adolescencie je zvlášť 

naliehavá potreba sebavymedzenia a sebapoňatia, ktorá nabáda k nastoľovaniu podstatných 

otázok o cieľoch i zmysle vlastného bytia. Jeden z druhov odpovedí na tieto otázky vedie k 

vymedzeniu svojho „JA“  cez sústavu hodnôt oceňovaných sebou samým, čiže cez svoj 

vlastný hodnotový systém 

 

c. Význam hodnôt pre fungovanie spoločnosti 

 

Podľa E. Durkheima, jedného z klasikov sociológie, spoločnosť musí jedincom vštepiť 

vyššie hodnoty: obetavosť, poriadok a disciplínu. Len spoločenské donútenie - tlak 

kolektívneho vedomia - dokáže zmeniť človeka s jeho v podstate zvieracou povahou na 

spoločenskú a morálnu bytosť. Durkheimove myšlienky rozvinul T. Parsons 

vo funkcionalistickej teórii spoločnosti. Podľa Parsonsa sa človek pri voľbe konania riadi 

dvomi hľadiskami: materiálnym prospechom a normatívnou správnosťou určitého konania. 

Hodnota je podľa neho „prvok spoločného symbolického systému, ktorý slúži ako kritérium 

alebo štandard pri výbere medzi alternatívnymi orientáciami v danej situácii.“ Integrácia 

jedinca v spoločnosti vyžaduje, aby kultúrne hodnoty boli: internalizované v priebehu 



procesu socializácie jedincov a inštitucionalizované, teda aby ich vyžadovali a ich realizáciu 

očakávali iní ľudia, partneri konajúceho človeka.  

Spoločné hodnoty sú základnou vlastnosťou všetkých spoločenských skupín. Dôležité 

je najmä, kedy a do akej miery začnú spoločné hodnoty tvoriť základ spoločného pocitu „my“ 

– psychickú identifikáciu, pocit príslušnosti k skupine, začnú vytvárať osobitnú skupinovú 

identitu a stanú sa základom pre spoločné konanie.  

 Internalizácia (zvnútornenie) hodnôt je jednou z najdôležitejších úloh socializácie. 

Priebeh internalizácie hodnôt zahrňuje nasledujúce etapy:  

- informácia, dozvedanie sa o existencii hodnoty;  

- transformácia, pretlmočenie informácie do vlastného individuálneho jazyka a jej 

spojenie s vlastnými skúsenosťami; 

- zaangažovanie, akceptovanie danej hodnoty alebo jej zavrhnutie; 

- inklúzia, zahrnutie hodnoty do systému osobných hodnôt, čo môže vyvolať potrebu 

zmeny štruktúry osobných hodnôt; 

- dynamizácia, začiatok konania alebo prijatie postoja vo vzťahu k realite, ktorý 

zodpovedá prijatej hodnote.  

Rozlišujeme tri hlavné fázy osobného rozvoja v oblasti uplatňovania morálnych 

hodnôt: a, predkonvenčná fáza, keď sa jedinec riadi podľa udeľovaných odmien a trestov; b, 

konvenčná fáza, keď dodržiava platné zákony; c, postkonvenčná fáza morálneho hodnotenia, 

keď je schopný prekročiť hranice spoločenských tlakov, klásť otázky na legitímnosť zákonov 

z hľadiska univerzálnych hodnôt a získava morálnu autonómnosť. Podľa J. Habermasa je 

možné dosiahnuť tretiu fázu len vo vhodných spoločenských podmienkach, keď je 

zabezpečený kultúrny pluralizmus a možnosť diskutovať o etických problémoch.   

 

 

d. Zmeny v hodnotách a mladí ľudia 

 

 Pri zmenách spoločenských hodnôt majú mladí ľudia osobitné postavenie. Socializácia 

mladej generácie spravidla prebieha v iných podmienkach ako socializácia generácie rodičov, 

s čím priamo súvisia odlišné predstavy o konečnom stave vecí. Rozdiel v hodnotových 

orientáciách generácií je zdrojom medzigeneračného konfliktu.   

Pre každého jedinca je charakteristický určitý relatívne stály súbor motívov, ktorý sa obyčajne 

označuje ako motivačný systém osobnosti. Je usporiadaný hierarchicky, jednotlivé motívy v 

ňom nemajú rovnakú váhu. Niektoré z nich vystupujú viac do popredia, čo závisí na ich 

vzťahu k centru osobnosti. Motivačný systém sa vytvára behom života jedinca a nie je úplne 

konzistentný. V správaní každej osoby sa môžu prejavovať značné výkyvy. Konzistentnosť a 

integrácia motivačného systému je v priamej súvislosti s konzistenciou a integráciou 

osobnosti ako celku. Nie v každom chovaní sa motivačný systém prejavuje v celku, niekedy 

prevažujú interné vplyvy, niekedy externé. Motivačný systém ako celok je významným 

motivačným činiteľom, ovplyvňujúcim celkový prejav osobnosti a jej konkrétne prejavy.  

 

Hodnoty mládeže formuje predovšetkým rodina, škola a v neposlednom rade spoločnosť, 

či už ako štát alebo cirkev. V dnešnom modernom svete však nesmieme zabúdať na stále väčší 

vplyv masmédií, či už je to televízia, rozhlas, tlač alebo asi v najväčšej miere zastúpený internet. 

Spoločnosť a masmédia sa v súčastnosti stávajú jedným z dôležitých faktorov vplývajúcich na 

formovanie hodnôt mládeže. Rodina je zväčša prvým prostredím, v ktorom sa formujú hodnoty 

človeka. Má dominantný vplyv na formovanie a utváranie osobnosti, a tým i jeho hodnôt. 

Hodnotová orientácia mladého človeka tak môže byť zrkadlom života nielen rodiny, v ktorej 

jedinec vyrastá, ale i rôznych spoločenských komunít a prostredí, v ktorých sa mladý človek 

pohybuje, je výsledkom preberania, interiorizácie rôznych vzťahov, interakcií a komunikácií, 

ktoré prevažujú v bezprostrednom okolí jedinca.  



 

S vekom sa stupňuje u mladého človeka vedomie, že je členom spoločnosti, do ktorej patrí nielen 

on so svojou rodinou i školou, ale aj všetky ostatné rodiny a školy. Dnešná konzumná a komerčná 

spoločnosť značne ovplyvňuje hodnoty mladého človeka. Hodnoty dnešnej spoločnosti a úsilia 

ľudí sú zamerané na zhromažďovanie, ale aj spotrebu materiálnych statkov. Schopnosť 

spotrebovávať je jednou z najviac cenených hodnôt zasluhujúcich širokú podobu, dôležitým 

kritériom posudzovania spoločenskej prestíže jedinca a meradlom spoločenského úspechu. 

Súčasná postmoderná spoločnosť je však postupne definovaná procesom zmeny hodnôt z 

materiálnych na nemateriálne, čo sa odzrkadľuje taktiež v hodnotových zmenách mladých ľudí.   

Najznámejšiu súčasnú sociologickú koncepciu zmien v hodnotách sformuloval R. Inglehart na 

základe rozsiahleho medzinárodného porovnávacieho výskumu. Spoločnosti vyspelých 

kapitalistických krajín podľa tejto koncepcie prechádzajú od materialistických 

k postmaterialistickým hodnotám. V súlade s Maslowovou teóriou potrieb, ľudia považujú za 

najdôležitejšie – najviac si cenia – také statky, ktoré sú v ich prostredí nedostatkové, najmä 

v rozhodujúcom období ich dospievania. Dlhodobejší život v podmienkach blahobytu vedie 

k postupnému znižovaniu významu materiálnych hodnôt. 

 

Prechod od „materializmu“ k „postmaterializmu“ sa spája s dvomi vývinovými 

tendenciami:  

1. ekonomické otázky zabezpečenia každodenného života sú menej naliehavé ako v 

minulosti  

2. prebieha zmena v kultúrnych preferenciách - jej základom je prechod od 

zakazujúcich a obmedzujúcich hodnôt (jednoduchosť, sebadisciplína, konformizmus, 

podriadenie) k „libertariánskym“ hodnotám (pluralizmus, sloboda, tolerovanie menšín, 

tolerovanie odlišnosti, rôznych životných štýlov, otvorenosť k novým myšlienkam 

a zhovievavosť k sebe samému).  

 Prechod k libertariánskym hodnotám nastoľuje otázku, či získanie „slobody od“ 

(oslobodenie jednotlivca od povinnosti disciplinovane poslúchať vrchnostenskú moc 

a bezvýhradne prijímať tradície), naozaj vedie k „slobode ku“ (k zatiaľ neurčitým želaným 

cieľovým stavom).  
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9. SUBKULTÚRY MLÁDEŽE  
 

Kultúra = v najširšom význame: všetko čím sa  človek odlišuje od zvierat, špecifická ľudská 

sféra reality (odlišnosť od sveta prírody)  

- nejednoznačnosť definície pojmu: širšie chápanie = všetky výtvory ľudskej činnosti  vs. 

užšie chápanie = rôzne druhy umenia  

- synonymum pojmu civilizácia => proces ľudskej kultivácie, zdokonaľovania a pokroku  

- sociológia => uvažuje o množstve sociokultúrnych systémov = špecifická kultúra relatívne 

autonómnej, historicky utvorenej, vnútorne integrovanej spoločnosti  

- prvky kultúry: 

1. materálne výtvory ľudskej práce  

2. sociokultúrne regulatíva ľudského správania v spoločnosti  

3. idey  

4. sociálne inštitúcie  

-kultúra : materiálna (materiálne predmety utvorené ľudskou činnosťou) vs. nemateriálna 

(ľudské produkty nemateriálnej podoby) 

Rozmanitosť kultúr (dominantná kultúra vs. subkultúra a kontrakultúra) 

- dominantná kultúra: najviac rozšírená kultúra v určitom čase a priestore, kultúra stredných 

sociálnych vrstiev, nadväzuje na osvedčené kultúrne tradície 

- subkultúra: tvorca a nositeľ čiastkových hodnôt, noriem, symbolov, vzorcov správania 

a životných štýlov - alternatíva k dominantnej kultúre, kultúra v menšine oproti dominantnej  

- subkultúra môže negovať niektoré prvky dominantnej kultúry, ale nie je od nej úplne 

odlíšená  

- kontrakultúra kontrastný, opozičný typ kultúry k dominantnej a oficiálnej kultúre - vedomá 

kontradikcia,  dobrovoľne vymedzenie voči dominantnej kultúre, radikálne odmietanie 

dominantnej kultúry (nie len odlišnosť), odcudzenie a sociálne vylúčenie zo strany majoritnej  

- 2. typy:  

1. Marginálne kontrakultúry = príslušníci žijú na okraji spoločnosti, mnohokrát na 

hranici zákonnosti, či až za ňou  

2. Alternatívne kontrakultúry= zrodené z protestu, snahy realizovať sociálny, politický, 

umelecký, ekologický alebo iný program, ktorý nie je obsiahnutý v oficiálnej kultúre. 

Typy subkultúr 

- subkultúry sú vytvárané okolo kľúčovej oblasti života  

- členenie subkultúr podľa rôznych kritérií:  

- Napr. Cloward a Ohlin: 3 typy subkultúr (reprezentujú negatívne deviantné subkultúry): 

 Kriminálna = orientované k dosahovaniu ekonomického zisku 

 Konfliktná = násilné, agresívne aktivity 

 Úniková = retroaktívna 

Charakteristiky subkultúry – špecifický životný štýl 

- subkultúra sa vyznačuje špecifickými charakteristikami => dôležitá charakteristika = životný 

štýl 

- špecifický životný štýl = súhrn aktívne presadzovaných životných foriem, definuje určitú 

skupinu (symbol, znak)  

=> zložky: Exogénne ( pr. štýl obliekania) a Endogénne (pr. hodnoty, normy) 

- Najčastejšie prvky životného štýlu –image, vystupovanie a argotom 

- štýl umožňuje vymedziť hranice subkultúry navonok i dovnútra  

Subkultúra mládeže 

- typ subkultúry, ktorá je viazaná na špecifický spôsob správania mládeže, jej sklon k určitým 

hodnotovým preferenciám, akceptovaniu či zavrhovaniu určitých noriem 



- ponúka možnosť diferenciácie od sveta dospelých = potreba byť „iný“ => trend kultúrneho a 

sociálneho osamostatňovania mládeže => príslušnosť k subkultúre = forma úniku pred 

formálnym dozorom, reguláciou každodenného života  

- ponúka tiež potešenie z rovnakosti, saturuje potrebu niekam patriť, poskytuje pocit silnej 

konformity a solidarity, pevnú hierarchiu a štrukturáciu vzťahov, striktne stanovené pravidlá a 

návody ako sa správne správať (potreba byť „in“) 

- zmeny v subkultúrach mládeže: 

 trend skrátenia dĺžky trvania subkultúr mládeže - jedná subkultúra je dominantná veľmi 

krátky čas, so silnou intenzitou  

 postmoderný mládežnícky štýl - obrovský „mix“ subkultúr  

 recyklácia subkultúr – podobnosti subkultúr 

Typológie subkultúr mládeže 

=> typy podľa rôznych kritérií: 

 vznik: originálne a prenesené  

 vzťah k násiliu: násilné a nenásilné  

 politická angažovanosť: politické a nepolitické 

 jednotnosť subkultúry: jednotné alebo nejednotné  

Teórie a výskumy subkultúr mládeže 

- 3. významné sociologické smery skúmania subkultúr 

1. Chicagska škola 

- v 30. rokoch 20. storočia ako prvá začala rozvíjať výskum subkultúr mládeže 

- úzky záber = zameranie na výskum deviantných jedincov   

Albert Cohen: teória delikventých subkultúr 

- východisko: spoločnosť nevie ponúknuť uspokojivé riešenie situácie pre sociálny pôvod => 

človek nedokáže dosiahnuť žiaduci spoločenský status = frustrácia => vytvorenie skupín 

jednotlivcov s podobnými problémami, kde sa postupne vytvára homogénny normatívny 

systém (ospravedlňuje delikventné správanie) => to čo im chýba si v prostredí gangu 

kompenzujú možnosťou získaním inak nedosiahnuteľného statusu. 

 2. Birminghamska škola – Centrum pre súčasné kultúrne štúdia  

- najvýznamnejšia inštitúciou zameraná na výskum mládeže koncom 60. rokov 

- subkultúry mládeže = symbolický dôsledok štrukturálnych triednych problémov => prejav 

vzdoru, snaha odlíšiť sa od staršej generácie, mainstreamu  

Dick Hebdige 

- snaha pochopiť štýl britských mládežníckych subkultúr => zameriaval sa na určité artefakty 

reprezentujúce štýl členov subkultúr. = komunikačné kanály, cez ktoré členovia subkultúr 

komunikujú vo vnútri i navonok  

- zameranie na vzťah k dominantnej kultúre=> subkultúry = narušitelia autoritatívnych kódov, 

cez ktoré je organizovaný a prežívaný sociálny život, pôsobia provokujúco.  

3. Postsubkultúrne teórie subkulúr 

- 90. roky => vznik a rozširovaním vplyvu masových módnych trendov (jednotlivec skôr 

nosteľom módnych trendov), množstva nových štýlov, syntéza a kombinácia pôvodných 

prvkov, premiešavanie subkultúr => problém definovania subkultúr => namiesto tradičných 

subkultúr hovoria o štýloch, scénach, kmeňoch či klubovej kultúre.  

- Muggleton => nový výraz „supermarket trhov“ = výber a miešanie často i protichodných 

prvkov subkultúr podľa ich atraktívnosti => subkultúra v postmodernej dobe = estetický kód 

- rozpúšťanie hraníc medzi subkultúrami => dôsledok úpadku väčšinovej spoločnosti- 

subkultúry sa nemajú voči čomu vymedzovať 

Príklady mládežníckych subkultúr: Hippies, Punková subkultúra, Subkultúra skinheads. 
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10. OBČIANSKA PARTICIPÁCIA MLÁDEŽE 
      

Občianska spoločnosť 

Schopnosť združovania patrí k základným atribútom človeka ako príslušníka ľudského rodu. 

Spôsoby združovania sa historicky menili a postupne rozvinuli do množstva foriem. 

Vyplývajú z nutnosti  vyjadriť kolektívne, spoločné potreby, záujmy, reagovať na konkrétne 

podnety, ako sú útlak ,nespravodlivosť, nerovnosť , túžba po slobode. Právo združovať sa je 

základným predpokladom pre uskutočňovanie verejnej činnosti občanov, pre formovanie 

verejnej diskusie k aktuálnym problémom a hľadanie riešení na báze iniciatívy 

a zodpovedného prístupu k životu danej komunity, obce, spoločenstva. Spolčovacie právo 

považoval  francúzsky filozof 19. storočia, Alexis de Tocqueville za záruku proti tyranii 

väčšiny v demokratických krajinách (Demokracia v Amerike, 1832). Spolčovanie 

a zhromažďovanie patrí práve k základným prejavom občianskej spoločnosti. 

Z uvedeného je zrejme, že občianska spoločnosť má hlbokú historickú tradíciu a história 

samotného termínu občianska spoločnosť je dlhšia ako je história modernej spoločnosti. 

Pojem občianska spoločnosť nás privádza späť ku klasickému Grécku, kde bol tento termín 

používaný ako synonymum dobrej spoločnosti a neodlíšiteľný od štátu, lebo štát sa v tomto 

chápaní pokladal za rovnajúci sa dobrému usporiadaniu spoločnosti. Myšlienku občianskej 

spoločnosti možno nájsť už v dielach starovekých filozofov (Aristoteles, Platón a pod.). 

V priebehu historického obdobia však prešlo chápanie pojmu občianska spoločnosť vývojom 

a došlo k zmene rozsahu a obsahu chápania tohto pojmu. Kým spočiatku bola občianska 

spoločnosť považovaná za synonymum pojmu štát, postupne začala označovať všetky javy 

mimo štátu a rodiny a neskôr bol z okruhu javov, ktoré postihovala, vylúčený aj trh.  

Ani v súčasnosti sa nestretávame s jednoznačnosťou prístupov k  chápaniu a vymedzeniu 

občianskej spoločnosti, ale naopak existuje viacero prístupov a paradigiem. Možno však 

povedať, že väčšinou sa chápe občianska spoločnosť vo všeobecnosti ako oblasť spoločnosti 

reprezentujúca sociálnu sféru, ktorá nie je súčasťou ani štátu a ani trhu. Na rozdiel od štátu a 

jeho regulačnej/donucovacej sily a trhu a jej ekonomickej sily trhových aktérov. Občianska 

spoločnosť reprezentuje spoločenskú silu, ktorá tkvie v existencii sieti medzi ľuďmi. 

Občianska spoločnosť tak predstavuje sféru, kde sa ľudia spájajú pri dosahovaní svojich 

kolektívnych záujmov v kolektívnej činnosti, ktorá prináša verejné dôsledky. Predpokladom 

existencie občianskej spoločnosti je preto demokratický systém, kde majú občania možnosť 

sebarealizácie, slobodnej voľby a prejavenia individuality v rôznych formálnych či 

neformálnych zoskupeniach. Predstavuje priestor „medzi súkromným životom človeka 

a mechanizmami ekonomických, štátnych a politických makroštruktúr 

Napríklad občianska spoločnosť predstavuje podľa L.Diamonda (1994) autonómnu entitu, 

silu, ktorá sprostredkúva vzťahy medzi súkromnou sférou, politikou a štátom. Zakladá sa na 

dobrovoľnosti, samoorganizácii, autonómii, na rešpektovaní právnych a spoločensky 

akceptovaných pravidiel. Občianska spoločnosť vymedzuje rozsah verejnej sféry, ktorá je 

relatívne nezávislá od štátu. Občiansku spoločnosť tak možno chápať: 

a) ako sféru demokratických, liberálnych hodnôt a individuálnych slobôd 

b) ako  sprostredkovateľa medzi indivíduom –občanom  a štátom prostredníctvom jeho 

mobilizácie a účasti na verejnom dianí. Niekedy sa používa aj metafora o „ neviditeľnej 

ruke“, čo vyjadruje silu a vplyv OS na dianie v danej spoločnosti, na artikulovanie názorov, 

výziev, formulovanie problémov, ktoré sú z pohľadu občanov naliehavé a ktoré je potrebné 

riešiť. 

 

Občianska spoločnosť a tretí sektor spoločnosti 

Tretí sektor reprezentuje jeden zo základných pilierov občianskej spoločnosti.  Zo samotného 

pojmu vyplýva, že musí existovať aj prvý a druhý sektor. Tým prvým sektorom je štát 



a druhým je trh. Tretí sektor a jeho organizácie tak existujú a pôsobia medzi týmito dvoma 

ostatnými sektormi spoločnosti- medzi štátom a trhom.  

Tretí sektor plní nasledovné funkcie: 

 Advokačná funkcia- formuluje a tlmočí požiadavky občanov prostredníctvom ich 

aktívnej účasti, ide o otázku obhajovania alebo presadzovania práv, záujmov jednotlivcov 

alebo konkrétnych skupín občanov. 

 Rozvíjanie a uchovávanie  rôznorodosti a plurality- pretože práve rôznorodosť patrí 

medzi základné a neoddeliteľné prvky demokracie 

 Mienkotvorná funkcia- ide o funkciu, ktorá súvisí s rozširovaním informácii 

o alternatívnych pohľadoch na rôzne otázky. Niekedy takéto alternatívne pohľady na určitú 

otázku vytvárajú aj samotné organizácie tretieho sektora. Tiež môžu vytvárať názorové alebo 

akčné platformy, ktoré sa usilujú ovplyvňovať priebeh spoločenskej rozpravy týkajúcej sa 

nejakej dôležitej verejnej otázky. 

 Činiteľ spoločenskej socializácie a podporovanie prosociálných vzorov správania 

(občianske cnosti)- v organizáciách tretieho sektora dochádza k osvojovaniu si princípov 

demokracie, ku kultivácii občianskej cnosti. Hovoríme tu o tzv. demokratizačnej funkcii, ktorá 

je najmä v našich podmienkach veľmi dôležitá. Je tomu tak, pretože bývalý režim potlačil 

prirodzený rozvoj komunitného života a zodpovednosť občanov za život v komunite. Tiež 

bola celkovo potlačená aktivizácia a účasť občanov na správe vecí verejných. Tento stav 

určitej ľahostajnosti a nezáujmu o veci verejne sa nepodarilo výrazne zmeniť ani 

v posledných rokoch, a preto sa práve tu otvára priestor pre organizácie tretieho sektora.   

 Kontrolná funkcia, ako „strážny pes demokracie“ (watch dog)- ide o otázku 

monitorovania dodržiavania demokratických princípov hry, dodržiavania zákonov, ľudských 

práv či etických pravidiel v spoločnosti. Spolu s politickými stranami a médiami vytvárajú 

rámec obmedzovania štátnej moci a ako varovné mechanizmy  pred negativnými tendenciami. 

Takúto aktivitu vykonávajú na Slovensku mimovládne organizácie ako je Aliancia Fair play, 

Via Juris a pod.  

 Servisná funkcia- ide o poskytovanie verejných statkov služieb, ktoré nie sú 

zabezpečené ani štátom, ani trhom. Ide o služby takého typu ako sú humanitné služby, 

vzdelávacie, sociálne pod.  

 Sociálno- integračná funkcia- podpora sociálnej integrácie- prostredníctvom 

organizácii tretieho sektora sú občania priamo zapojený do spoločenského života.  

 Pôsobí pri prevencii a riešení konfliktov- v tejto súvislosti ide najmä o otázku 

konfliktov etnických a rasových. Existujú priamo programy zamerané práve na riešenie 

existujúcich konfliktov a napätí tohto typu, ktoré sú realizované práve organizáciami tretieho 

sektora.  

 Poskytovanie terénu pre sociálne inovácie a sociálne experimenty– tretí sektor 

predstavuje priestor, ktorý umožňuje rozvíjať širokú paletu inovatívnych prístupov, z ktorých 

si potom štát alebo trh môžu vybrať a inštitucionalizovať tie najsľubnejšie. Pritom tu nemusí 

ísť výlučne len o nové metódy, či prístupy, ale aj o implementáciu moderných metód zo 

zahraničia. V súvislosti s inováciami hovorí D. Smith o kapitáli sociálneho rizika 

 Občianska participácia 

 

Občianska participácia 

Vo všeobecnosti možno občiansku participáciu chápať ako aktívnu účasť jednotlivcov na 

verejnom živote spoločnosti, na spravovaní verejných záležitosti a riešení verejných 

problémov. Občianska participácia sa spája s aktívnou účasťou- nejde tu len o otázku záujmu 

jednotlivca o verejné dianie a jeho sledovanie v súkromí, ale o jeho vstup do verejného 

priestoru prostredníctvom konkrétnych činov. Participácia teda znamená aktívne zapojenie sa 

do verejného života v rôznych oblastiach. Participácii sa pritom prisudzuje obrovský 



politický, spoločenský a spoločenský rozmer. Často sa pod pojmom participácia rozumie 

účasť na spolkovom živote, členstvo v spoločenských organizáciách či účasť na voľbách a 

politickom živote. Iní v nej vidia organizovanie petícií alebo účasť na verejných stretnutiach. 

Zo širšieho hľadiska je občianska participácia vnímaná nielen ako účasť na rozhodovaní, ale 

aj ako aktívna účasť na rozvoji občianskej spoločnosti. 

Z pohľadu sociológie sú dôležité subjekty  občianskej participácie a ich aktivity vo verejnom 

živote: 

 Subjektmi, aktérmi občianskej participácie sú mimovládne (neziskové) organizácie, 

zamerané najmä na charitu, filantropiu, spolkovú a dobrovoľnícku činnosť (Čítanka pre 

neziskové organizácie, 1998). Patria sem nadácie, občianske združenia, záujmové spolky, 

neziskové fondy, cirkvi, odborové organizácie, profesijné združenia, svojpomocné skupiny, 

mládežnícke organizácie a  ďalšie formy združení 

 Aktivity jednotlivcov a kolektivít vo verejnom živote komunity alebo širšej 

spoločnosti sú zamerané na vyjadrenie  a saturovanie ich potrieb, záujmov, formou protestov, 

výziev, formuláciou požiadaviek občanov vo vzťahu ku konkrétnym inštitúciám, 

rozhodnutiam, postupom a pod. Prejavujú sa aj aktívnym vyjadrením občianskeho postoja 

k otázkam verejného záujmu (napr. ohrozenie životného prostredia), výberu zástupcov do  

orgánov zastupiteľskej moci a samosprávy (parlament, vyššie územné celky, miestna 

samospráva) 

 

 Mládež ako špecifický segment 3. sektora - organizácie, možnosti sebarealizácie, typické 

aktivity 
 Vymedzenie kategórie mládeže: mládež možno chápať ako sociologický pojem, ktorý 

umožňuje chápať istú časť mladých ľudí ako sociálno- vekovú skupinu. Mládež teda 

predstavuje veľmi širokú, ale špecifickú sociálnu kategóriu, vnútorne rôznorodú, vekovo 

vymedzenú spravidla dosiahnutím veku 30 rokov. Zahŕňa deti, adolescentov, mladých ľudí. 

Táto sociologická skupina sa vyznačuje všeobecnými a špecifickými 

biologickopsychologickými, sociálno-ekonomickými a občiansko-politickými 

charakteristikami, záujmami a potrebami. Jej sociálne postavenie v spoločnosti sa spája s jej 

sociálnou rolou prípravy a začleňovania do spoločenskej štruktúry, jej reprodukcie a rozvoja. 

Ich životné činnosti sú teda spojené s prípravou na život, vzdelávaním, resp. počiatočnými 

fázami vlastnej profesijnej a rodinnej dráhy, s rôznymi formami socializácie , nadobúdania 

profesionálnych a sociálnych zručností a osvojovania spoločenských noriem, hodnôt a vzorov 

správania.  

Rôzne kategórie mladých ľudí sa vyznačujú osobitným spôsobom života, vytvárajú si vlastný 

životný štýl, voľný čas je významnou súčasťou náplne  ich života. Mladí ľudia spontánne 

vytvárajú neformálne rovesnícke skupiny, vstupujú do záujmových organizácií a spolkov, 

zúčastňujú sa na verejnom živote. Na druhej strane, život mládeže  v modernej spoločnosti 

podlieha procesu individualizácie, ktorého dôsledkom je strata záujmu o veci verejné, 

občianska pasivita  a ľahostajnosť voči problémom iných ľudí. Participácia na verejnom 

živote poskytuje jednu z možností prekonania prílišnej individualizácie, umožňuje  

zmysluplne využiť osobnostný potenciál mladého človeka,  jeho sebarealizáciu v takých 

činnostiach, ako je dobrovoľníctvo, prejavy solidarity, svojpomoc, záujmová činnosť, čo sú 

všeobecne najčastejšie aktivity mládeže v oblasti tretieho sektora. Mladí ľudia často prejavujú 

svoje názory a postoje k aktuálnym spoločenským problémom  a hrozbám účasťou  v rôznych 

protestných sociálnych hnutiach, ktoré nadobúdajú  niekedy radikálne formy (antiglobalisti, 

anarchisti), alebo podporujú dodržiavanie ľudských práv a solidarizujú sa s utláčanými 

a perzekvovanými menšinami, či jednotlivcami (solidarita s tibetským ľudom, kubánskymi 

disidentmi a pod.). V tejto súvislosti preto treba poukázať, že participácia nemusí byť vždy 

zárukou podpory a rozvoja demokracie. Občianska participácia sa niekedy môže stať 



nežiaduca pre spoločnosť, lebo sa odohráva v priestore „zlej“ či „neslušnej“ (uncivil) 

občianskej spoločnosti prostredníctvom aktivít s nedemokratickým hodnotovým pozadím 

a motiváciou.  

 

Mládežnícke organizácie na Slovensku  

Rada mládeže Slovenska (RMS) - v súčasnosti na Slovensku možno nájsť niekoľko 

mimovládnych organizácii, ktoré sa venujú deti a mládeži. Strešnou organizáciou, ktorá 

koordinuje činnosti detských a mládežníckych organizácií na Slovensku bez ohľadu na 

politickú, náboženskú, národnú či etnickú príslušnosť je Rada mládeže Slovenska, ktorá 

vznikla v roku 1990 a v súčasnosti zastrešuje 33 mimovládnych organizácii, ktoré sa venujú 

deťom a mládeži. RMS spolupracuje predovšetkým s organizáciami ako  IUVENTA, 

POLITEAS, ktoré na rôznych miestach Slovenska poskytujú možnosti voľnočasových, 

záujmových aktivít pre deti a mladých ľudí. RMS sa vo svojej činnosti zameriava na 

vytváranie prostredia, ktoré umožňuje združeným organizáciám efektívne pracovať ale 

zároveň chce svojimi projektmi prebúdzať verejný záujem a prispieť k odhaleniu potenciálu 

mladých ľudí. Rada mládeže sa zameriavaná na nasledovné činnosti a aktivity: 

 RMS má mandát na ich zastupovanie záujmov svojich členov pri rokovaniach so 

štátnou správou, zastupuje tiež záujmy svojich členov v rôznych organizáciách verejnej 

a štátnej správy a tiež v zahraničí, ovplyvňuje politiku štátu tak, aby sa vytvárali predpoklady 

pre všestranný slobodný a demokratický rozvoj detí a mládeže a realizovali ich oprávnené 

požiadavky. 

 RMS poskytuje poradenské, metodické a informačné služby- RmS podporuje 

a ponúka príležitosť pre rozvoj mladých ľudí aj prostredníctvom informačného servisu- cez 

svoju webovú stránku mládež.sk a pravidelnom newsletteri ponúka poskytuje aktuálne 

informácie o možnostiach vzdelávania sa, zapájania sa do dobrovoľníckych a iných aktivít či 

ponuky grantov, RmS v rámci svojej činnosti tiež vydáva tematické a informačné brožúry, 

časopisy a knihy 

 RmS realizuje aj svoje vlastné projekty prostredníctvom, ktorých propaguje a rozvíja 

činnosť organizácii venujúcich sa deti a mládeži  

 Umožňuje svojim členom organizovať napr. detské tábory, víkendové pobyty 

s kvalitným a netradičným programom v prospech rozvoja telesných a duševných schopností 

detí 

 Organizuje záujmové krúžky a kluby ako potrebnú alternatívu k tráveniu voľného času 

v kaviarenských, barových priestoroch alebo pri hracích automatoch, ako aj k rôznym typom 

drogových závislostí 

 Prispieva k formovaniu osobnosti mladého človeka a upevňuje zmysel pre 

spolupatričnosť, samostatnosť, rozvíja schopnosti pomáhať slabším, umožňuje rozvíjať talent. 

 

Výskumy participácie mládeže  

Dôležitým zdrojom informácii o realizovaných výskumoch zameraných na mládež nám 

poskytuje: Data archív výskumov mládeže (DAVM), ktorý systematizuje a spracováva dáta z 

empirických sociologických výskumov mládeže realizovaných na Slovensku po roku 1993. 

Výskumy sú zamerané na rôzne tematické oblasti ako je napr. dobrovoľníctvo, hodnotová 

orientácia, migrácia a mobilita mládeže za prácou a pod. Cieľom tejto databázy je pozbierať 

existujúce kvalitné a profesionálne výskum, tak aby boli prístupné na jednom mieste. Tento 

archív preto predstavuje aj významný zdroj výskumov v oblasti (občianskej a politickej) 

participácii mladých ľudí. Od 90. Rokov bolo na Slovensku realizovaných viacero výskumov 

participácie mládeže. Medzi tieto výskumy patria nasledovné: (1996) Občianska participácia 

a mládež, (2002) Participácia mládeže na živote miest a obcí, (2004) Politická participácia 

mladých ľudí v Európe a na Slovensku- výskum EUYOUPART, (2007) Politická a občianska 



participácia vysokoškolákov na Slovensku, (2007) Politická a občianska participácia 

stredoškolákov na Slovensku, (2009) Sociálna a občianska participácia vidieckej mládeže, 

(2009) Prvovoliči - študenti stredných a vysokých škôl a voľby do Európskeho parlamentu, 

(2010) Prvovoliči – a ich volebné správanie 

 

Politická participácia mladých ľudí v Európe a na Slovensku - výskum EUYOUPART  
Celoeurópsky kvantitatívny a kvalitatívny výskum (výskum vedený Ladislavom 

Macháčekom, ktorý sa dlhodobo zaoberá problematikou mládeže a jej občianskymi 

aktivitami) uskutočnený na vzorke 8 030 Európanov vo veku 15-25 rokov priniesol z hľadiska 

občianskej participácie viacero pozoruhodných poznatkov: 

 Väčšina mladých ľudí sa nezaujíma o politiku 

 Väčšina verí, že  voľby sú najlepšou formou politickej participácie 

 Významná časť mladých využíva volebné právo 

 Rastie kritický vzťah voči prevládajúcemu politickému systému 

 Využívajú občianske práva v rámci zastupiteľskej demokracie 

 Protest považujú za najdôležitejšiu formu vyjadrenia sociálnych a politických 

názorov 

 Nové sociálne hnutia a politické organizácie považujú za atraktívnejšie a viac 

ich akceptujú, než tradičné 

Odporúčania, formulované výskumníkmi za jednotlivé krajiny zdôraznili slabý dopad 

výchovy k občianstvu na školách, vzťah medzi záujmom o politické dianie a znalosťou 

fungovania demokracie (72% správnych znalostí u mladých ľudí na Slovensku), spätosť veku 

s úrovňou znalostí, s výnimkou znalostí o fungovaní parlamentnej demokracie, súvislosť 

úrovne výučby občianskej náuky (NOS) s poznatkami o občianskej participácii. 

 

Politická a občianska participácia vysokoškolákov na Slovensku 

Sociologický výskum, ktorý bol realizovaný v roku 2005 na vzorke 870 respondentov 

a v roku 2007 na vzorke 934 respondentov (vysokoškolských študentov) mal za cieľ priniesť 

dôležité informácie o názoroch a postojoch, ako aj vedomostiach a kompetenciách orientovať 

sa v zložitej oblasti občianskeho a politického života vysokoškolských študentov. Tento 

výskum mal za cieľ odhaliť isté trendy  o participácii mladých ľudí na občianskom živote 

spoločnosti. Výskum priniesol nasledovné významné poznatky týkajúce sa občianskej 

participácie mladých ľudí: 

 Výskum potvrdil, že študenti uprednostňujú najmä kultúrne a športové združenia. 

Mládežnícke združenia získali si nielen nových členov, ale aj nových sympatizantov, ktorí nie 

sú jej členmi , ale sa radi zúčastňujú jej otvorených podujatí a programov či už pravidelne 

alebo iba občas podľa svojho záujmu. 

 Dôvodom nezáujmu o činnosť občianskych združení u vysokoškolákov je nedostatok 

voľného času. Mnohí nevnímajú združenie mládeže ako možnosť osobnej sebarealizácie, ale 

skôr ako miesto, kde sa ponúka nejaká možnosť niečo „spotrebovať. Dokonca niektorí 

študenti zásadne odmietajú združovanie ako cestu alebo spôsob ako dosiahnuť nejaký cieľ. 

 Najfrekventovanejšou formou netradičnej občianskej aktivity sú finančné príspevky 

alebo dary na rozmanité aktivity ekologického alebo charitatívneho charakteru. Výsledky v 

roku 2005 (66.7%) a v roku 2007 (79,6%) naznačujú, že ide o neobyčajne významnú formu 

občianskej participácie. Ďalšou významnou netradičnou formou občianskej aktivity bola 

petícia (2005- 29,2% a 2007 41,2%) a účasť na zhromaždeniach s aktuálnym obsahom, ktorý 

sa dotýka najrozličnejších otázok spoločenského života (2005- 30,3 % a 2007 24,5 %) 

 Volebná participácia vysokoškolákov je relatívne vysoká. Pri porovnávaní rokov 

2005„vždy“ (57%) a rok 2007 „vždy a často“ (61%) tu máme približne rovnaké skupiny 

študentov, ktorí sa zúčastnili nejakého volebného procesu.  



 Celkový záujem o politiku dosahuje u vysokoškolákov 38%. Nemá žiadny záujem o 

politiku 20% vysokoškolákov. Pritom v roku 2007 došlo k poklesu záujmu o politiku 

u vysokoškolákov predovšetkým presunom časti málo sa zaujímajúcich o politiku do skupiny 

vôbec sa nezaujímam o politiku (18,4 % v roku 2007) 
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11.  DETI, MLÁDEŽ A ZDRAVIE   
 
Úvod 

Zdravie, zdravotníctvo, zdravotná starostlivosť sú kľúčové pojmy, ktoré podstatne súvisia 

s  našou témou. Zdravotníctvo patrí medzi základné sociálne inštitúcie a zo sociologického 

hľadiska ho chápeme ako súhrn vzorov spoločenských činností na zabezpečovanie zdravia 

členov spoločnosti. Tieto činnosti sú realizované pomocou systému špecializovaných 

zdravotníckych organizácií, ktoré vo vyspelých štátoch fungujú zväčša pod kontrolou štátu. 

Komplex týchto činností môžeme zhrnúť pod názov zdravotná starostlivosť. Zdravotná 

starostlivosť je zameraná na občana v zdraví, chorobe, materstve, starobe a v iných 

situáciách. Jej cieľom je zlepšenie zdravia a kvality života všetkých ľudí. V súčasnosti  

zdravotná starostlivosť v SR pozostáva z primárnej, sekundárnej a následnej starostlivosti, 

pričom prevencia je jej neoddeliteľnou súčasťou. V rámci tohto členenia sa zdravotná 

starostlivosť špecializuje aj podľa rôznych generačných skupín obyvateľstva – iné špecifiká 

má v prípade malých detí, mládeže, dospelých či starých ľudí. Rozlišuje sa tiež podľa typu 

ochorenia – je iná v prípade perakútnych, akútnych či chronických ochorení. A zložitosť 

systému zdravotnej starostlivosti je umocnená aj chápaním zdravia ako viacrozmerného javu 

– ako výslednice vzájomného pôsobenia  telesnej, duševnej a sociálnej zložky. Toto 

syntetické chápanie je tiež základom pohľadu na zdravie ako na potenciál a cieľ sociálneho 

rozvoja. Zdravie je teda univerzálnou hodnotou pre spoločnosť a zároveň predpokladom jej 

fungovania a v konečnom dôsledku aj jej prežitia. Zdravotný stav obyvateľov je jedným 

z dôležitých determinantov kvality života a zároveň je sám determinovaný viacerými faktormi 

(makrosociálne, mikrosociálne). Medzi hlavné faktory väčšinou zaraďujeme okrem 

genetických dispozícií, vplyv prostredia, zdravotníctvo a životný štýl. Podiel  jednotlivých 

determinantov na zdravotnom stave obyvateľstva názorne ilustruje nasledujúca schéma: 

 

 
 

Gladkij, I.: Úvod do zdravotní politiky, ekonomiky a sociologie zdravotnictví. Olomouc : LF UP,  

2000. 

 

 

1. Hlavné problémové oblasti zdravia detí a mládeže 

1.1  V otázkach zdravia, dojčatá a deti predstavujú osobitnú skupinu a nie je možné k nim 

pristupovať ako k „malým dospelým“. Pri tejto skupine obyvateľstva sa dôraz kladie najmä na 

kvalitu nielen zdravotnej, ale i celkovej  starostlivosti o deti a na zabezpečenie čo 

najvhodnejšieho prostredia pre ich zdravý rast. Zdravotnú starostlivosť o dojčatá a deti 

zabezpečujú najmä opatrenia na úrovni národných vlád, samospráv, zdravotných a 

vzdelávacích systémov, ako aj  priamo v rodinách. Okrem opatrení na národnej úrovni 

podporujú zdravotnú starostlivosť v členských štátoch významnou mierou aj činnosti EÚ. 

Tieto sú zamerané, v súlade s vyššie uvedeným, na nasledujúce oblasti verejného zdravia: 



 činnosti týkajúce sa práv detí, boja proti násiliu na deťoch a ich zneužívaniu 

 podporu vyváženosti pracovného a súkromného života rodičov 

 ochranu pracujúcich tehotných a dojčiacich žien (sledovanie perinatálneho zdravia) 

 ochranu detí pred nepriaznivými účinkami fajčenia, alkoholu a drog (detské životné 

prostredie) 

 propagáciu špecifických liekov určených pre deti (podpora výskumu a vývoja liekov) 

 podporu očkovaní a monitorovanie prenosných chorôb (HIV, malária a tuberkulóza) 

 propagáciu kvalitnejšej výživy a mentálneho zdravia 

 prevenciu nehôd a úrazov v tejto vekovej skupine 

 štandardizáciu bezpečnostných opatrení a predpisov v EÚ, hlavne pokiaľ ide o potraviny, 

hračky a výrobky určené deťom (bezpečnosť spotrebných výrobkov). 

Medzi závažné chronické ochorenia detí v EÚ  patrí astma, alergie, ochorenia ústnej dutiny, 

cukrovka a pod. Celkový zdravotný stav skupiny kojencov a detí (0 – 14 ročných) sa 

posudzuje podľa zdravotných ukazovateľov (ES) ako je úmrtnosť novorodencov, 

perinatálna úmrtnosť, nízka pôrodná hmotnosť, dojčenie, približná miera pôrodnosti a pod.  

(http://ec.europa.eu/health-eu/my_health/babies_and_children/index_sk.htm) 

1.2  Na rozdiel od detí, pre skupinu mládeže platia iné kritériá pre posudzovanie zdravia 

a koncipovanie zdravotnej politiky.  I keď vo všeobecnosti možno povedať, že v 27 krajinách 

EÚ sú mladí ľudia zdravší ako kedykoľvek predtým,  existujú dôvody na znepokojenie - 

zvyšujúci sa psychický stres, nadmerná konzumácia alkoholu, fajčenie, drogy, zlá výživa, 

nedostatočná telesná aktivita, nehody a pohlavne prenosné choroby. Na zdravie mladých ľudí 

má negatívny vplyv chudoba, rôzne nevýhody a podmienky, v ktorých žijú, študujú a pracujú 

(napríklad riziko ťažkého úrazu je v prípade mladých pracovníkov o 50 % vyššie ako v 

prípade pracovníkov starších ako 40 rokov). 

V rámci EÚ sa aktívne pracuje na riešení príčin, ktoré vedú mladých ľudí k fajčeniu, 

nadmernému pitiu a drogám. Únia úzko spolupracuje s mladými ľuďmi a s organizáciami 

(napr. s Európskym mládežníckym centrom, so sieťou Školy podporujúce zdravie a mnohými 

inými). Zdravie mladých ľudí hrá dôležitú úlohu v politikách EÚ, ktoré sa týkajú bezpečnosti, 

práce a vzdelávania. 

Medzi hlavné oblasti, na ktoré sú v otázkach zdravia zamerané činnosti národných 

i nadnárodných inštitúcií patrí najmä výživa a fyzická aktivita, monitorovanie reprodukčného 

zdravia, podpora sexuálneho zdravia, iniciatívy zamerané na šport ako podporu zdravia 

a vzdelávania.  

 

Zdravotný stav mládeže sa sleduje, okrem základnej chorobnosti, podľa týchto zdravotných 

ukazovateľov (ES): index vekovej závislosti, štruktúra obyvateľstva podľa veku a pohlavia, 

podiel aktívnych fajčiarov (vo veku 15 – 24 rokov), počet úmrtí na cestách, miera výskytu 

AIDS, „drogová“ úmrtnosť a pod.  

(http://ec.europa.eu/healtheu/my_health/young_people/index_sk.htm). 

 

 

2. Zdravotný stav detí a mládeže v SR – základné charakteristiky 

 

Zo sociologického hľadiska, podobne ako z demografického, medicínskeho a pod., chápeme 

zdravotný stav detí a mládeže ako významnú súčasť alebo faktor rozvoja a kvality ľudského 

potenciálu (ľudského kapitálu) danej krajiny, inými slovami – ako determinant sociálneho 



rozvoja. Zdravotný stav detí a mládeže v SR sa posudzuje podľa vyššie uvedených 

medzinárodných zdravotných ukazovateľov. Väčšinou sa používajú v tzv. štandardizovanej 

podobe, aby bolo možné údaje porovnávať nielen v rámci jedného štátu, ale i medzi rôznymi 

štátmi. Celkový obraz o stave zdravia populácií poskytuje najmä Svetovej zdravotníckej 

organizácii (WHO) exaktné argumenty a podklady pre riešenie závažných problémov 

v oblasti zdravia a pri tvorbe zásad pre národné programy na podporu a ochranu zdravia. 

V tomto kontexte sa aj v SR vytvárajú rôzne evidencie a realizujú štatistické zisťovania stavu 

zdravia obyvateľstva, ako aj sledovanie kvality zdravotnej starostlivosti.  

 

Z údajov zdravotníckych štatistík o zdraví detí a mládeže v SR môžeme vybrať niektoré 

hlavné trendy: 

V pozitívnom zmysle je hodnotená klesajúca miera dojčenskej úmrtnosti,  skvalitňovanie 

výživy detí, rozvinuté očkovacie programy, klesajúca potratovosť u mladých matiek a pod. 

Medzi negatívne trendy zaraďujeme skorý začiatok sexuálneho života u mladistvých, 

zvyšujúce sa riziko nárastu sexuálne prenosných chorôb a predčasných gravidít, rastúci trend  

skúseností s užívaním marihuany a extázy vo veku 15 – 24 ročných a  klesajúci trend  počtu 

užívateľov drog v liečbe (www.infodrogy.sk),  stúpajúci trend výskytu ochorení na diabetes 

mellitus v skupine 0 – 14 ročných (www.nczisk.sk), stúpajúci počet nehôd (úrazy, úmrtia) na 

cestách zapríčinený mladými vodičmi (vo veku okolo 20 rokov) a nezanedbateľný je aj 

výskyt samovrážd a samovražedných pokusov vo veku 15 – 20 rokov a najmä vo veku 21 – 

29 rokov.  

Uvedené negatívne trendy úzko súvisia s  tzv. rizikovým správaním detí a mladých ľudí 

a okrem zdravotných rizík má toto správanie často neblahé sociálne dôsledky (napr. pri 

drogovej závislosti, pri predčasných graviditách, pri sexuálne prenosných chorobách a pod.). 

Odborníci sa zhodujú v názore, že účinným spôsobom predchádzania týmto negatívnym 

situáciám je výchova v stabilných rodinách so silnou emocionálnou a sociálnou podporou, 

s otvorenou komunikáciou.  

Podobne aj zdravotná výchova na školách je významným faktorom utvárania zodpovedného 

vzťahu k zdraviu a zdravotného uvedomenia. Vychádzajúc zo vzdelávacích programov pre 

ZŠ a  SŠ (www.statpedu.sk) situácia v SR ani v súčasnosti nie je optimálna. Problematika 

zdravia je prezentovaná pomerne všeobecne v dvoch hlavných témach – 1. Zdravie a pohyb 

a 2. Ochrana života a zdravia, pričom v prvom prípade je dôraz na pohybové aktivity, telesnú 

výchovu a význam športu pre zdravý životný štýl. V rámci druhej témy dominuje 

problematika civilnej obrany, bezpečného pobytu v prírode a  zvládnutia nepredvídaných 

situácií počas živelných pohrôm, nehôd a pod. Zdá sa, že zdravotná problematika nie je 

prezentovaná a vyučovaná ako konzistentný celok, ale len parciálne vo viacerých predmetoch 

(telesná výchova a šport, enviromentálna výchova, biológia atď.). 

 

3. Kult tela a dospievajúca mládež – aktuálne problémy 

 

Otázka fyzického výzoru sa u dnešného človeka dostáva výrazne do popredia hodnotového 

systému. Aj v SR sa dôraz na telesnosť, najmä u mladých ľudí, stáva charakteristickým rysom 

spôsobu života. Mimoriadny záujem a starostlivosť o telo má okrem pozitívnych aj negatívne 

stránky. V súvislosti s uctievaním kultu štíhlosti a fyzickej krásy sa v oblasti zdravia často 

objavujú najmä nezdravé stravovacie návyky až poruchy príjmu potravy (anorexia, bulímia, 

chorobná závislosť od zdravej výživy alebo diét, záchvatovité prejedanie), destabilizácia 

psychického zdravia, funkčné poruchy telesných orgánov, v niektorých prípadoch úmrtia. 

Uvedené problémy nie sú predmetom len medicínskeho záujmu, ale najmä psychologických 

skúmaní, zameraných prioritne na nespokojnosť s vlastným telom ako na východiskový faktor 

pre rozvoj patologického vzťahu k vlastného telu (napr. Sejčová, Ľ., Krch, F. D., Grogan, S. 



a pod.).  Zo sociologického hľadiska môžeme uvedené správanie súvisiace s nezdravou 

posadnutosťou štíhlym a krásnym telom považovať za mechanizmus na dosiahnutie želaných 

sociálnych pozícií, za prostriedok sebarealizácie, ako aj za nástroj na riešenie vlastných 

psychických i medziľudských problémov. Tieto vybrané významy zďaleka nepokrývajú celú 

škálu problematiky kultu tela a jeho sociálnych dôsledkov. Svoju úlohu tu zohráva často 

módna spoločenská norma krásy, vzory a stereotypy úspechu, tlak a manipulácia médiami, 

trh, peniaze a pod. Silný vplyv kultúrneho ideálu krásy a ochotu podriadiť sa mu potvrdili 

napr. výsledky výskumu Ľ. Sejčovej (2008), v ktorom sa ukázalo, že väčšina mladých ľudí 

v SR (vo veku 18 – 26 rokov) je výrazne nespokojná so svojím telom a vykazuje vysokú 

skúsenosť s diétami – aj s negatívnymi dôsledkami v oblasti príjmu potravy, a tým 

v konečnom dôsledku aj v negatívnom pôsobení na celkový zdravotný stav.  

 

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, aké riziká prinášajú so sebou dve najrozšírenejšie 

poruchy príjmu potravy – anorexia a bulímia. Anorexia, pri  ktorej chorý (najmä dievčatá pod 

18 rokov) obmedzuje množstvo potravy, hlad potláča až hladuje, aby získal vytúžený tvar 

postavy, je spojená – s ochabovaním svalstva, bolesťami brucha, problémami so zažívacím 

traktom, s poruchami nervového systému, nepravidelnou menštruáciou (a tým aj s 

minimálnou možnosťou otehotnieť a vynosiť plod), s rednutím kostí, aterosklerózou 

mozgových ciev, s vypadávaním vlasov a pod. Bulímia je choroba dospelých nad 18 rokov a 

prejavuje sa prejedaním a vzápätí vracaním, ktoré si človek vyvoláva sám pre pocit viny. Zo 

začiatku funguje vracanie ako nejaký očistný systém, neskôr ako bežný nástroj na regulovanie 

hmotnosti. Bulimikom hrozí, že ich žalúdok praskne od množstva jedla. Bulímia je často 

spojená s bolesťami hrdla, svalstva, žalúdka, s poškodením hrtana (od zvracania), s nervovou 

vyčerpanosťou, nepravidelnou menštruáciu, s očervenaním zubov, lebo časté zvracanie 

poškodzuje zubnú sklovinu. Pri oboch poruchách, anorexii i bulímii, postihnutí vnímajú svoje 

telo ako nepriateľa, resp. majú pomýlený obraz o vlastnom tele, sociálne sa izolujú, 

uzatvárajú do seba, mávajú depresie. Svoju situáciu preto nie sú schopní zvládnuť sami a ich 

stav patrí do rúk lekára – špecialistu, psychiatra a psychológa. 

(http://baratno.com/sk/view.php?arclid=2006042702) 

 

Na Slovensku je výskyt porúch príjmu potravy (diagnóza F50) najrozšírenejší u žien vo 

vekovej kategórii 15 – 24 ročných. Počet hospitalizácií sa v desaťročnom období 1996 – 2006 

pohyboval od minima 190 po maximum 391. U mužov je výskyt porúch príjmu potravy 

mnohonásobne nižší než u žien – nadobúdal hodnoty od 9 po 29 hospitalizácií. Podľa 

priemerného počtu hospitalizácií v sledovanom období (ženy  263,7 – muži 17,5) je výskyt 

u žien 15-krát vyšší než u mužov (www.nczisk.sk). 
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12.INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE, KONCEPCIE A TRENDY  
 

Inklúzia sa považuje za proces, ktorý sa zaoberá rôznorodosťou potrieb všetkých detí, 

mládeže a dospelých prostredníctvom zvyšovania účasti na vzdelávaní, kultúre a 

spoločenstvách a znižovania a eliminácie vylúčenia zo vzdelávania a spoločnosti. Zahŕňa 

zmeny a úpravy obsahu, prístupov, štruktúr a stratégií so spoločnou víziou, ktorá zahŕňa 

všetky deti v príslušnom veku a presvedčenie, že je to zodpovednosť pravidelného systému 

vzdelávania všetkých detí.  

Sociálna inštitúcia (Sopóci J., 2010)  je jedným zo základných sociologických pojmov 

a zahŕňa každý všeobecne používaný spôsob konania, praktikovaných v rámci 1 kultúry a 

odovzdávaný medzi generáciami, ktoré slúži na uspokojovanie nejakej potreby (jednotlivcov, 

sociálnych skupín, spoločnosti). 

Výchova a vzdelávanie (Education) sú súčasťou sociálneho učenia , v ktorom sa osvojujú 

hodnoty, normy, vzory správania, poznatky, zručnosti a postoje, tvoriace súčasť kultúry 

spoločnosti, v ktorej žijú. Ak je toto učenie, resp. osvojovanie si kultúry spoločnosti a 

formovanie osobnosti jednotlivcov explicitné, priame, zámerné a formalizované, v rolách 

žiakov a študentov a iní ľudia vedome a zámerne toto ich učenie sa a formovanie riadia a 

uskutočňujú v rolách učiteľov,  ide o výchovu. 

Sociálnu inštitúciu výchovy možno definovať napr. ako rôzne spôsoby prenosu poznatkov 

(faktických informácií, teoretických poznatkov, schopností, zručností, kultúrnych noriem a 

hodnôt) medzi členmi spoločnosti. 

Vzdelávanie je druhom výchovy formálneho vyučovania či učenia, ktoré uskutočňujú preň 

osobitne určení a pripravení učitelia. 

Výchova sa definuje aj ako proces, v ktorej spoločnosť (jednotlivci, skupiny, organizácie) v 

súlade so svojimi reprodukčnými potrebami, záujmami a cieľmi pôsobí na jednotlivcov a 

vytvára tak individuálne predpoklady na zastávanie sociálnych pozícií a na vykonávanie 

sociálnych rol Ďalšou generáciou a pripravuje ju tiež na využívanie a rozvíjanie kultúry svojej 

spoločnosti. 

Vzdelávanie sa potom definuje ako proces získavania vedomostí a zručností, spojení s úsilím 

o integráciu do svojej spoločnosti a kultúry a s úsilím o aktívne prispievanie k ich rozvoju 

(Kabele, 1996) » celoživotný proces (socializácia) 

Funkcionalistický, konfliktualistický a interakcionalistický prístup v sociológii 

vzdelávania  (Sopóci, 2010) 

- Funkcionalistickí sociológovia zdôrazňujú také aspekty výchovy a vzdelávania, ako sú 

dôležitosť výchovy pre prenos kultúry, úloha výchovy pre zabezpečovaní sociálnej kontroly 

a pod. , sa zameriava najmä na skúmanie spôsobov, ktorými formálna výchova a vzdelávanie 

napomáha zabezpečovať integrovanosť a stabilitu spoločnosti; výchova ako súčasť procesu 

socializácie pomáha udržiavať sociálny poriadok a harmonické fungovanie spoločnosti. 

- Konfliktualistickí sociológovia si všímajú najmä to, ako výchova a vzdelávanie 

napomáhajú udržiavať sociálne nerovnosti »» výchova a vzdelávanie sa stávajú nástrojmi 

vytvárania a prehlbovania sociálnych nerovností, dominancie elít nad zvyškom spoločnosti, 

nástrojmi uchovávania existujúceho (nespravodlivého) usporiadania spoločnosti a pod. 

(nástroj sociálnej kontroly) 

- Interakcionalistickí sociológovia sa sústreďujú na mikroúroveň skúmania výchovy 

a vzdelávania, čiže na dynamiku týchto procesov na úrovni školských tried, študijných skupín 

a pod. zaujíma ich najmä otázka, či skutočne možno zmeniť správanie ľudí určitým 

výchovným pôsobením a vzdelávacími činnosťami, napríklad na skúmanie interakcií učiteľov 

a žiakov v triede (očakávania učiteľov od žiakov) 

Téma inkluzívneho vzdelávania patrí do sociológie vzdelávania, ktorá podľa autorov 

Sociológie výchovy a školy, Koťu, J. a Havlíka, R. je súčasťou sociológie výchovy.  Autori 



výchovu definujú ako „zámerné ovplyvňovanie socializačných procesov v súlade so 

spoločensky prijatými normami a hodnotami a učenie sa spoločenským rolám a vzdelávanie 

ako vštepovanie vedomostí a zručností dôležitých pre „hranie „ týchto profesijných, 

rodinných a občianskych rolí“. Havlík  (2011) ale opisuje rovnosť prístupu k vyššiemu 

vzdelaniu ako sociologický problém, kde prepojenie výchovy a vzdelávania 

s ekonomickým, politickým a kultúrnym vývojom spoločnosti je výrazom ich tesnej súvislosti 

a vývojom sociálnej štruktúry, kde pomenúvajú  najtypickejšie bariéry a privilégiá v prístupe 

ku vzdelávaniu.  

Najtypickejšie bariéry a privilégia v prístupe ku vzdelávaniu: 
 Stavovské (len pre vyššie stavy, privilegované, z nižších stavov len ojedinele 

a obvykle so súhlasom vrchnosti) 

 Podľa pohlavia (problém ženskej emancipácie, preferencie typu vzdelávania podľa 

pohlavia, atď.) 

 Rasové a etnické (rasovo motivované bariéry, segregácia, apartheid) 

 Sociokultúrne (náboženské, jazykové a komunikačné, hodnotové systémy, 

subkultúrne špecifiká) 

 Ekonomické (rozsah a zdroje, z nich je financované školstvo, školné, náklady rodiny 

na štúdium a pod.) 

 Reprodukcia sociálnej štruktúry (medzigeneračná mobilita či autoreprodukcia, 

profesná orientácia, vzťah k potrebe vzdelania a jeho typu, sociálny a kultúrny kapitál) 

 Regionálna dostupnosť a/alebo diferenciácia v úrovni  

 

Inkluzívne vzdelávanie sa považuje za najúčinnejší spôsob boja proti sociálnemu vylúčeniu.  

Cieľom inkluzívneho vzdelávania je odstrániť sociálne vylúčenie, ktoré vyplýva z postojov 

týkajúcich sa rozmanitosti vo vzťahu k rase, sociálno-ekonomickej situácii, etnickej 

príslušnosti, pohlaví a schopností. Inkluzívny prístup vníma rozmanitosť ako pridanú hodnotu 

a ako zdroj na podporu vzdelávania, nie ako záťaž alebo problém prekonať. 

 

Literatúra: 

Koťa J., Havlík R.,: Sociologie výchovy a školy, Praha, Portál 2012,  

Kusá, Z.: Škola nie je pre všetkých, Bratislava, Sociologický ústav SAV 2017,  

Sopóci, J., Teória sociálnych inštitúcii, Bratislava, Vydavateľstvo UK 2010.  

 

 

 

Inkluzívne vzdelávanie - aktuálne problémy  
 

Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (New York, 2007) – štáty sú povinné 

vytvoriť také prostredie, aby výchova a vzdelávanie boli zabezpečované spôsobom, ktorý 

zohľadňuje ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby alebo postihnutie (SR ratifikovala až 

v roku 2010). 

 

Prístupy vo vzdelávaní detí:  

Exklúzia: deti so znevýhodnením, ktoré nespĺňajú kritériá, sú kompletne vylúčené z 

edukačného procesu (špeciálne školy, elokované pracoviská, školy pri osadách) 

Segregácia: deti, ktoré sa majú zaškoliť, sa rozdeľujú vopred podľa dopredu vymedzených 

kritérií na určité podskupiny.  Pri takomto selektívnom prístupe sa vychádza z názoru, podľa 

ktorého je možné žiakom poskytnúť optimálne podmienky edukácie len v čo 

najhomogénnejších skupinách ( vzdelávanie v oddelených budovách, chodbách, „triedy 

vytvorené na základe „talentu“, poplatkov) 



Integrácia: naďalej existujú vedľa seba rozdielne podskupiny, ale deti so znevýhodnením 

môžu  s určitou podporou  navštevovať bežné školy, čiže sú v nich začlenené (individuálny 

vzdelávací plán) 

Inklúzia: Akceptácia heterogenity, je vytvorené prostredie, v ktorom má každý zabezpečený 

rovný prístup ku vzdelávaniu so zohľadnením jeho individuálnych výchovno-vzdelávacích 

potrieb, vzdelávanie pre všetkých (UNESCO), spoločné vzdelávanie (ČR). 

Príklady nástrojov na odstraňovanie bariér vo vzdelávaní a podporu inklúzie v  SR 

(decentralizovaný školský systém): 

 

Podpora MŠVVaŠ SR:  

- 0. ročníky, prípravné ročníky (špeciálna škola), špecializované triedy, zvýšený normatív na 

žiaka so ZZ – individuálny plán vzdelávania, príspevok pre žiakov so sociálne 

znevýhodneného prostredia, štipendiá. 

-Inkluzívny tím: pedagogický asistent (asistent učiteľa, vychovávateľa, majstra odbornej 

výchovy), odborní zamestnanci (školský psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, 

logopéd, výchovný poradca, kariérový poradca, liečebný pedagóg, koordinátor prevencie). 

- Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie CPPPaP a CŠPP. 

Podpora zriaďovateľa: 

- cestovné, strava, komunitné centrá, príspevky na zníženie sociálno-ekonomických 

nerovností.   

Z dôvodu nedostatočnej implementácie inkluzívneho vzdelávania jednotlivými politikmi 

štátov Tony Both a Mel Ainscow z Centra pre štúdiá Inkluzívneho vzdelávania vyvinuli 

Index inklúzie – Rozvoj učenia a zapojenia v školách (2002). Tento index bol pôvodne 

určený pre autoevalváciu, implementáciu inklúzie na školách a podporu inkluzívneho rozvoja 

škôl, ale dodnes sa ho využívajú všetky výskumy na meranie inklúzie v školách.  

Mieru inklúzie a exklúzie skúmame pomocou 3 vzájomne prepojených oblastí, ktoré sú 

súčasťou rozvoja školy: 

 A) Budovanie inkluzívnej kultúry 

 B) Tvorba inkluzívnej politiky 

 C) Rozvíjanie inkluzívnej praxe 

 

Literatúra: 

Medzinárodné Dohovory: 

The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European 

Convention on Human Rights, ECHR), (Rome, 1950), 

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, UN (New 

York, 1965),  

European Convention on Human Rights  (1970) 

The Convention on the Rights of the Child (UN, New York, 1989),  

The Salamanca Statement, UNESCO World Conference (Salamanca, 1994),  

European Social Charter (Strasbourg, 1996),  

Policy Guideline on Inclusion in Education (UNESCO, 2005),  

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (New York, 2007) – štáty sú povinné 

vytvoriť prostredie aby výchova a vzdelávanie sú zabezpečované takým spôsobom, ktorý 

zohľadňuje ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby alebo postihnutie, SR 2010, 

Education and Training 2020 (ET2020),  

Agenda for sustainable development 2030 (Agenda 2030). 

 

 

 



Vnútroštátna legislatíva: 

 Zákon č. 245/2008 Z. z. školský zákon 

 Zákon č. 596/2003 Z. z. o  štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   

 Zákon č. 317/2008 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 Zákon č. 365/2004 Z. z.  o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o 

ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(antidiskriminačný zákon) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. SOCIÁLNE A VZDELÁVACIE PROBLÉMY RÓMSKYCH DETÍ 

A MLÁDEŽE  
 

1.Rómska mládež – demografia 

2.Rómska mládež – postavenie v rodine 

3.Rómska mládež – a jej súčasné problémy 

4.Rómska mládež a vzdelávanie 

4.1 Predškolská príprava 

4.2 Základné školstvo 

4.3 Stredné školy a vysoké školy 

4.4 Doplnkové vzdelávanie a edukačná sociálna práca 

5.Budúcnosť a odporúčania – Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020  

 

Prioritne sa budeme orientovať na prezentáciu cieľovej skupiny v dvoch rovinách. 

V prvom rade sa zameriame na situáciu, resp. problémy detí a mládeže v marginalizovaných 

rómskych komunitách ako príkladu problémov skupiny, ktorá trpí najvýraznejšími formami 

dlhodobej a extrémnej chudoby. Druhou rovinou bude prezentácia programov a nástrojov, 

ktoré môžu byť v súčasnej spoločnosti využité a využívané na riešenie situácie rómskych detí 

a mládeže. 

Poukážeme na atypickú demografickú situáciu rómskych komunít v rovine 

demografickej. Rómska komunita sa oproti väčšinovému obyvateľstvu líši odlišnou vekovou 

štruktúrou, v rámci ktorej deti a mládež tvoria výraznú časť z celkového počtu. Presné 

štatistiky nie sú dostupné, ale podľa odhadov odborníkov, deti a mládež do 15 rokov v týchto 

komunitách tvoria až 40 %. 

Vysoký počet detí však nie je výsledkom etnických (kultúrnych) charakteristík, ale 

výsledkom sociálneho statusu. Počet detí výrazne klesá so stúpajúcou sociálnou pozíciou 

rómskej rodiny a v prípade porovnateľných sociálnych vrstiev je počet detí v rómskych 

rodinách oproti rodinám väčšinovej populácie porovnateľný.  

Veľmi dôležitou súčasťou však nie sú len štatisticko-demografické ukazovatele, ale aj 

postavenie detí a mládeže v rómskej spoločnosti. Podobne ako aj v iných oblastiach rómskeho 

verejného a súkromného života, aj v tejto problematike existuje veľmi veľa stereotypov 

a chybných informácií. Aj napriek všeobecnému presvedčeniu majority, že Rómske komunity 

majú vysoký počet detí iba kvôli sociálnemu systému, bližší pohľad na túto skutočnosť nám 

ukáže pravý opak. Napr. pôrodnosť rómskych žien v historickom kontexte neustále klesá 

alebo skutočnosť, že počet rodín so 4 a viac deťmi tvorí z celkového počtu poberateľov dávok 

v hmotnej núdzi iba 3% (z celkového počtu cca 190.000 poberateľov to je iba približne 5.700 

rodín).  

Postavenie detí a mládeže v rómskej rodine vykazuje niektoré odlišnosti oproti 

väčšinovému obyvateľstvu. Poukážeme na skutočnosť, že 

- deti a mládež sú v rómskych rodinách vnímaní ako vysoko pozitívna skutočnosť, 

- vzhľadom na stav bývania  a početnosť rómskych komunít majú výrazne menšie 

súkromie oproti deťom z väčšinového obyvateľstva, 

- v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK) absentujú niektoré atribúty, 

ktoré sú štandardne prístupné v rodinách strednej triedy – detské izby, hračky, knihy 

a časopisy, resp. knižnice, písacie stoly a pod., 

- absencia týchto atribútov výrazne limituje uplatnenie detí z MRK vo vzdelávacom 

systéme. 

 

V rámci vzdelávania, výchovno-vzdelávací systém nepozná pojem rómsky žiak, alebo 

žiak z marginalizovaných rómskych komunít. Dokáže však identifikovať žiaka zo sociálne 



znevýhodneného prostredia (SZP). Situácia vo vzdelávaní však nie je uspokojivá a výsledkom 

je, nie veľmi funkčný systém vzdelávania žiakov zo SZP, výsledkom ktorého je v priemere 

výrazne nižšie dosiahnuté vzdelanie týchto žiakov.  

Existuje však niekoľko modelov pomoci žiakom zo SZP alebo rómskym žiakom 

dosiahnuť lepšie výsledky vo vzdelávaní, ktoré by sme mohli (technicky, pre potreby tejto 

prednášky) rozdeliť do niekoľkých kategórií: 

- materiálno-suplenčné – majú nahradiť absenciu materiálnych nedostatkov 

vyplývajúcich zo zlého sociálneho postavenia žiaka. Ide tu v prvom rade o 

dotovanie stravy v školách, financovanie školských pomôcok a pod., 

- pred primárne dovzdelávanie – ide tu hlavne o tzv. nulté ročníky, ktoré majú 

znížiť vedomostné a sociálne znevýhodnenie cieľovej skupiny ešte pred nástupom 

do povinnej školskej dochádzky alebo na jej úplnom začiatku, 

- motivačné – rôzne štipendijné motivačné programy, do ktorých sa zapája jednak 

štát (USVRK –OSF), ale aj tretí sektor (REF, Divé maky) a súkromný sektor (RED 

fond Jarreta Sectera). 

Aj napriek vyššie uvedeným príkladom, v celom systéme chýba komplexnosť. 

Výsledkom toho je nefunkčnosť v rovine dosiahnutých výsledkov. V poslednom období je 

však badať minimálne vytváranie tlaku na podporu špeciálnych modelov vzdelávania 

(nemáme na mysli tzv. špeciálne školy, resp. špeciálne triedy, ktoré sa ukazujú ako úplne 

nefunkčné) – ide hlavne o model celodenného vzdelávacieho programu a model inkluzívneho 

vzdelávania.   

V školskom systéme na Slovensku zatiaľ neexistuje rómske národnostné školstvo, avšak 

existuje niekoľko prvých príkladov rómskych stredných škôl. Ide hlavne o 

Strednú umeleckú školu v Košiciach, Súkromné rómske gymnázium v Košiciach, Súkromná 

stredná odborná škola v Kežmarku a Súkromné gymnázium Zefyrina Jiméneza Mallu 

v Kremnici. 

Oproti minulosti však vďaka nevhodnému vzdelávaciemu systému na základných 

školách výrazne klesá počet rómskych žiakov na stredných školách, čo sa logicky prejavuje aj 

v počtoch žiakov na vysokých školách. V poslednom období  sa situácia v absolútnych číslach 

zlepšila, ale v pomerom zastúpení je absolútne nedostačujúca a má bohužiaľ klesajúcu 

tendenciu.  Aj napriek skutočnosti, že v Nitre existuje už od roku 1990 Katedra rómskej 

kultúry, väčšinu jej absolventov tvoria neRómovia.  

Na túto nevhodnú situáciu reflektuje aj Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 

2020, ktorá sa v špeciálnej časti venuje práve vzdelávaniu Rómov.  
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14. CHUDOBA AKO SOCIÁLNE OHROZENIE DETÍ A MLÁDEŽE  
 

Ľudia žijú v chudobe, ak ich príjem a iné zdroje sú natoľko nedostatočné, že im neumožňujú 

dosiahnuť takú životnú úroveň, ktorá je akceptovateľná v spoločnosti, v ktorej žijú. 

V dôsledku chudoby môžu poznať mnohonásobné znevýhodnenie od nezamestnanosti, cez 

nízky príjem, nevyhovujúce bývanie, nedostatočnú zdravotnú starostlivosť až po  prekážky 

v prístupe k sociálnym službám, vzdelávaniu, kultúre, športu, či rekreácii.  

 

Chudobní sú často marginalizovaní a vylúčení z plnohodnotnej sociálnej participácie na 

živote spoločnosti a stav chudoby je v konečnom dôsledku v rozpore s ľudskými právami. Ide 

o narušenie ľudskej dôstojnosti a plnohodnotnej realizácie občianskych, sociálnych, 

politických a iných práv. 

 

Chudoba je krajnou životnou skúsenosťou nedostatku, živorenia a obmedzených možností 

slobodnej voľby. Chudoba v konečnom dôsledku znamená absenciu slobody – chudoba 

nedáva jednotlivcovi príležitosť viesť život v zhode s jeho ašpiráciami a voľbami. Chudoba sa 

teda dotýka autonómie človeka, ako aj jeho schopnosti realizovať sa. Obmedzuje možnosti 

voľby v mnohých životných situáciách. 

 

1. Deti a mladí ľudia ako najviac ohrozené vekové kategórie chudobou  

- chudoba v detstve a v mladosti znamená znevýhodnenie a zníženie životných šancí 

nielen v prítomnosti ale aj v budúcnosti a má výrazný vplyv na všetky životné cykly 

jednotlivcov ako aj ich budúcich domácností; 

- perspektíva životného a rodinného cyklu ako jedna z východísk pre pochopenie 

chudoby detí a mladých ľudí (vek, rodinné prostredie, štruktúra a typ domácnosti ako 

faktory chudoby);      

- rôzne spôsoby vymedzenia a merania detskej chudoby – od jednodimenzionálneho 

k viacdimenzionálnemu vymedzeniu chudoby detí a mládeže (materiálne podmienky, 

zdravie a bezpečie, vzdelanie, správanie a životný štýl, subjektívna reflexia situácie, 

charakter vzťahov v rodine a vrstovníckej skupine); 

- rozsah a profil chudoby z hľadiska veku na Slovensku: 

a) deti a mladí ľudia do 24 rokov, domácnosti s deťmi, jednorodičovské rodiny, 

mnohodetné rodiny a rodiny bez pracujúceho člena ako najohrozenejšie sociálne kategórie 

z hľadiska miery rizika chudoby,  

b) krátkodobá alebo dlhodobá chudoba detí a mladých ľudí (pri dlhodobej chudobe hrozba 

medzigeneračného prenosu chudoby),  

c) významná regionálna a priestorová diferenciácia miery rizika chudoby z hľadiska veku. 

 

2. Príčiny a dôsledky chudoby a sociálneho vylúčenia detí a mladých ľudí 

- rizikové faktory chudoby a sociálneho vylúčenia detí – biologické, psychologické, 

ekonomické, rodinné, komunitné, školské; 

- medzigeneračný prenos chudoby (chudoba sa prenáša z jednej generácie na druhú) a 

kultúra chudoby (spôsob adaptácie na nepriaznivé podmienky spolusúvisiace 

s chudobou);  

- vplyv rodinného prostredia na medzigeneračný prenos chudoby - skúmané cez rodinný 

kapitál: ekonomický (príjem, majetok, vybavenosť domácnosti), sociálny (využiteľné 

kontakty a známosti) a kultúrny (vzdelanie a kultivovanosť) kapitál;  

- vplyv tzv. efektu príjmu na prenosu chudoby z generácie na generáciu; Hypotéza: 

Nárast príjmu rodiny zvyšuje stupeň prosperity, blahobytu rodiny, a tento fakt zlepšuje 

rodinné prostredie z hľadiska rozvoja a vývoj dieťaťa. 



- vplyv lokality bydliska (area effect) a susedstva (neighbourhood effect) na 

medzigeneračný prenos chudoby - skúmané cez kvalitu susedstva, kvalitu školy a 

kvalitu starostlivosti o deti.  

- kvalita susedstva počas detstva (stupeň, kvalita a dostupnosť komunitnej pomoci pre 

rodiny s deťmi, reflexia kvality vrstovníckej skupiny, rola sociálnych modelov, 

v ktorých dieťa vyrastá, sociálna organizácia komunity a interakcie, fungovanie 

mechanizmov neformálnej sociálnej kontroly, normatívne prostredie, a pod.), kvalita 

školy počas detstva (typ navštevovanej školy, jej kvalita, dostupnosť, charakteristiky 

vzťahu medzi učiteľmi a študentmi, a pod.), kvalita starostlivosti o dieťa (inštitúcie 

a organizácie zaoberajúce sa starostlivosťou o deti, resp. poskytujúce služby pre 

rodiny s deťmi, neziskové organizácie a občianske združenia, materské centrá, 

predškolské zariadenia, a pod.) 

- pri skúmaní medzigeneračného prenosu chudoby je dôležité zamerať sa na skúmanie 

tak rodinných ako i komunitných inputov, investície (family and community inputs). 

- kultúra chudoby: v špecificky limitovaných životných podmienkach chudoby sa 

prostredníctvom kolektívnej vzájomnej interakcie a v odlúčení od prostredia 

nechudobnej populácie tvoria hodnoty, špecifické normy a vzory správania, postoje, 

životný štýl, ktoré sa postupne inštitucionalizujú a vytvárajú osobitú kultúru. Deti, 

narodené v takejto kultúre, sú vedené k prispôsobovaniu sa znevýhodneným 

podmienkam života. Ich životné postoje, stratégie a hodnoty sa odvíjajú cez 

mechanizmy adaptácie, vyrovnania sa s marginálnou situáciou, v ktorej sa ocitajú. 

Tým sa táto kultúra generačne reprodukuje. 

 

3. Možnosti predchádzania a riešenia chudoby detí a mladých ľudí 

- cieľ – redukcia chudoby detí a medzigeneračnej reprodukcie chudoby v prvom rade 

preventívnymi opatreniami  a podporou rodín s deťmi; 

- dosiahnutie cieľa je možné kombináciou opatrení v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, 

zdravotníctva, bývania, sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí, štátnej sociálnej 

podpory a sociálnej pomoci.  
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15. SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY A OHROZENIA DETÍ 

A MLÁDEŽE 
 

Základné pojmy: 

Sociálna patológia – súhrnný pojem na označenie chorých, abnormálnych, všeobecne 

nežiaducich spoločenských javov. Používa sa na označenie širokej škály nepriaznivých 

sociálnych javov, od negatívnych dôsledkov reálnych sociálnych javov a procesov (kríza 

rodiny, rozvodovosť, a pod.) až po javy nežiaduce, škodlivé a nebezpečné pre jednotlivca 

a spoločnosť (závislosti, násilie, kriminalita, a pod.).  

Obtiažnosť vymedzenia čo je patologické súvisí so socio-kultúrnou podmienenosťou 

definovania normality. 

Vymedzenie normality -  najčastejšie tri prístupy: 

1. normatívne (vzor, ideál, norma) 

2. štatistické (ako stredná hodnota, najfrekventovanejší variant výskytu javu) 

3. funkcionálne (čo je zdravé, vedie k priaznivým efektom) 

Deviácia – odchýlka od očakávaného správania, ktoré predpisuje sociálna norma. Termín 

deviácia umožňuje odstupňovanie odklonu správania od normy (dissociálne, asociálne, 

delikventné, kriminálne správanie). Delikventné a kriminálne správanie reprezentuje 

najzávažnejšiu formu deviácie, s najzávažnejšími antisociálnymi účinkami, spravidla 

sankcionizovanú formálnymi organizáciami (systém trestnej spravodlivosti). 

Sociálno-patologické javy a ohrozenia detí a mládeže môžeme rozdeliť na nepriaznivé javy, 

ktorých sú deti a mladí ľudia najmä objektom (kríza rodiny, nefunkčná a patologická rodina, 

syndróm CAN, a pod.) a ktorých sú sami aktérom (drogové závislosti, šikanovanie, 

delikvencia, a pod.). 

Vybrané aktuálne sociálno-patologické ohrozenia detí a mládeže: 

- problematika agresivity a násilia 

- problematika delikvencie  

- problematika užívania drog a drogových závislostí 

 

Agresivita – tendencia vykonávať agresívne činy, tendencia zámerne ubližovať, pripravenosť 

konať agresívne v rôznych situáciách. Nemusí byť vždy jednoznačne negatívna. E. Fromm 

rozdeľuje agresivitu na malígnu (útočná agresivita, poškodzujúca iných) a benígnu (obranná 

agresivita, schopnosť brániť sa v ohrození a sebapresadzovať sa). Kultúrne spracovanou 

formou benígnej agresivity je asertivita – schopnosť ofenzívneho, dynamického 

sebapresadenia bez ubližovania iným.  

Agresia – správanie, ktoré spôsobuje škodu inej osobe a je zámerné, zámerné ubližovanie.  

Násilie – akt spôsobenia ujmy inému (najčastejšie fyzickej), ale aj uplatňovanie moci voči 

iným. Môže mať aj inštitucionálnu a symbolickú podobu (násilie štátu voči občanovi). 

Hostilita – nepriateľský (negatívny) postoj voči ľuďom. Zatiaľ čo agresia je konkrétnym 

aktom ubližovania, hostilita sa nemusí ubližovaním prejavovať, ale často je pozadím, na 

ktorom vzniká agresia (xenofóbia, rasovo motivované násilie, hate crime). 

Typy agresie (násilia): 

- afektívna (zlostná, impulzívna, emocionálna agresia) 

- inštrumentálna (vedľajší produkt spôsobu dosahovania iných , neagresívnych cieľov) 

- tyranizovanie (šikanovanie) – opakované ubližovanie v istom časovom období, 

s typickou nerovnosťou sily (moci ) medzi tyranom a obeťou 

Druhy násilia: fyzické, psychické, sociálne, ekonomické. 

Šikanovanie – dlhodobé, opakované a úmyselné ubližovanie  s cieľom získať prevahu and 

objektom šikanovania. Charakteristickým znakom je nerovnováha síl medzi agresorom 



a obeťou  (obeť je z nejakého dôvodu bezbranná). Najčastejšími prostriedkami šikanovania: 

agresia a manipulácia (zastrašovanie, hrozby, výsmech, ...) 

Delikvencia – termín na označenie kriminálneho správania osôb s obmedzenou 

trestnoprávnou zodpovednosťou – kriminalita detí a mládeže. 

Syndróm CAN  (Child Abuse and Neglect) – syndróm týraného, zneužívaného 

a zanedbaného dieťaťa – reprezentuje patológiu výchovného (rodinného) prostredia dieťaťa. 

Prejavuje sa súborom nepriaznivých príznakov v najrôznejších oblastiach stavu a vývoja 

dieťaťa (telesné, duševné a sociálne zdravie, deprivácia). 

Závislosť – nekontrolovaný vzťah k určitej činnosti alebo objektu, nekontrolovaná túžba po 

tomto objekte alebo činnosti, ktorá potláča iné ľudské potreby a záujmy. 

Drogová závislosť – chorobný vzťah ku drogám, neprekonateľná túžba užiť drogu. 

Droga – akákoľvek látka prírodnej alebo syntetickej povahy, ktorá po pravidelnom užívaní 

vyvoláva závislosť organizmu (toxikomániu). K drogovej závislosti patria tieto základné 

atribúty:  

1. neprekonateľná žiadostivosť alebo nutkavá potreba pokračovať v konzumácii drogy 

a zadovažovať si ju akýmkoľvek spôsobom; 

2. tendencia k zvyšovaniu konzumovaných dávok  (tzv. tolerancia na drogu); 

3. psychická a fyzická závislosť od účinkov drogy. 

Závislosť je sprevádzaná zotročovaním osobnosti drogou, dominancia drogy v osobnostnom 

zameraní. To je významný nepriaznivý dôsledok závislosti, ktorý produkuje celý rad ďalších 

sociálnych problémov (zlyhávanie v každodennom živote, problémy v škole a práci, vo 

vzťahoch, kriminalizácia správania, ...). 

 

Charakteristiky vývoja a trendov z hľadiska: 

A. užívania legálnych a nelegálnych drog u detí a mládeže (napr.: stúpajúca tendencia 

experimentovania s drogami a užívania drog, nízky vek prvého kontaktu, najväčšia 

obľúbenosť alkoholu, tabaku a marihuany, marihuana ako iniciačná droga, vnímaná 

bezproblémovosť zadováženia si nelegálnej drogy); 

B. delikvencie detí a mládeže (napr.: diferencie v miere kriminality maloletých mladistvých 

a mladých dospelých, rodové /gendrové/ rozdiely, etnicizácia kriminality, štruktúra 

kriminality /najviac zastúpená majetková kriminalita, nárast násilnej kriminality - nárast 

závažných foriem násilia a rast brutality násilných trestných činov/, tendencia presúvania 

kriminality do nižších vekových kategórií);  
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16.  KRIMINALITA DETÍ A MLÁDEŽE 
 

Kriminalitu môžeme, v súvislosti s vekom páchateľa, rozdeliť na kriminalitu maloletých (deti 

do 14 rokov – maloletí páchatelia, bez trestno-právnej zodpovednosti), kriminalitu 

mladistvých (mládež vo veku od 14 do 18 rokov – mladiství páchatelia, znížená trestno-

právna zodpovednosť z dôvodu neukončenia osobnostného vývoja) a kriminalitu dospelých 

(niekedy sa vyčleňuje kriminalita mladých dospelých – vek 18 – 24 rokov – plná trestno-

právna zodpovednosť, s prihliadnutím pri stratégiách zaobchádzania s páchateľom). 

Kriminalita spáchaná osobami so zníženou trestno-právnou zodpovednosťou (maloletí 

a mladiství) sa označuje pojmom delikvencia. 

Prečo je dôležité zaoberať sa špecificky delikvenciou detí a mládeže? 

1. Raná skúsenosť s delikvenciou môže znamenať nástup kriminálnej kariéry človeka. 

Zmeny vo vývoji a štruktúre kriminality detí a mládeže teda môžu naznačovať 

potenciálne budúce trendy. 

2. Delikventné správanie detí a mládeže nás upozorňuje na ťažkosti spojené s ich 

socializáciou, resp. na sociálne problémy spojené s konkrétnou generáciou. 

3. Fenomén delikvencie detí a mládeže odkazuje na širšie spoločenské prostredie, kvalitu 

života a životných príležitostí. 

4. Na deťoch a mládeži sa dynamickejšie ako na dospelej generácii prejavujú skryté 

problémy spoločnosti. Delikventné správanie najmladších jedincov spoločnosti 

signalizuje vnútorné socio-kultúrne napätie v sociálnom systéme. 

 

Vybrané teórie zaoberajúce sa príčinami delikventného správania 

 

Teórie sociálneho učenia a subkultúr (kultúrneho prenosu) 

Hlavný predstaviteľ: Sutherland: Kriminálnemu správaniu sa naučíme preberaním definícií, 

ktoré priaznivo vykresľujú zločin, a to v našich primárnych skupinách. Toto učenie obsahuje: 

zvnútorňovanie si motivácií a osvojovanie si techník. Človek je deviantom preto, že nemá 

naučené definície zločinu ako negatívneho správania. Je to kvôli tomu, že sa združuje 

(asociácia) s inými (diferenciálna) ľuďmi ako sú príslušníci konformnej spoločnosti. 

Diferenciálna asociácia teda hovorí, že existujú rozdielne vzorce správania (konformné aj 

deviantné), s ktorými sa človek môže stotožniť, pričom však ciele a potreby sú rovnaké (mať 

uznanie, najesť sa, vlastniť bicykel a pod.). Kriminálnemu správaniu sa teda človek učí 

v skupinách, v ktorých sa takéto vzorce správania ustaľujú ako akceptované (subkultúry). 

Prevencia kriminality spočíva vo formácii detí a reformácii páchateľov. 

 

Teórie štrukturálneho napätia 

Hlavný predstaviteľ: Merton: Miera kriminality v spoločnosti závisí od toho, do akej miery 

spoločnosť kladie dôraz na kultúrne ciele a do akej miery na inštitucionalizované prostriedky 

dosahovania týchto cieľov (ak sú vyzdvihované ciele, no málo dôrazu sa kladie na 

prostriedky, ide o štruktúrne napätie). Ľudia, ktorí nemajú k dispozícii legitímne nástroje 

k dosiahnutiu kultúrne vyzdvihovaných cieľov, a ani nekladú dôraz na ich legitimitu 

(legálnosť), hľadajú utilitárne najdostupnejšie alternatívne cesty na uspokojenie. Na tlak 

štruktúrneho napätia sa ľudia adaptujú rôzne: konformita (uznáva ciele i prostriedky); 

inovácia (uznáva ciele, no nekladie dôraz na inštitucionalizované možnosti a spôsoby ich 

dosahovania – napr. kradne a podvádza, aby získal a dosiahol majetok a prestíž); ritualizmus 

(je konformný voči pravidlám, no neusiluje sa o dosiahnutie cieľov); únik (nezdieľa ani ciele 

ani prostriedky – narkomani, tuláci a pod.); rebélia (odmieta ciele i prostriedky a chce ich 

nahradiť novými). Prevencia kriminality sa v tom to prípade orientuje na zlepšenie prístupu 



ľudí k legitímnym prostriedkom dosahovania žiaducich životných cieľov (prístup ku 

vzdelaniu, k pracovným príležitostiam, a pod.) 

 

Teórie sociálnej kontroly 

Hlavní predstavitelia: Reckless, Hirshi: Ľudia majú dostatok dôvodov a motivácií ku 

kriminalite, no dôležité je to, čo ich motivuje nepáchať kriminalitu. Dôležité je preto ako 

fungujú mechanizmy sociálnej kontroly správania ľudí – ich absencia alebo zlyhávanie otvára 

priestor deviantnému (od normy odklonenému) správaniu. Zábrany (obmedzenia) k páchaniu 

kriminality sú v spoločnosti nerovnomerne rozšírené. Okrem formálnych sankcií, 

vyplývajúcich z trestného zákona existujú: vonkajšie obmedzenia (neformálna sociálna 

kontrola – silná v organizovaných spoločenstvách) a vnútorné obmedzenia (self-concept 

dobrého človeka – získaný výchovou). 

Prevencia kriminality sa v tom to prípade orientuje na posilňovanie socializačných inštitúcií 

a ich kontrolného pôsobenia (najmä efektívna výchova a rozvojové voľlnočasové aktivity). 

 

Teórie nálepkovania 

Hlavný predstaviteľ: Lemert: Predstavil koncepciu primárnej a sekundárnej deviácie. 

Primárna deviácia sa u detí a mládeže objaví z množstva dôvodov a často ide o nie príliš 

závažnú udalosť. Kvalitatívny posun od primárnej k sekundárnej deviácii podmieňuje 

sociálna reakcia. Ak sa jedinec identifikuje so sociálnou rolou, ktorú mu prisudzuje 

spoločnosť po tom, čo urobil, dochádza k sekundárnej deviácii a jeho prvotná situačná 

deviácia sa mení na systematickú. Sekundárna deviácia nastáva vtedy, keď už deviantný 

jedinec prijíma status devianta (je do tejto roly vtláčaný, pretože je neustále odsudzovaný a 

stigmatizovaný). Proces učenia sa deviácii je tak stimulovaný nielen sociálnym okolím 

devianta, ale paradoxne aj inštitúciami, ktorých poslaním je takéto správanie obmedzovať 

(polepšovne, väzenia, liečebne a pod.). 

 

Trestnoprávny rozmer kriminality detí a mládeže 

Od 1. januára 2006 sa trestnoprávna zodpovednosť znížila (sprísnila) z veku 15 na vek 14 

rokov. Trestanie mladistvých (14 – 18 rokov) slovenské trestné právo upravuje nasledovne: 

Trestné sadzby trestu odňatia slobody sa u mladistvých znižujú na polovicu. Okrem trestu 

odňatia slobody sa uplatňujú rôzne formy alternatívnych trestov, najmä: podmienečné 

odsúdenie, probácia (probačný dohľad – stanovenie skúšobnej doby so súdom stanovenými 

obmedzeniami), verejno-prospešné práce, mediácia (vyrovnanie medzi obeťou a páchateľom 

na odčinenie dôsledkov trestného činu). 

 

Vývoj, stav a trendy kriminality detí a mládeže na Slovensku 

Po roku 1989 nastal všeobecne dynamický nárast kriminality, vrátane podielu detí a mládeže 

na kriminalite (podiel stíhaných osôb v maloletom či mladistvom veku z počtu všetkých 

stíhaných osôb). V roku 1989 tento podiel predstavoval 15,3%, v roku 1990 už 19,7% a 

kulminoval v roku 1996 pri hodnote 23,6%. Od konca 90. rokov zaznamenávame pokles 

podielu detí a mládeže na celkovej kriminalite. V roku 1999 tento podiel predstavoval 19,5%, 

v roku 2004 to bolo 14,2%, v roku 2007 13,7%, v roku 2012 8,6% a v roku 2017 iba 7,9%.. 

V absolútnych číslach počet zistených (registrovaných) trestných činov spáchaných deťmi 

a mládežou v roku 2017 reprezentoval necelých 3 100 prípadov (cca 2 400 mládež, necelých 

700 deti). Ide teda o kontinuálny pokles s miernymi výchylkami od trendu.  

Zmeny vo vývoji kriminality detí a mládeže treba interpretovať v súvislosti s vývojom 

populačnej štruktúry podľa veku. Za zdanlivo jednoznačným poklesom podielu detí a mládeže 

na trestnej činnosti totiž čiastočne stojí fenomén starnutia populácie (skutočnosť, že sa znižuje 

podiel detí a mládeže na populácii ako takej, nielen na „kriminálnej populácii“). Po 



prepočítaní počtu stíhaných maloletých a mladistvých na 10 000 osôb príslušnej vekovej 

kohorty v populácii, sa síce potvrdzuje, že deti a mládež sa na celkovej kriminalite podieľajú 

každým rokom menej, ale trend poklesu je skôr pomalý ako dynamický. 

Štruktúra všetkých páchateľov kriminality (maloletí, mladiství aj dospelí) podľa druhu 

kriminality, ktorej sa dopustili, bola v roku 2012 nasledujúca (štruktúra páchateľov, nie 

štruktúra trestných činov!):  

majetková 28%, násilná 10%, ekonomická 18%, mravnostná 1% a ostatná 43%.  

Štruktúra maloletých + mladistvých páchateľov podľa druhu kriminality bola v uvedenom 

roku nasledujúca:  
majetková 62%, násilná 15%, ekonomická 4%, mravnostná 7% a ostatná 12%.  

Najdominantnejšou zložkou kriminality (najrozšírenejšou formou) medzi deťmi 

a mladými (podobne ako pri dospelých páchateľoch) je kriminalita majetková. Podiel 

majetkovej kriminality z celkovej kriminality páchanej deťmi a mladistvými je dokonca 

vyšší ako medzi dospelými, čo súvisí s tým, že u dospelých je vyšší podiel ekonomickej (a 

ostatnej) kriminality. Najfrekventovanejšími majetkovými trestnými činmi mládeže sú 

krádeže vlámaním, krádeže motorových vozidiel a krádeže vecí na pozemku. Deti sa 

najčastejšie dopúšťajú krádeží vlámaním, vreckových krádeží (krádeže na osobách) a tiež 

krádeží vecí na pozemku. 

Pre deti, no najmä pre mládež je príznačný relatívne vyšší podiel mravnostnej 

kriminality v porovnaní s ostatnými vekovými kategóriami páchateľov. Frekventovaným 

trestným činom je sexuálne zneužívanie, ktorého početnosť však vyplýva zo špecifického 

sexuálneho správania určitých sociálnych kategórií dospievajúcich detí na hranici medzi 

detstvom a mladosťou. 

Fenomén, ktorému treba zvlášť venovať pozornosť, je podiel a vývoj násilnej 

kriminality detí a mladistvých. Nie len na Slovensku, ale v zásade v celej Európe sme 

sledovali od 80. rokov 20. storočia vzostup prejavov násilia a agresie, pričom podiel násilnej 

kriminality maloletých (v rámci kriminality, ktorej sa maloletí dopúšťajú) sa ukazuje byť 

vyšší ako je všeobecný podiel násilnej kriminality z celkovej kriminality. V roku 2012 bolo na 

Slovensku z celkového počtu spáchaných trestných činov 7% násilnej kriminality. Maloletými 

páchateľmi bolo v danom roku spáchaných celkom 845 trestných činov, pričom 115 z nich 

bolo klasifikovaných ako násilná kriminalita, čo predstavuje podiel takmer 14%. Násilná 

kriminalita pritom patrí medzi najzávažnejšie formy kriminality. Najfrekventovanejšími typmi 

násilných trestných činov medzi deťmi a mládežou sú: lúpežné prepadnutie, vydieranie a 

úmyselné ublíženie na zdraví. 

 

Celkovo teda môžeme konštatovať, že kriminalita detí a mládeže zaznamenala od 

začiatku 90. rokov vzostup, kulminovala v druhej polovici 90. rokov, no za posledných desať 

rokov (cca od roku 2000) klesá. Vzhľadom na demografický vývoj sledovanej vekovej 

kategórie ale nejde o dramatický zostup, skôr o pomalý pokles miery delikvencie detí 

a mládeže. Znepokojujúcou je skutočnosť, že závažná násilná kriminalita sa objavuje už 

v detskom veku. Ako pozitívny trend sa javí pokles drogovej kriminality. V roku 2005 bolo za 

nedovolenú výrobu a držanie omamných látok, šírenie toxikománie a za drogy pre vlastnú 

potrebu stíhaných 174 mladistvých, v roku 2008 celkom 150 osôb a v roku 2012 len 119 

mladistvých. 
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