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Výskumná úloha nazvaná „Vyhodnotenie vývoja v oblasti inštitútu striedavej osobnej
starostlivosti“, ktorú realizoval Inštitút pre výskum práce a rodiny, bola špeciálne vyžiadaná
Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (špeciálne Výborom pre deti a mládež SR)
a zaradená medzi kontrahované úlohy IVPR pre rok 2016. Výskumná úloha vychádza z
Národného akčného plánu pre deti na roky 2013-2017. Zadaným cieľom úlohy bolo
zhodnotenie fungovania striedavej osobnej starostlivosti na Slovensku a formulácia
odporúčaní pre jeho prípadné modifikácie. Výskumná správa bola predložená koncom
februára 2017.

Správa prezentuje a analyzuje dostupné štatistiky o počte prípadov striedavej osobnej
starostlivosti na Slovensku, ako aj o vývoji počtu detí, ktorých sa dotýka – v komparácii
s inými

rozhodnutiami o zverení dieťaťa do

starostlivosti. Monitoruje

skúsenosti

zainteresovaných aktérov participujúcich na rozhodovaní o tomto inštitúte v konkrétnych
empirických prípadoch. Upozorňuje na možné riziká vo vzťahu k princípu „najlepšieho
záujmu dieťaťa“ a konfrontuje naše legislatívne nastavenie tohto inštitútu so zahraničnými
skúsenosťami. V závere navrhuje niekoľko odporúčaní, ktoré by mohli predchádzať
situáciám, aby sa inštitút striedavej osobnej starostlivosti nedostával v praxi do polohy
ohrozovateľa ľudských práv jednotlivých členov rodiny, predovšetkým žien a detí. Odporúča
predovšetkým pozorné preskúmanie ohrozenia násilím medzi členmi rodiny pred samotným
rozhodovaním o striedavej osobnej starostlivosti.
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1. ÚVOD: VÝSKUMNÉ CIELE A POSTUPY
Spolu s dostupnosťou a neskôr i nárastom rozvodovosti, špeciálne rozvodovosti manželstiev
s maloletými deťmi, sa pozornosť odbornej obce rôzneho profesionálneho zamerania začala
obracať k efektom rozvodu na deti – na ich psychickú pohodu a rozvoj. Z pohľadu
starostlivosti o deti po rozvode alebo rozchode rodičov sa dajú rozlíšiť tri jej základné
usporiadania: výhradná starostlivosť matky a návštevy otca, výhradná starostlivosť otca
a návštevy matky a striedavá starostlivosť, keď je dieťa striedavo v starostlivosti každého
z rodičov. Na Slovensku bol inštitút striedavej osobnej starostlivosti (SOS) zavedený od roku
2010. Vznikla preto potreba zmonitorovať jeho fungovanie v praxi, aké problémy sa s ním
viažu a ako naň nazerá zainteresovaný okruh odborníkov.
Hlavným cieľom tohto vyhodnocovacieho výskumu bolo, ako napovedá už samotný názov,
zmonitorovať prax striedavej osobnej starostlivosti (SOS) na Slovensku. Analýza sa zamerala
na identifikáciu a analýzu najväčších problémov, ktoré tento inštitút sprevádzajú v našej
praxi. Medzi ciele patrilo tiež: formulovať na základe získaných poznatkov odporúčania pre
rozhodovanie o striedavej osobnej starostlivosti a pre jej reálne fungovanie.
Stanoveným cieľom a zámerom, ako aj finančným možnostiam a citlivosti výskumnej témy
zodpovedali vybraté metódy a výskumné postupy. Pri desk výskume sa využívala
komparačná metóda, a to tak na porovnávanie v čase, ako aj na porovnávanie s inými
krajinami (predovšetkým s ČR). Pri samotnom riešení sa využívala metóda štatistickej
analýzy, ktorá sa pokúšala zaznamenať meniace sa početnosti zverovania detí do tejto formy
starostlivosti v priebehu rokov (od roku 2010). Pre spracovanie zozbieraných dát a informácií
od expertov a expertiek zainteresovaných na rozhodovaní a realizácii SOS sa používala
analyticko-deskriptívna metóda.
Záverečná správa z výskumu sa člení do piatich základných kapitol. Po úvodnej kapitole
nasleduje vymedzenie základných pojmov, ktoré sú pre inštitút striedavej starostlivosti
kľúčové a predstavenie postupného vývoja striedavej starostlivosti na Slovensku a vo
vybraných krajinách. Tretia kapitola predstavuje hlavné kontexty SOS v podobe základných
ľudskoprávnych medzinárodných dokumentov. Nasleduje kapitola je venovaná kvantitatívnej
stránke problematiky – sleduje vývoj prípadov i počtu detí zverených do striedavej osobnej
starostlivosti. Piata kapitola analyzuje kladné a záporné stránky, ktoré s inštitútom SOS
súvisia, ako sa ich podarilo zaznamenať jednotlivými výskumnými postupmi. Posledná
kapitola zhŕňa získané informácie a fakty, ku ktorým analýza dospela. a prezentuje možné
spôsoby riešenia existujúcich prekážok. Naznačuje tiež existujúce otvorené otázky, ktoré
čakajú na riešenia. Na záver správa formuluje návrhy pre zlepšenie fungovania tohto
inštitútu v praxi.
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2. STRIEDAVÁ STAROSTLIVOSŤ: VYMEDZENIA A KONTEXTY

Pred samotnou legislatívnou definíciou striedavej osobnej starostlivosti (časť 2.2.)
pripomenieme najprv, ktoré pojmy sú pre tento inštitút dôležité a pokúsime sa o ich stručné
vymedzenie. K takým sa zaraďuje pojem dieťa a maloleté dieťa, rodičovská zodpovednosť,
prípadne ešte pojmy ako starostlivosť o dieťa alebo výchova dieťaťa. Pojem záujem dieťaťa,
resp. najlepší záujem dieťaťa sa podrobnejšie rozoberá v tretej časti 2.3.
2.1. Súvisiace pojmy (terminologické kontexty)
V súvislosti s používaním pojmu dieťa je treba vymedziť, čo presne sa ním rozumie. Používa
sa v dvoch základných významoch: a) označuje jednotlivca vo vzťahu ku svojim rodičom
(potomok); b) tiež v zmysle osoby, ktorá ešte nedosiahla plnoletosť. Z hľadiska Dohovoru
o právach dieťaťa sa dieťaťom rozumie „každá ľudská bytosť mladšia ako 18 rokov, pokiaľ
podľa právneho poriadku, ktorý sa na dieťa vzťahuje, nie je plnoletosť dosiahnutá skôr“.1
Z uvedeného vyplýva, že v legislatíve sa dieťa považuje za slabšiu stranu, a preto sa mu
poskytuje väčšia miera ochrany. Všeobecne sa dieťa vymedzuje negatívne – teda ako fyzická
osoba, ktorá nedosiahla zákonom ustanovenú hranicu plnoletosti (maloletá osoba).
Plnoletosť definuje Občiansky zákonník, 2 ktorý uvádza, že sa nadobúda dovŕšením
osemnásteho roku veku, výnimočne aj skôr, napríklad z dôvodu uzavretia manželstva je to
dovŕšenie šestnásteho roku veku. (Súd môže podľa § 11 ods. 1 Zákona o rodine v súlade
s účelom manželstva výnimočne povoliť uzavretie manželstva maloletému staršiemu ako
šestnásť rokov veku.) Maloleté dieťa sa ale stáva dospelým postupne. Isté práva a povinnosti
nadobúda skôr alebo neskôr – v závislosti od dosiahnutia určitého veku alebo primerane
jeho rozumovej a vôľovej vyspelosti, ktorá závisí od jeho veku. Okrem tohto vymedzenia sa
v právnych normách často používa aj pojem deti a mládež, pričom pod pojmom mládež sa
chápu staršie deti vo veku pätnásť až osemnásť rokov. Trestné právo pre toto vekové
rozmedzie používa pojem mladiství.
Rodičovská zodpovednosť sa dá vymedziť ako súhrn povinností a práv rodičov k maloletým
deťom. Vznikajú narodením dieťaťa a zanikajú nadobudnutím jeho plnoletosti. Fakt, že sú
povinnosti rodičov položené pred práva je daný ich významom vo vzťahu k dieťaťu, ktoré sa
prestalo považovať len za predmet ochrany a záujmu svojho okolia. Rodičovské povinnosti
a práva spočívajú v starostlivosti o dieťa, ktorá zahŕňa starostlivosť o zdravie, jeho telesný,
citový, rozumový a mravný vývoj, ale aj v ochrane dieťaťa, v udržiavaní osobného kontaktu
medzi dieťaťom a rodičmi, v zabezpečení jeho výchovy a vzdelávania, v určení miesta
bydliska, v zastupovaní dieťaťa a v spravovaní jeho majetku.

1

Dohovor o právach dieťaťa, čl. 1. Pozri na:
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/konzultacne-organy/rada-vlady-sr-ludske-pravanarodnostne-mensiny-rodovu-rovnost/vybor-deti-mladez/dokumenty/vybor-deti-mladez-dohovor-pravachdietata.pdf.
2

Zákon č. 40/1964 Zb.. Dostupné na: http://www.epi.sk/zz/1964-40.
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Inštitút rodičovských práv a povinností je upravený v prvej hlave druhej časti zákona o
rodine, konkrétne v jeho ustanoveniach § 28-39. Obsahuje najdôležitejšie práva a povinnosti
rodiča voči maloletému dieťaťu a prináleží iba rodičovi, ktorý má spôsobilosť na právne
úkony v plnom rozsahu. Obsah inštitútu je zásadne vymedzený v ustanovení § 28 ods. 1
zákona o rodine demonštratívnym výpočtom, a to najmä preto, že vzhľadom na najrôznejšie
životné situácie nie je možné tento výpočet považovať za uzavretý. Novo vymedzený obsah
rodičovských práv a povinností zahŕňa najmä: 1. sústavnú a dôslednú starostlivosť
o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj maloletého dieťaťa; 2. zastupovanie
maloletého dieťaťa; 3. správu majetku maloletého dieťaťa.
Podľa ustanovenia § 28 ods. 2 zákona o rodine rodičovské práva a povinnosti patria obidvom
rodičom. Nositeľom uvedených práv a povinností sa rodič stáva výlučne z titulu existencie
vzťahu rodičovstva, bez ohľadu na skutočnosť, či rodičia sú manželia, či spolu žijú alebo nie.
Od skutočnosti, či sú rodičia manželia alebo nie, závisí okamih vzniku rodičovských práv
a povinností. Ak sa dieťa narodí v manželstve, vznikajú obom rodičom rodičovské práva
a povinnosti dňom narodenia dieťaťa. V prípade, ak sa dieťa narodí mimo manželstva, dňom
narodenia dieťaťa vznikajú uvedené práva a povinnosti zásadne iba matke. Otcovi vzniknú
práva a povinnosti k dieťaťu narodenému mimo manželstva až: 1. odo dňa určenia otcovstva
súhlasným vyhlásením rodičov pred príslušným orgánom podľa ustanovenia § 91, pokiaľ
k takémuto určeniu nedošlo už pred narodením dieťaťa, podľa ustanovenia § 92 zákona
o rodine; 2. od právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým bolo otcovstvo k dieťaťu určené
podľa ustanovenia § 94 zákona o rodine. Podľa ustanovenia § 97 ods. 2 zákona o rodine
rodičovské práva a povinnosti osvojiteľov k dieťaťu vznikajú právoplatnosťou rozhodnutia
súdu, ktorým došlo k osvojeniu maloletého dieťaťa.
Rodič musí mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Súd však môže priznať podľa
ustanovenia § 29 ods. 1 zákona o rodine rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej
starostlivosti o maloleté dieťa aj maloletému rodičovi dieťaťa staršiemu ako šestnásť rokov,
ak spĺňa predpoklady, že výkon tohto práva zabezpečí v záujme maloletého dieťaťa. Ak je
potrebné spravovať majetok maloletého dieťaťa, v rozhodnutí o priznaní rodičovských práv
a povinností podľa predchádzajúceho súd zároveň rozhodne o ustanovení opatrovníka na
spravovanie jeho majetku, teda majetkového opatrovníka.
Ak jeden z rodičov nežije, je neznámy (otec nebol určený) alebo ak nemá spôsobilosť na
právne úkony v plnom rozsahu, vykonáva rodičovské práva a povinnosti výlučne druhý
z rodičov. To isté platí, ak jeden z rodičov bol pozbavený rodičovských práv a povinností
alebo ak mu bol výkon uvedených práv a povinností obmedzený alebo pozastavený.
Najvýznamnejším zásahom do právnych vzťahov medzi rodičmi a deťmi je zásah do
rodičovských práv a povinností, a preto takýto zásah je oprávnený vykonať výlučne súd. Súd
môže výkon rodičovských práv a povinností pozastaviť alebo obmedziť, prípadne môže
rodičov zbaviť ich rodičovských práv a povinností.
Okamih zániku rodičovských práv a povinností je podľa ustanovenia § 13 ods. 1 zákona o
rodine v spojení s ustanovením § 8 ods. 2 občianskeho zákonníka vymedzený ako deň, keď
dieťa nadobudlo spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, alebo inak povedané,
plnoletosť, to znamená, že maloleté dieťa dovŕšilo osemnásty rok veku alebo maloleté dieťa
staršie ako šestnásť rokov veku uzavrelo manželstvo. Neplatí to o vyživovacej povinnosti
k dieťaťu, táto podľa ustanovenia § 62 ods. 1 trvá, kým je dieťa schopné živiť sa samé.
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V zásade sa rodič nemôže svojich práv a povinností vzdať, ibaže by sa ich fakticky vzdal tým,
že dáva súhlas s osvojením dieťaťa. Rodič však nemusí všetky práva a povinnosti vykonávať
osobne, ale ich výkonom môže poveriť tretiu osobu. Typickým príkladom takého poverenia
je dočasná osobná starostlivosť starých rodičov o dieťa. Táto skutočnosť však nezbavuje
rodiča zodpovednosti za výkon rodičovských práv a povinností. V žiadnom prípade však rodič
nemôže preniesť na tretiu osobu svoju vyživovaciu povinnosť k dieťaťu.
2.2. Vymedzenie striedavej osobnej starostlivosti na Slovensku (a porovnanie)
Inštitút striedavej osobnej starostlivosti o maloleté dieťa zaviedla s účinnosťou od 1. 7. 2010
do slovenského rodinného práva novela zákona o rodine (zákon č. 217/2010 Z. z.). V zmysle
dôvodovej správy k uvedenej novele Zákona o rodine bolo cieľom novelizácie zaviesť do
praxe slovenských súdov a porozvodovej starostlivosti osvedčený systém striedavej
starostlivosti o deti po rozvode rodičov. Striedavá starostlivosť má zabezpečovať dieťaťu
primeraný kontakt s obidvoma rodičmi, redukovať porozvodovú traumatizáciu detí,
prispievať k citovej vyrovnanosti a zdravému psychickému vývoju detí. Konštatovalo sa, že
striedavá starostlivosť nie je vo svete žiadnou novinkou a že ju dlhodobo aplikujú viaceré
štáty, ako napr. USA, SRN, Švédsko a Česká republika.
Právnu podobu inštitútu striedavej osobnej starostlivosti obsahuje predovšetkým zákon č.
36/2005 Z.z. o rodine v platnom znení, a to konkrétne v ustanovení § 24:
(1) V rozhodnutí, ktorým sa rozvádza manželstvo rodičov maloletého dieťaťa, súd upraví výkon ich
rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, najmä určí, komu maloleté
dieťa zverí do osobnej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Súčasne určí,
ako má rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prispievať na jeho
výživu, alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného.
(2) Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa
obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch
rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou
osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude
striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.
(3) Rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť dohodou rodičov.
Dohoda musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná.
(4) Súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody
rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy
prihliadne na záujem maloletého dieťaťa, najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu
budúceho výchovného prostredia a ku schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o
dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo
strany obidvoch rodičov a aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného,
rovnocenného a rovnoprávneho osobného styku s obidvomi rodičmi.
(5) Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov dbá
na právo toho rodiča, ktorému nebude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, na
pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati. Rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do
osobnej starostlivosti, môže sa práva na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati domáhať
na súde.
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Podmienky pre zverenie dieťaťa do SOS sú vymedzené v zákone nasledovne:
-

Obidvaja rodičia musia byť spôsobilí dieťa vychovávať

-

Obidvaja rodičia musia mať záujem o osobnú starostlivosť o dieťa. Ak so striedavou
osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať,
či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.

-

Ide o fakultatívnu možnosť, t. j. súd môže ale nemusí rozhodnúť o zverení do
striedavej osobnej starostlivosti

-

Striedavá osobná starostlivosť musí byť v záujme dieťaťa. Súd prihliada na vek
maloletého, jeho citové väzby k rodičom, vývinové potreby, stabilitu výchovného
prostredia atď.

-

Potreby dieťaťa budú zverením do striedavej osobnej starostlivosti lepšie zaistené

Predpokladom pre úspešné fungovanie inštitútu striedavej osobnej starostlivosti rodičov je
ich schopnosť sa dohodnúť. „Pokiaľ je záujem dieťaťa prvoradým hľadiskom, predpokladom
na rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti je vysoká miera
schopnosti dohody rodičov a nevyhnutnosť intenzívnej komunikácie týkajúcej sa potrieb
maloletého dieťaťa, rodičia sa musia vedieť dohodnúť o veciach súvisiacich s financovaním
potrieb dieťa, s presúvaním jeho osobných vecí z domácnosti jedného rodiča do domácnosti
druhého rodiča, so zdravotnou starostlivosťou maloletého, hlásením jeho pobytu a pod.“ 3
Dieťa sa strieda u rodičov podľa rozhodnutia súdu (môžu sa dohodnúť) tak, aby to bolo
v najlepšom záujme dieťaťa. Súd určí i to, kde si rodič, ktorého osobná starostlivosť o dieťa
začína dieťa, vyzdvihne. Súd uloží rodičovi, ktorého osobná starostlivosť končí, riadne dieťa
pripraviť pre rodiča, ktorého osobná starostlivosť začína.
Súd upravuje aj podmienky určenia výživného v prípade striedavej osobnej starostlivosti a
má dve možnosti: výživné určí a prihliadne pritom na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti
každého rodiča; výživné neurčí.
Je však potrebné záverom poukázať na to, čo často zdôrazňujú i súdy v odôvodnení svojich
rozhodnutí: že striedavá starostlivosť môže fungovať iba pri vzájomnej komunikácii rodičov
a ich schopnosti dohodnúť sa na výchove dieťaťa.
Ako je porozvodové usporiadanie rodičovských práv a povinností uppravené v niektorých
iných krajinách ukazuje nasledovný blok.
BOX: Výber zo zahraničných vymedzení porozvodovej starostlivosti
USA: Každý štát má svoju vlastnú rozvodovú legislatívu, preto existujú výrazné rozdiely medzi
štátmi a regiónmi USA v tom, nakoľko je striedavá starostlivosť rozšírená. Približne 90 %
štátov má zavedenú legislatíve pre striedavú starostlivosť, 12 štátov má zavedené
uprednostnenie striedavej starostlivosti (legal) a 8 štátov predpokladá favorizáciu striedavej
starostlivosti, ak obaja partneri s tým súhlasia (American Bar Association, 2001). “Joint legal
custody” (právna striedavá starostlivosť) zahŕňa právo na spoločné rozhodovanie a spoločnú
zodpovednosť za výchovu dieťaťa. Iba málo štátov má zavedenú “fyzickú” striedavú
starostlivosť (v roku 2001 to bolo New Jersey, Oklahoma, Oregon, Vermont and
3

Pozri: rozsudok Krajského súdu v Trnave sp. zn. 11 CoP/164/2017).
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Washington). Legislatíva mnohých štátov špecifikuje, že rozhodnutie o starostlivosti by malo
zabezpečiť , aby dieťa bolo v častom a kontinuálnom kontakte s obidvomi rodičmi.
Predpoklad “najlepšieho záujmu dieťaťa” je bežný. Legislatíva vylučuje kontakt s rodičom, ak
sa vyskytuje voči dieťaťu fyzické násilie alebo emocionálne násilie voči dieťaťu.
Anglicko a Wales: Ako uvádza UK úrad pre zdravie už v roku 1997, krajina podporuje
rodičovskú zodpovednosť tak, ako ju definuje Dohovor o právach dieťaťa z roku 1989 (t. j.
„všetky práva, povinnosti, právomoci, zodpovednosti a splnomocnenia, ktoré majú podľa
legislatívy rodičia vo vzťahu k deťom a ich majetku“). Ak pár nie je zosobášený, rodičovskú
zodpovednosť automaticky získava iba matka. Nezosobášení otcovia musia deklarovať
záväzok o rodičovskej zodpovednosti so súhlasom matky pred súdom. Táto legislatíva
obsahuje „nepovinný“ princíp, že ak je to v najlepšom záujme dieťaťa, súdy sa nezapájajú do
porozvodových alebo porozchodových usporiadaní, ak sa rodičia dohodnú na takomto
usporiadaní. Súd iba zoberie do úvahy, či je to pre dieťa prospešnejšie alebo nie. Keď sa
rodičia o usporiadaní nedokážu dohodnúť, účastníci môžu požiadať súd o rozhodnutie.
Krajina pozná štyri typy usporiadania:
-

Rezidenčné usporiadanie – bývanie nahrádza pojem starostlivosť (ak rodič nesúhlasí
s miestom bývania detí, sú môže pristúpiť k takémuto usporiadaniu; ak strany
súhlasia, potom usporiadanie so striedavým ubytovaním (naša SOS) špecifikuje, koľko
času deti strávia s každým z rodičov.

-

Kontaktné usporiadanie – kontakt nahrádza pojem prístup (ak rodič nesúhlasí
s kontaktami - telefonickými, písomnými alebo osobnými – súd môže rozhodnúť
o kontaktnom usporiadaní, ktoré vyžaduje, aby osoba, u ktorej deti žijú, umožnila
deťom kontakt s druhým rodičom; pritom kontakt je právo dieťaťa, nie rodiča!).

-

Usporiadanie so zákazom prístupu – keď jeden z rodičov namieta voči druhému, aby
vykonával svoju rolu rodiča, môže sa aplikovať zákaz prístupu (takéto usporiadanie
zabraňuje jednému z rodičov v niektorých aktivitách).

-

Usporiadanie špecifických záležitostí – ak sa rodičia nedokážu dohodnúť na
niektorých špecifických aspektoch starostlivosti o deti (napr. Akú školu budú
navštevovať), môžu požiadať o špecifické rozhodnutie.

Je zrejmé, že spoločné rezidenčné usporiadanie (naša SOS) je zriedkavé. Ako sa uvádza na
webstránke špecializovanej na rozvodové situácie (divorce.co.uk), usporiadanie starostlivosti
založené na zdieľanom bývaní je „zriedkavé, nakoľko je málokedy praktické“. Pôvodný
legislatívny zámer bol zrejme povzbudiť k častejšiemu využívaniu tohto porozvodového
usporiadania, než sa v skutočnosti využíva. V dokumentoch o právach dieťaťa sa konštatuje,
že rezidenčné usporiadanie rozširuje možné situácie ubytovania dieťaťa o prípad, že dieťa by
mohlo bývať s obidvomi rodičmi, hoci títo nebývajú v spoločnej domácnosti, ale takéto
usporiadanie musí byť schodné.
Škótsko: Škótsky zákon o deťoch z roku 1995 upravil možnosti starostlivosti o deti po
rozvode či rozchode a usporiadanie prístupu k deťom podľa legislatívy platnej v UK. Predtým
bolo možné, aby si rozvedené páry uplatnili striedavú starostlivosť, ale takéto situácie boli
zriedkavé a veľa súdov nebolo ochotných odobriť túto možnosť. Rodičia, ktorí si želajú
striedavú starostlivosť, môžu teraz žiadať o rezidenčné usporiadanie (naša SOS) alebo
alternatívne – môžu požiadať o vysporiadanie styku s dieťaťom zahŕňajúce počet
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prenocovaní za určité obdobie. Podľa dokumentu sa očakáva, že rodičia budú mať primárne
svoje vlastné predstavy o usporiadaní, než aby súd musel hľadať takéto usporiadanie.
Austrália: V Austrálii sa striedavá rodičovská zodpovednosť zaviedla v roku 1996 s
novelizáciou zákona o rodine. Hoci sú rodičia povzbudzovaní k tomu, aby si vybrali
usporiadanie starostlivosti o deti mimo súdu, rodičovské povinnosti, o ktorých rozhoduje
súd, môže zahŕňať usporiadanie bývania dieťaťa, kontaktu, výživného a ďalších záležitostí.
Legislatívna zmena zaviedla termíny a koncepty previazané s právom na poručníctvo,
starostlivosť alebo prístup k deťom a zaviedla nový koncept rodičovských povinností
a zodpovednosti. Usporiadanie starostlivosti a poručníctva musí zodpovedať najlepšiemu
záujmu dieťaťa – to je najdôležitejší faktor. Plány a usporiadania rodičovstva medzi
partnerov pokrývajú nasledovné veci: s kým bude dieťa žiť (usporiadanie bývania –
rezidenčné usporiadanie); s kým bude mať dieťa kontakty (kontaktné usporiadanie);
usporiadanie výživného; a ostatné aspekty zodpovednosti. S výnimkou Západnej Austrálie sa
legislatíva aplikuje na všetkých rodičov, bez ohľadu na to, či sú zosobášení alebo nie. Plány
rodičovstva sa môžu registrovať na rodinných súdoch a uplatňovať ako súdne rozhodnutie,
avšak musí byť založené na prehlásení, že každá zainteresovaná osoba s ním vyjadrila
nezávislý a legálny súhlas a bolo konzultované s rodinnými a detskými poradcami. Všetci
profesionáli musia plán podpísať. Rodinný sudca musí odobriť, že je plán v najlepšom záujme
dieťaťa. Ak sa objaví rodinné násilie, pri vytváraní usporiadania kontaktov sa berie do úvahy
bezpečnosť ohrozeného rodiča. Väčšina detí zostáva žiť s matkou a má kontakt so svojim
otcom v špecifikovanom časovom období. Legislatíva tu priamo nezmieňuje striedavú fyzickú
starostlivosť (naša SOS). Podľa štúdie z roku 1998 sa ukázalo, že iba 2,3 % registrovaných
prípadov malo túto formulu striedavej starostlivosti.
Nový Zéland: V roku 2000 sa v parlamente objavil návrh s požiadavkou na 50 ku 50 podiel
striedavej fyzickej starostlivosti namiesto výlučnej materskej starostlivosti, ale bol
zamietnutý. Medzi kritickými stanoviskami sa uvádzalo, že je príliš zjednodušujúci
a zameraný na dospelých a zahŕňa „zastarané“ predstavy o starostlivosti. Medzi
protiargumentami sa podčiarkoval fakt, že návrh ignoruje, že väčšina rodičov je schopná
nájsť citlivé a pragmatické riešenie problémov nasledujúcich po rozlúčení rodiny bez toho,
aby sa obrátili na právnikov a súdy. Vláda návrh odmietla s tým, že ide o prístup „jedna
veľkosť vyhovuje všetkým“ a že návrh nadraďuje práva rodičov nad práva detí.
Švédsko: Podľa štatistických zistení z roku 2010, 30% detí v predškolskom veku s rozídeným alebo
rozvedeným rodičom žije vo vyváženej SOS – starostlivosť so spoločným bývaním v režime
s rovnakým časovým rozvrhom obidvoch rodičov. Autori štúdií o situácii vo Švédsku zdôrazňujú, že
švédska rodinná politika už dlhodobo zdôrazňuje rovnakú úlohu otcov a matiek založenú na rodovej
rovnosti. Vysoký podiel SOS medzi rozídenými rodičmi ukazuje, že švédska rodovo rovná rodinná
politika sa stretla s pochopením rodičov – rodičia sa s ňou stotožnili a považujú každodenný kontakt
otca a matky s dieťaťom za najlepšie riešenie pre dieťa. Podobné výsledky sa tu prejavujú aj pri iných
rodinno-politických praktikách, napr. pri zapojení otcov do starostlivosti o dojčatá. 4 Rodová rovnosť
v rodičovstve je v tejto krajine vysoká. Svedčí o tom aj zistenie, že väčšina otcov zúčastnených vo
výskume skúseností so SOS 5 bola na rodičovskej dovolenke, keď bolo dieťa ešte malé.

4

Vo Švédsku je veľmi vysoké – pozri Saxonberg 2008.

5

Fransson, E. - Sarkadi, A. - Hjern, A. - Bergström, M.: Why should they live more with one of us when they are
children to us both? Children and Youth Services Review. 1016/10.
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Uvedený prehľad vybraných zahraničných skúseností 6 ukázal, že typ porozvodového
usporiadania starostlivosti o deti v podobe nášho inštitútu striedavej osobnej starostlivosti,
ktorý je založený na striedaní ubytovania dieťaťa v istom režime medzi obidvomi rodičmi, nie
je v rozvinutých krajinách bežný. Niektoré národné legislatívy ho umožňujú, ale v praxi sa
využíva málo (rodičia o neho nemajú veľký záujem). Súdy ho odobrujú v prípadoch, ak
samotní rodičia požiadajú o takýto aranžmán delenia starostlivosti. A – ak je to v zhode
s najlepším záujmom dieťaťa, ktorý súdy zvažujú primárne. Takéto delené rezidenčné
usporiadanie súdy uznávajú ako právo dieťaťa, nie ako právo rodiča.
Veľmi ostro tiež vymedzujú podmienky pre takýto typ usporiadania – nemôže byť nijako
ohrozené fyzické a emocionálne blaho dieťaťa, vrátane absolútneho vylúčenia násilia
v rodine. Súdy v uvádzaných krajinách pri hľadaní usporiadania starostlivosti zvažujú teda aj
prípadnú bezpečnosť ohrozenej dospelej osoby.
Základom úspechu SOS vo Švédsku je rešpektovanie rodovej rovnosti a presadzovanie
najlepšieho záujmu dieťaťa. Štatisticky najviac prípadov SOS je vo Švédsku preto, že je tu
rodinná politika dlhodobo založená na rodovej rovnosti. Teda neopiera sa o model „matka
opatrovateľka a otec živiteľ“, ale o model „matka aj otec opatrovatelia i živitelia“. A táto
politika našla svoj odraz v praxi – obyvateľstvo takúto rodinnú politiku prijalo, následkom
čoho je aj otvorené k SOS, ktorú považuje primárne za výhodu pre dieťa.
2.3. Najlepší záujem dieťaťa: Kontext medzinárodných a európskych dokumentov
Viaceré právne normy relevantné k porozvodovému usporiadaniu starostlivosti o deti sa
odvolávajú na „najlepší záujem dieťaťa“ (pripomeňme napríklad Občiansky zákonník, Zákon
o rodine, Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a iné). Pri vymedzení
pojmu (najlepší) záujem dieťaťa je situácia z pohľadu legislatívneho vymedzenia či definície
komplikovanejšia ako pri predchádzajúcich termínoch, nakoľko pojem presne vymedzený nie
je nikde. Prakticky to ani nie je možné, nakoľko zmysel tohto pojmu sa musí posudzovať
s ohľadom na konkrétny prípad dieťaťa. Čo hovoria k tejto záležitosti základné medzinárodné
a európske dokumenty, čo je to najlepší záujem dieťaťa, ako ho zisťovať a ako ho vedieť
zisťovať a uplatňovať?
Dohovor OSN o právach dieťaťa
V Dohovore o právach dieťaťa sa záujem dieťaťa spomína hneď v článku 3: „Záujem dieťaťa
musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, nech už
uskutočňovanej verejnými alebo súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi,
správnymi alebo zákonodarnými orgánmi“. Neuvádza síce jeho definíciu, ale vymedzuje ho
ako prvoradé hľadisko. Vyplýva z toho, že najlepší záujem dieťaťa sa má medzi ostatnými

6

Uvedené príklady boli spracované primárne na základe správy S. Moyer pre kanadskú vládu Child Custody
Arrangements: Their Characteristics and Outcomes z roku 2004. Pre budúce etapy vyhodnotenia
a monitorovania inštitútu SOS by mali byť dostupné aktuálnejšie prehľady, minimálne európskych krajín.
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záujmami zvažovať na prvom mieste a má sa mu prikladať väčší význam než iným záujmom,
hoci nemusí mať za všetkých okolností absolútnu prioritu.7
Vo všeobecnosti je nutné záujem dieťaťa interpretovať ako záujem na jeho rozvoji, ochrane
a participácii. Rozhodovanie tretích osôb o najlepšom záujme dieťaťa by malo vychádzať
z uspokojenia základných potrieb dieťaťa, rozvoja, želaní a totožnosti dieťaťa, jeho zdravia,
bezpečia, ochrany, zaopatrenia, starostlivosti, súdržnosti rodiny, trvalosti domova, väzieb
dieťaťa na kamarátov a spolužiakov a náboženskej viery.
K najlepšiemu záujmu dieťaťa a nejasností okolo tohto prioritného inštitútu vydal v roku
2013 Výbor OSN pre práva dieťaťa špecifický komentár Všeobecný komentár č. 14 (2013) o
práve dieťaťa na prvoradé zohľadnenie jeho alebo jej najlepšieho záujmu (čl. 3 ods.1). V ňom
Výbor OSN označil citovaný článok 3 ods. 1 za: „jednu zo štyroch základných zásad Dohovoru
pre interpretáciu vykonávania všetkých práv dieťaťa a aplikuje ju ako dynamický koncept,
ktorý si vyžaduje posúdenie primerané konkrétnemu kontextu“.8 V ďalších odsekoch
dokument približuje koncept „najlepšieho záujmu dieťaťa“ a jeho históriu.
Vysvetlenie konceptu núka odsek 4, kde sa uvádza, že koncept najlepšieho záujmu dieťaťa sa
sústredí na: „zabezpečenie plného a účinného využívania práv uznaných Dohovorom a
celistvého rozvoja dieťaťa“. Pričom „celistvý rozvoj“ sa má podľa všeobecného komentára č.
5, odsek 12 interpretovať ako: „celistvá koncepcia zahŕňajúca telesný, duševný, duchovný,
morálny, psychologický a sociálny vývoj dieťaťa“. 9 Text ďalej upozorňuje, že: že „posúdenie
najlepšieho záujmu dieťaťa zo strany dospelého nesmie prekonať povinnosť rešpektovať
všetky práva dieťaťa vyplývajúce z Dohovoru. Zároveň upozorňuje, že Dohovor neurčuje
žiadnu hierarchiu práv, všetky práva v ňom zakotvené sú „v najlepšom záujme dieťaťa“ a
žiadne právo nesmie byť ohrozené negatívnym výkladom najlepšieho záujmu dieťaťa.
Nasleduje konštatovanie o požiadavkách na úplnú aplikáciu koncepcie najlepšieho záujmu
dieťaťa: „Úplná aplikácia koncepcie najlepšieho záujmu dieťaťa si vyžaduje rozvoj prístupu
založeného na právach, do ktorého budú zapojení všetci aktéri, a ktorý zabezpečí celistvú
telesnú, psychologickú, morálnu a duchovnú integritu dieťaťa a podporí jeho alebo jej ľudskú
dôstojnosť“.
Dôležitý je tiež obsah odseku 6, kde sa upozorňuje na fakt, že koncepcia má tri zložky –
hmotné právo, základný výkladový právny princíp a procesné právo, pričom „najlepší záujem
dieťaťa“ zahŕňa všetky tri tieto rozmery. Čiže musí nie len „fyzicky“ existovať samotné „právo
dieťaťa na posúdenie jeho alebo jej najlepšieho záujmu a jeho prvoradé zohľadnenie“
(zakotvenie práva v národnej legislatíve s možnosťou odvolať sa naň), ale aj jeden „základný

7

Pozri napríklad: Vlček, R. – Simanová, D.: „Právna úprava niektorých vzťahov medzi rodičmi a deťmi.
Ošetrovateľský odbor 1-2/2010. Bratislava, Slovenská zdravotnícka univerzita 2010. Alebo aj v českej literatúre
napríklad: Hrušáková, M. - Kálíčková, Z. - Westphalová, L. a kol.. Občanský zákoník II: rodinné právo (§ 655-975):
komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 847; Dočkal, P.: Střídavá péče po rozvodu. Diplomová práce. Univerzita
Palackého v Olomouci, Právnická fakulta. Olomouc 2015.
8

Podrobnejšie pozri na:

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/konzultacne-organy/rada-vlady-sr-ludske-pravanarodnostne-mensiny-rodovu-rovnost/vybor-deti-mladez/dokumenty/gc-14.pdf.
9

Pozri Všeobecný komentár č. 5 na – viď vyššie.
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výkladový právny princíp“ 10 a „procedurálne záruky“ pre posúdenie a určenie najlepšieho
záujmu dieťaťa. 11
Všeobecný komentár č. 14 tiež zdôrazňuje, že najlepší záujem dieťaťa je dynamický koncept,
ktorý zahŕňa rôzne priebežne sa vyvíjajúce otázky a tento všeobecný komentár je rámcom na
posudzovanie a určovanie najlepšieho záujmu dieťaťa, že jeho snahou nie je predpísať, čo je
najlepšie pre dieťa v každej situácii a čase. Jeho hlavným cieľom je posilniť chápanie
a uplatňovanie práva detí na posúdenie ich najlepšieho záujmu a jeho prednostné
zohľadnenie, alebo v niektorých prípadoch, jediné možné zohľadnenie. Jeho celkovým
cieľom je podporiť skutočnú zmenu postojov, ktorá by viedla k úplnému rešpektovaniu detí
ako držiteľov práv.
Ani pri rozhodovaní o inštitúte striedavej starostlivosti o dieťa nie je možné opomínať
najlepší záujem dieťaťa. Práve naopak – musí sa z neho vychádzať a klásť ho ako prvoradý
princíp. A v každej fáze a z každého pohľadu vnímať koncept najlepšieho záujmu dieťaťa ako
celistvý, dynamický a individuálny koncept, ktorý má rôzne rozmery (hmotné právo,
výkladový princíp a procesné právo). Všeobecný komentár k najlepšiemu záujmu dieťaťa by
mal usmerňovať rozhodnutia všetkých osôb, ktoré sa zaoberajú deťmi, vrátane rodičov
a opatrovníkov. A zo strany štátnych orgánov krajín, ktoré ratifikovali Dohovor, by mal byť
povinný: „Každý zmluvný štát Dohovoru je povinný rešpektovať a vykonávať právo dieťaťa na
posúdenie a prioritné uplatňovanie jeho alebo jej najlepšieho záujmu a je povinný prijať
všetky potrebné cielené a konkrétne opatrenia na úplné vykonávanie tohto práva“ (Odsek
13).
V tejto súvislosti k povinnostiam zmluvných štátov Dohovoru patria aj nasledovné dve:
• „povinnosť zabezpečiť, aby bol najlepší záujem dieťaťa riadne integrovaný a
konzistentne uplatňovaný v každom konaní verejnej inštitúcie, najmä vo všetkých
vykonávacích opatreniach, správnych a súdnych konaniach, ktoré priamo alebo
nepriamo ovplyvňujú deti;
• povinnosť zabezpečiť, aby všetky súdne a správne rozhodnutia, politiky a
vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa detí demonštrovali, že najlepší záujem
dieťaťa je ich prvoradým hľadiskom. Sem patrí aj opis, akým spôsobom sa najlepšie
záujmy dieťaťa skúmajú a hodnotia a aká váha sa im pripisuje pri rozhodovaní.“
Obzvlášť dôležité je hľadať najlepší záujem dieťaťa pri regulácii istých špecifických oblastí s
vplyvom na deti, ku ktorým patrí zákon o rodine a iné zákony vymedzujúce striedavú osobnú
starostlivosť (ale aj napríklad zákony o adopcii, justícii pre mladistvých a prípadne iné prvky).
Tu Všeobecný komentár č. 14 odporúča ako užitočné pripraviť nevyčerpávajúci a
nehierarchický zoznam prvkov, ktoré by sa mohli začleniť do posúdenia najlepšieho záujmu
10

„Ak môže mať právne ustanovenie viac výkladov, treba uprednostniť výklad, ktorý najúčinnejšie slúži
najlepšiemu záujmu dieťaťa. Rámcom pre výklad sú práva zakotvené v Dohovore a jeho Opčných protokoloch“
(Odsek 6, písmeno b).
11

Odsek 6 pod písmenom c) uvádza: „Kedykoľvek treba prijať rozhodnutie, ktoré ovplyvní konkrétne dieťa,
identifikovanú skupinu detí alebo deti všeobecne, rozhodovací proces musí zahŕňať posúdenie možného vplyvu
(pozitívneho alebo negatívneho) rozhodnutia na dané dieťa alebo deti. Posúdenie a určenie najlepšieho záujmu
dieťaťa si vyžaduje procedurálne záruky. Odôvodnenie rozhodnutia musí navyše preukázať explicitné
zohľadnenie práva. V tejto súvislosti musia zmluvné štáty Dohovoru vysvetliť, akým spôsobom bolo
rešpektované právo v rozhodnutí, tzn. čo sa považuje za konanie v najlepšom záujme dieťaťa, na akých
kritériách sa zakladá a akú váhu mali najlepšie záujmy dieťaťa v porovnaní s ostatnými záujmami, či už v prípade
širokých otázok politiky alebo v individuálnych prípadoch.“
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dieťaťa. Pri pridávaní prvkov do zoznamu je konečným účelom zohľadnenia najlepšieho
záujmu dieťaťa zabezpečiť plné a účinné využívanie práv zakotvených v Dohovore a celistvý
rozvoj dieťaťa. Prvky v rozpore s právami zakotvenými v Dohovore alebo také, ktoré by
negatívne ovplyvnili práva zakotvené v Dohovore, preto nie je možné považovať za platné z
pohľadu posudzovania toho, čo je pre dieťa najlepšie.
Dokument odporúča pre posúdenie najlepšieho záujmu dieťaťa nasledujúce prvky: názory
dieťaťa, identita dieťaťa, zachovanie rodinného prostredia a udržiavanie vzťahov,
starostlivosť, ochrana a bezpečnosť dieťaťa, zraniteľnosť, právo dieťaťa na zdravie a právo
dieťaťa na vzdelanie. Potrebné je tiež vyváženie prvkov v posudzovaní najlepšieho záujmu
dieťaťa.
So skúmanou témou striedavej starostlivosti o dieťa priamo súvisí „zachovanie rodinného
prostredia a udržiavanie vzťahov“. Na čo komentár Výboru OSN v tejto súvislosti
upozorňuje?
Hneď na úvod zdôrazňuje, že v súvislosti s potenciálnym oddelením dieťaťa od rodiča alebo
rodičov je posúdenie a určenie najlepšieho záujmu dieťaťa nevyhnutné. Postupne prechádza
jednotlivými článkami Dohovoru o právach dieťaťa, ktoré sa týkajú rodinného prostredia
a vzťahov. V rámci toho pripomína dôležitosť rodiny pre prosperitu svojich členov
(preambula) a právo dieťaťa na rodinný život (čl. 16), zároveň ale explicitne zdôrazňuje
nutnosť interpretovať pojem „rodina“ v širokom zmysle, kde sa okrem biologickej zahŕňa aj
adoptívna alebo pestúnska rodina, aj širšie príbuzenstvo či komunita.
Predchádzanie oddeleniu dieťaťa a zachovanie rodinnej jednotky je významným prvkom
systému ochrany dieťaťa. Dokladá to článok 9, ktorý požaduje, aby: „dieťa nemohlo byť
oddelené od svojich rodičov proti ich vôli, okrem prípadov, keď príslušné úrady na základe
súdneho rozhodnutia a v súlade s platným právom a v príslušnom jednaní určia, že takéto
oddelenie je potrebné v najlepšom záujme dieťaťa“. Spolu s tým pre dieťa oddelené od
jedného alebo obidvoch rodičov žiada právo „na pravidelné udržiavanie osobných vzťahov a
priamych stykov s obidvoma svojimi rodičmi, ak to nie je v rozpore s jeho alebo jej najlepším
záujmom“.
Keďže oddelenie dieťaťa od rodiča či rodičov je závažný akt a môže mať na dieťa silný vplyv,
malo by sa používať ako posledné východisko a oddelenie by nemalo prebehnúť bez
predchádzajúceho uplatnenia všetkých dostupných opatrení, ktoré by dieťa mohli ochrániť
(vrátane podpory rodine zvládať rodičovskú zodpovednosť). Ak je oddelenie dieťaťa
nevyhnutné, mal by ho posudzovať tím odborníkov schopný identifikovať najlepší záujem
dieťaťa. Rozhodujúce osoby musia zaručiť, aby dieťa, pokiaľ to nie je v rozpore s jeho alebo
jej najlepším záujmom, udržiavalo spojenie a vzťahy so svojimi rodičmi a rodinou – so
súrodencami, príbuznými a osobami, ku ktorým má silný osobný vzťah. Pri rozhodnutiach o
frekvencii a dĺžke návštev alebo iného kontaktu je nevyhnutné zohľadniť kvalitu vzťahov a
potrebu ich udržiavania.
V stanovisku sa zdôrazňuje, že spoločná rodičovská zodpovednosť je vo všeobecnosti v
najlepšom záujme dieťaťa. Avšak pri rozhodnutiach o rodičovskej zodpovednosti by mal byť
jediným kritériom najlepší záujem konkrétneho dieťaťa. V rozpore s najlepším záujmom
dieťaťa je, ak zákon automaticky udelí rodičovskú zodpovednosť jednej alebo obom stranám.
Pri posudzovaní najlepšieho záujmu dieťaťa musí sudca vziať do úvahy právo dieťaťa na
zachovanie jeho vzťahu s oboma rodičmi, spolu s relevantnými prvkami danej veci.
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A napokon sa v tejto súvislosti zdôrazňuje, že dôležitou súčasťou „zachovania rodinného
prostredia“ je aj zachovanie väzieb dieťaťa v širšom zmysle slova. Tieto väzby sa týkajú širšej
rodiny ako sú starí rodičia, strýkovia a tety, ale aj priatelia, škola a širšie prostredie, ktoré sú
veľmi dôležité najmä vtedy, ak rodičia žijú oddelene na iných miestach.
Posúdenie najlepšieho záujmu dieťaťa musí zahŕňať aj vyhodnotenie bezpečnosti dieťaťa,
tzn. práva dieťaťa na ochranu pred všetkými formami telesného alebo duševného násilia,
zneužívania alebo ubližovania (čl. 19), sexuálneho násilia, tlaku rovesníkov, šikanovania,
ponižujúceho zaobchádzania atď. V dôsledku toho si v niektorých prípadoch a okolnostiach
prvky posúdenia najlepšieho záujmu môžu dokonca vzájomne odporovať. Napríklad
zachovanie rodinného prostredia môže byť v rozpore s potrebou chrániť dieťa pred rizikom
násilia alebo zneužívania zo strany rodičov. V takýchto situáciách je treba jednotlivé prvky
posúdiť podľa ich vzájomnej váhy a nájsť riešenie, ktoré najlepšie zodpovedá najlepšieho
záujmu dieťaťa alebo detí.
Zhrnutie:
•

Rekapitulácia záväzkov SR vyplývajúcich z ratifikácie Dohovoru OSN o právach dieťaťa
ukázala, že pri inštitúte striedavej osobnej starostlivosti musí byť centrálnym bodom,
kategóriou a princípom „najlepší záujem dieťaťa“.

•

Pritom „najlepší záujem dieťaťa“ sa považuje za veľmi komplexný pojem a jeho obsah
treba stanovovať podľa konkrétnych prípadov. Je preto potrebné vyjasniť si ho
a používať ho aj v situácii riešenia a rozhodovania o striedavej osobnej starostlivosti.

•

Najlepší záujem dieťaťa je však zároveň pojmom pružným a adaptabilným. Treba ho
prispôsobiť a definovať podľa konkrétnej situácie dotknutého dieťaťa alebo detí,
zohľadniť pri tom ich osobný kontext, situáciu a potreby. Posúdenie a určenie
starostlivosti o dieťa sa musí uskutočniť tak, aby v plnej miere rešpektovali všetky
práva zakotvené v Dohovore a jeho Opčných protokoloch.

•

Dokument Rady Európy o justícii ústretovej k deťom

Nakoľko o striedavej osobnej starostlivosti rozhodujú súdy, ďalším významným dokumentom
vo vzťahu k tomuto inštitútu môžu predstavovať Pokyny Výboru ministrov Rady Európy
o justícii ústretovej k deťom z roku 2010. Vznikol v rámci programu RE „Budovanie Európy
pre deti a s deťmi“. Tento program vznikol s cieľom zabezpečiť a podporovať ľudské práva
detí a chrániť deti pred všetkými formami násilia.
Ako sa uvádza v predhovore, v dnešnej dobe môže každé dieťa prísť v nejakej podobe do
kontaktu s justíciou, či už z dôvodu násilia, migrácie, osvojenia alebo rozvodu rodičov. A pre
mnohé z nich je to veľmi nepríjemná skúsenosť. Hoci sú hlavné zásady pristupovania
k deťom na súdoch na medzinárodnej i európskej úrovni stanovené, nedá sa povedať, že
justícia je vždy k deťom a mládeži ústretová. Počas konzultácií, ktoré sa na podnet RE
rozbehli, deti a mládež uvádzali celkovú nedôveru k súdnemu systému a poukázali na
množstvo nedostatkov: zastrašujúce prostredie, nedostatok informácií a vysvetlení
primeraných veku, nedostatočný prístup k rodine a príliš dlhé procesy.
RE následne pripravila pokyny o justícii ústretovej k deťom, ktoré majú zabezpečiť, aby sa ku
všetkým deťom zabezpečil zodpovedajúci prístup k súdnictvu a ohľaduplné a citlivé
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zaobchádzanie. Pokyny sa vypracovali s cieľom chrániť deti a mládež pred sekundárnou
viktimizáciou zo strany justície. Systém ústretový k deťom zabezpečuje, aby mali možnosť
a priestor vyjadriť sa, k ich slovám sa náležite prihliada a interpretujú sa tak, aby sa neohrozil
najlepší záujem dieťaťa. Systém zohľadňuje vek dieťaťa, je prispôsobený potrebám detí
a zaručuje individuálny prístup bez stigmatizácie.
Prijatie Pokynov sa všeobecne považuje za krok vpred, ale úloha bude dokončená až vtedy,
kedy bude možné zmenu pocítiť v praxi. A zásadné pre dosiahnutie takéhoto stavu je, aby sa
pokyny podporovali, šírili a sledovali, a aby sa stali oporou pre tvorbu politík na vnútroštátnej
úrovni.
V Preambule sa materiál odvoláva na základné medzinárodné a európske dokumenty
garantujúce ľudské práva. 12 „Justíciu ústretovú k deťom“ materiál definuje ako justičné
systémy, ktoré zaručujú dodržiavanie a účinné vykonávanie všetkých práv detí na najvyššej
dosiahnuteľnej úrovni, so zreteľom k vytýčeným zásadám a pri riadnom zohľadnení úrovne
dieťaťa a jeho schopnosti chápať situáciu a okolnosti prípadu. Znamená to justíciu, ktorá je
predovšetkým prístupná, primeraná veku, rýchla, dôsledná, prispôsobená potrebám
a právam dieťaťa a zameraná na jeho potreby a práva. Následne v časti III približuje základné
zásady, ktorými je účasť, záujem dieťaťa, dôstojnosť, ochrana pred diskrimináciou a právny
štát.
V rámci všeobecných prvkov justície ústretovej k deťom – pred zahájením súdneho procesu,
v jeho priebehu i po jeho skončení – dokument uvádza také oblasti ako sú: informácie
a poradenstvo, ochrana súkromného a rodinného života, bezpečnosť, školenie odborníkov
a viacodborový prístup.
V priebehu súdneho postupu pozostáva justícia ústretová k deťom podľa dokumentu
z nasledovných piatich prvkov: prístup k súdu a súdnemu procesu, právny zástupca
a zastúpenie, právo byť vypočutý a vyjadrovať názory,13 zamedzenie zbytočným prieťahom,
organizácia procesu, prostredie ústretové k deťom a jazyk ústretový k deťom a dokazovanie
(výpovede detí).
Pre každú z týchto oblastí dokument formuluje viacero pokynov, ako postupovať. Tak
napríklad za oblasť „zamedzenie zbytočných prieťahov“ sú to štyri odporúčania (50-53):
- Vo všetkých postupoch zahrnujúcich deti by sa mala uplatňovať zásada naliehavosti,
aby sa zaistila rýchla reakcia a ochrana záujmu dieťaťa a zároveň boli dodržané
zásady právneho štátu.
-

V rodinno-právnych veciach (napríklad rodičovstvo, starostlivosť o deti, únosy detí ich
rodičmi) by súdy mali vynaložiť mimoriadne úsilie, aby sa zamedzilo akémukoľvek
riziku nepriaznivých dôsledkov pre rodinné vzťahy.

-

V prípade potreby by mali súdne orgány zvážiť možnosť prijatia predbežných
rozhodnutí alebo predbežných rozsudkov.

12

Vzhľadom k téme štúdie spomeňme okrem Dohovoru OSN o právach dieťaťa z roku 1989 a jeho Všeobecných
protokolov napríklad Európsky dohovor o výkone práv detí z roku 1996, Dohovor RE o kontakte s deťmi z roku
2003, Dohovor RE o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a pohlavným zneužívaním z roku 2007 alebo
Európsky dohovor o osvojení detí (2008).

13

V tomto bloku pod č. 46 napríklad Pokyny uvádzajú, že: „Právo byť vypočuté je právom dieťaťa, nie jeho
povinnosť.“
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-

V súlade s právnymi predpismi by súdne orgány mali mať možnosť prijímať okamžite
vykonateľné rozhodnutia v prípadoch, kedy by to bolo v záujme dieťaťa.

Vo vzťahu k riešenej problematike – rozhodovanie o inštitúte SOS – priblížime ešte niektoré
z pokynov a odporúčaní pre piatu oblasť „organizácia procesu, prostredie ústretové k deťom
a jazyk ústretový k deťom“. Celkovo ich obsahuje až desať, tu pripomenieme len niektoré,
ktoré podľa skúseností z praxe zaostávajú najviac. Tak napríklad sa odporúča:
- Vo všetkých postupoch by sa s deťmi malo zaobchádzať s ohľadom na ich vek,
zvláštne potreby, úroveň a schopnosť chápať situáciu a s prihliadnutím k akýmkoľvek
komunikačným ťažkostiam, aké môžu mať. Prípady zahŕňajúce deti by sa mali riešiť
v prostredí, ktoré ich nezastrašuje a je k nim ohľaduplné.
-

Pred zahájením súdneho procesu by mali byť deti oboznámené s priestorovou
dispozíciou súdu alebo jeho zariadením a s úlohami a totožnosťou zapojených
úradníkov.

-

Mal by sa používať jazyk primeraný veku dieťaťa a jeho schopnosti chápať situáciu.

-

Súdne pojednávanie, ktorého sa zúčastňujú deti by sa mali prispôsobiť tempu dieťaťa
a maximálnej dobe ich sústredenia: mali by byť naplánované pravidelné prestávky
a pojednávanie by nemalo trvať príliš dlho.

-

Vypočúvacia miestnosť a čakáreň by mali byť pre deti primerané a podľa možnosti
upravené tak, aby predstavovali prostredie ústretové k rodine.

Odporúčaní či pokynov pre jednotlivé etapy súdnych procesov a postupov je celkovo až 83
a mnohé sú pre našu súdnu prax inšpiratívne – aj pre iné typy kontaktov dieťaťa s justíciou,
nie len v prípade určenia porozvodovej starostlivosti. Veľa podnetných nápadov je
obsiahnutých tiež v časti V., ktorá sa venuje podpore ďalších opatrení – mimo priameho
priebehu súdnych úkonov. V rámci nich (spolu ich je „a-l“) sa členským štátom Rady Európy
odporúča napríklad:
- Podporovať výskum všetkých aspektov justície ústretovej k deťom, vrátane techník
vypočúvania ústretových k deťom a šírenia informácií a školení o týchto technikách;
-

Alebo aby sa zaradili ľudské práva vrátane práv detí ako povinnú súčasť školských
osnov a ako povinný prvok pre odborníkov, ktorí pracujú s deťmi;

-

Či aby sa vytvárali a podporovali systémy zamerané na zvyšovanie informovanosti
rodičov o právach detí.

Odporúčaní a pokynov je v dokumente RE veľa a predstavujú dobrú bázu pre zabezpečenie
ústretovej justície k deťom v praktických postupoch a procesoch. Inšpiratívna je aj dôvodová
správa k dokumentu, ktorá približuje, prečo je takýto nástroj potrebný, ako sa vytváral
a v akých súvislostiach. Pre lepšie pochopenie jednotlivých princípov prezentuje aj príklady
jednotlivých rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva.
Cieľom tu nebolo predstaviť a podrobne rozobrať celý dokument Rady Európy zameraný na
justíciu ústretovú k deťom, ale pripomenúť jeho existenciu a odporúčania inšpirujúce aj pre
rozhodovanie o porozvodovej či porozchodovej starostlivosti o dieťa.
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Zhrnutie kapitoly:
•

Ako sa uvádza vo všeobecnom komentári č. 14 o najlepšom záujme dieťaťa: „každý
postup týkajúci sa dieťaťa alebo detí musí prednostne prihliadať na najlepší záujem
dieťaťa“. A pri rozhodovaní o striedavej osobnej starostlivosti rozhodne ide o „postup
týkajúci sa dieťaťa“.

•

Pričom, ako dokument ďalej upozorňuje, termín „postupy“ zahŕňa nielen samotné
rozhodnutia, ale aj všetky kroky, konanie, návrhy, služby, procedúry a ďalšie
opatrenia. Z uvedeného vyplýva povinnosť riadne integrovať, konzistentne
uplatňovať a priorizovať najlepší záujem dieťaťa aj v súdnych konaniach
a sprievodných aktivitách týkajúcich sa rozhodovania o striedavej osobnej
starostlivosti.

•

Pri rozhodovaní o striedavej osobnej starostlivosti ide prioritne o deti, najlepší
záujem dieťaťa tu musí byť prvoradým hľadiskom. Zakladá to právnu povinnosť
vyhodnotiť najlepší záujem dieťaťa a pripísať mu prvoradú váhu – nesmie sa
posudzovať na rovnakej úrovni s inými hľadiskami. 14

•

Najlepší záujem dieťaťa – po posúdení a určení – môže byť v rozpore s inými
záujmami alebo právami, v prípade striedavej osobnej starostlivosti napríklad
s právami iných detí v rodine alebo právami niektorého z rodičov. Potenciálne
konflikty medzi najlepším záujmom dieťaťa a právami iných osôb (matky či otca)
treba riešiť individuálne – prípad od prípadu. Musia sa starostlivo zvažovať záujmy
všetkých strán a hľadať vhodný kompromis. Ak nie je možné ich zosúladiť, Všeobecný
komentár k Dohovoru o právach dieťaťa č. 14 odporúča, aby príslušné orgány a
rozhodujúci aktéri zanalyzovali a posúdili váhu práv všetkých zúčastnených, ale
pamätajúc na to, že najlepší záujem dieťaťa ako prvoradé hľadisko znamená, že
najlepší záujem dieťaťa má prioritu a nie je len jedným zo záujmov strán. Tomu, čo je
v najlepšom záujme dieťaťa, preto treba pripísať omnoho väčšiu váhu (Ods. 39).

Čo pre takéto nastavenie „postupu rozhodovania o SOS“ – aby prednostne prihliadal na
najlepší záujem dieťaťa – urobiť? Pri hľadaní odpovede by mohli pomôcť nasledovné
otázky:
- Obsahuje legislatíva upravujúca striedavú osobnú starostlivosť tento základný
princíp?
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-

Rešpektuje sa vo všetkých „postupoch“ týkajúcich sa striedavej osobnej starostlivosti
– od podania návrhu, cez samotné konanie, rozhodnutie a procedúry, až po prípadné
služby a ďalšie opatrenia?

-

Majú tento princíp osvojený a zvnútornený všetci odborníci prichádzajúci s prípadmi
do kontaktu – sudcovia, advokáti, sociálne pracovníčky, posudzovatelia,
psychológovia, učitelia, tvorcovia politík, zákonodarcovia, atď.?

-

Rozumie mu a stotožňuje sa s ním laická verejnosť a deti samotné?

Ako sa uvádza vo Všeobecnom komentári č. 14 k Dohovoru o právach dieťaťa, k tejto silnejšej pozícii
oprávňuje špeciálna situácia dieťaťa, ktorú charakterizuje závislosť, ne-zrelosť, slabší právny status a často
nemožnosť vysloviť sa. „Deti majú menej možností než dospelí dôrazne sa zastať svojich záujmov, a preto tí,
ktorí o nich rozhodujú, musia tieto záujmy explicitne poznať. Ak sa záujmy dieťaťa nezdôrazňujú, často sa stáva,
že sa prehliadnu“ (Ods. 37).
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Od januára 2016 našiel „najlepší záujem dieťaťa“ explicitné legislatívne vyjadrenie na
Slovensku v zákone o rodine, ako aj v civilnom súdnom konaní. 15
Článok 5 Zákona o rodine nedefinuje pojem záujem dieťaťa, ale obsahuje nevyčerpávajúci
a nehierarchický výpočet kritérií záujmu dieťaťa. Uvádza, že záujem maloletého dieťaťa je
prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú a pri určovaní
a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä:
a) úroveň starostlivosti o dieťa,
b) bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,
c) ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,
d) okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím
dieťaťa,
e) ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi
do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou,
f) podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa,
g) názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,
h) podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami
a sinými blízkymi osobami,
i) využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje
zásah do rodičovských práv a povinností. (zvýraznila autorka)“
Ako vyplýva z dôvodovej správy výpočet vyššie uvedených kritérií v abecednom poradí
neznamená prioritu niektorého z nich. Bude vždy na posúdení súdu, ktorý z nich
v konkrétnom prípade preváži a ktorý súd vyhodnotí ako východiskový.
Zmeny, ktoré sa po 1. júli 2016 týkajú detí v civilnom súdnom konaní, do súdnej praxe
priniesol Civilný mimosporový poriadok a Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa
ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých. Dajú zhrnúť nasledovne:
Nová zásada o najlepšom záujme maloletého dieťaťa a informovanosti
Civilný mimosporový poriadok osobitne zvýrazňuje, že súd koná v najlepšom záujme dieťaťa
a ak je to vhodné, informuje dieťa o všetkých podstatných otázkach týkajúcich sa priebehu
konania a veci samej.
Účasť prokurátora v konaní
Podľa Civilného mimosporového poriadku prokurátor môže vstúpiť do začatého konania
okrem konania o rozvod manželstva. Výnimkou je však situácia, ak je s konaním o rozvod
manželstva spojené konanie o úpravu pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po
rozvode. Vtedy môže prokurátor vstúpiť do konania v tejto časti.
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Pozri na: https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2103.
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Povinnosť zisťovať názor dieťaťa
Súd bude povinný zisťovať názor maloletého dieťaťa, pričom vyjadrenie názoru maloletého
nie je podmienené vekovou hranicou ani rozumovou vyspelosťou, ale schopnosťou ho
vyjadriť, a to primárne samostatne. Spôsob zisťovania názoru maloletého sa ponecháva na
rozhodnutí súdu, zákon však predpokladá jeho prispôsobenie veku a vyspelosti maloletého.
Posilnenie participačného práva dieťaťa
V prípade, ak sa to neprieči účelu konania, je súd povinný maloletého informovať
o prebiehajúcom konaní. Ide o taký postup súdu, ktorý umožňuje výmenu informácií,
priestor pre dialóg medzi dieťaťom a dospelými na základe vzájomného rešpektu. Bude iba
úlohou súdu zvoliť vhodný procesný úkon, primeraný rozumovej a vôľovej vyspelosti
maloletého, ktorý mu umožní pochopiť význam a následky rozhodnutia v súdnom konaní.
Nový model tzv. procesného opatrovníka dieťaťa
Civilný mimosporový poriadok obsahuje osobitnú úpravu, pokiaľ sa týka ustanovenia
opatrovníka maloletému. V súlade s § 117 Civilného mimosporového poriadku, „ak treba,
aby za maloletého konal opatrovník, súd na návrh ustanoví za opatrovníka najmä blízku
osobu maloletého, u ktorej je predpoklad, že bude konať v záujme maloletého, ak s
ustanovením súhlasí. Inak ustanoví za opatrovníka orgán sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately.“
Pribratie právno-ochranného subjektu na stranu dieťaťa
Súd bude môcť pribrať do konania právno-ochranné subjekty, akými sú napr. Komisár pre
deti, Verejný ochranca práv a pod.
V nadväznosti na Civilný mimosporový poriadok vznikla Vyhláška Ministerstva spravodlivosti
SR č. 207/2016 Z.z. z 27. júna 2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo
veciach maloletých, ktorá definuje základné princípy a postupy v súlade s Dohovorom OSN
o právach dieťaťa a dokumetami RE týkajúcich sa detí v súdnom konaní.
Základné princípy vo vykonávacom konaní
Vyhláška v prvom rade zohľadňuje tri základné princípy vyplývajúce z Dohovoru o právach
dieťaťa, a to: princíp najlepšieho záujmu dieťaťa, princíp rešpektovania práv dieťaťa, princíp
vypočutia názoru dieťaťa.
Zvýšenie miery spravodlivosti vo vykonávacom konaní
Po novom budú musieť súdy napríklad zisťovať, „či sa povinný podrobuje rozhodnutiu a či
existujú ospravedlniteľné dôvody, pre ktoré sa povinný nemôže podrobovať
rozhodnutiu“. Cieľom je korigovať doterajšiu prax niektorých súdov. Stáva sa totiž, že súdy po
podaní návrhu na výkon rozhodnutia automaticky ukladajú pokuty za to, že sa nedarí
uskutočniť stretnutie rodiča s dieťaťom. K ukladaniu týchto sankcií pritom dochádza bez
predchádzajúceho skúmania dôvodov, prečo k stretnutiu nedošlo. Je zároveň potrebné
poznamenať, že často tieto dôvody existovali nie na strane povinného, ale práve na strane
oprávneného alebo samotného dieťaťa.
Ak situácia zájde tak ďaleko, že už bude musieť dôjsť k výkonu rozhodnutia, na zjemnenie
dopadov výkonu na dieťa, alebo na dosiahnutie dobrovoľného rešpektovania súdneho
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rozhodnutia, bude môcť súd po novom nariadiť rodičom a dieťaťu povinnosť zúčastniť sa na
sociálnom poradenstve, psychologickom poradenstve alebo na inom odbornom
poradenstve.
V praxi sa ukázalo poradenstvo alebo mediácia ako veľmi dobrý prostriedok, ako sa vyhnúť
„násilnému“ odoberaniu dieťaťa. Poradenstvo v praxi môže byť poskytované referátom
poradensko-psychologických služieb oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately, školským zariadením výchovného poradenstva alebo neštátnym akreditovaným
zariadením.
Jasnejšie pravidlá pre plánovanie priebehu výkonu rozhodnutia
Súd určí spôsob zabezpečenia priebehu výkonu rozhodnutia spravidla 24 hodín pred
výkonom rozhodnutia. Ak poskytuje orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
súčinnosť, súd a orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately určia spôsob
zabezpečenia priebehu výkonu rozhodnutia spoločne.
Posilnenie participačného práva dieťaťa vo vykonávacom konaní
Ak to nevylučujú okolnosti výkonu rozhodnutia, orgány a osoby, ktoré sa zúčastňujú výkonu
rozhodnutia vo vzájomnej súčinnosti vysvetlia dieťaťu spôsobom primeraným jeho veku a
rozumovej vyspelosti dôvody a následky výkonu rozhodnutia.
Pri zisťovaní či sa povinný podrobuje rozhodnutiu a či existujú ospravedlniteľné dôvody, pre
ktoré sa povinný nemôže podrobovať rozhodnutiu sa bude prihliadať na správanie sa dieťaťa
a jeho názor.
Výkon rozhodnutia v škole bez prítomnosti iných detí
Ak je možné dôvodne predpokladať, že dieťa sa má odňať v priestore školy, súd požiada
riaditeľa školy o súčinnosť spravidla 24 hodín pred výkonom rozhodnutia. Riaditeľ školy
poskytne súčinnosť súdu pri výkone rozhodnutia najmä tým, že informuje o priebehu
výchovno-vzdelávacieho procesu v čase výkonu rozhodnutia a možnosti odňatia dieťaťa v
takých priestoroch školy, aby priebeh výkonu rozhodnutia bol čo najviac šetrný a bol
najmenšou ujmou pre dieťa, a zabezpečí, aby pri výkone rozhodnutia neboli prítomné iné
deti ani ich zákonní zástupcovia. Súd priebeh odňatia dieťaťa v priestoroch školy konzultuje s
riaditeľom školy.
Jasnejšie pravidlá pri zaznamenávaní priebehu odňatia dieťaťa
Súd zabezpečí zaznamenávanie priebehu odňatia dieťaťa pomocou technických zariadení a
prostriedkov určených na zaznamenávanie zvuku a obrazu. Súd zabezpečí, aby zo záznamu
bolo zjavné najmä správanie sa povinného, správanie sa oprávneného a správanie sa a názor
maloletého. Zo záznamu má byť prípadne zjavné či existujú dôvody odkladu výkonu
rozhodnutia.
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3. SOS V ODBORNEJ LITERATÚRE A VO VEREJNOM PRIESTORE (desk výskum)
Výskumy venované skúmaniu usporiadania starostlivosti o deti po rozvode či rozchode
rodičov vytvorili v priebehu desaťročí obrovskú databázu poznatkov a informácií väčšej či
menšej kvality a validity. Štúdie s týmto zameraním sa stali predmetom mnohých
sekundárnych odborných hodnotení a meta-analýz, a to tak z metodologického, ako aj z
obsahového hľadiska.
Čo sa týka druhého zo zmienených hľadísk, pri istom zjednodušení možno pri pohľade na
históriu týchto výskumov konštatovať, že sa obsahovo zameriavali na tri hlavné témy.
Pôvodné, historicky najstaršie štúdie sa zameriavali predovšetkým na zisťovanie toho, ktorý
spôsob porozvodového či porozchodového usporiadania vzťahov je lepší a má menej
negatívnych dopadov na deti.16 Novšie výskumy a štúdie už reagujú na problémy praxe
a dajú sa tu špecifikovať dve širšie spracované témy. Sú nimi otázky vynucovania rozhodnutí
o starostlivosti o deti a sankcie za jeho nevykonanie a otázka porozvodového usporiadania
v súvislosti s domácim násilím. Venujme krátku pozornosť všetkým trom obsahovým
zameraniam a začnime prvým z nich.
3.1. Reflexia výskumov zameraných na porozvodovú starostlivosť a jej dopady na deti
Aké je najlepšie usporiadanie porozvodovej alebo porozchodovej starostlivosti o deti? Túto
otázku si dávali priebežne za cieľ mnohé štúdie a výskumy o efektoch porozvodového
usporiadania starostlivosti o deti v rôznych krajinách Európy i sveta. A ako rozvodovosť
postupne narastala, výskumných pokusov a analýz pribúdalo. Ich cieľom bolo prispieť
k hľadaniu takého usporiadania, ktoré by dokázalo zmierniť následky rozvodu. Túto
spoločenskú objednávku sa však výskumom nepodarilo naplniť. Venujme v tejto časti krátku
pozornosť tomu, prečo sa to nepodarilo.
Ako opakovane zdôrazňujú viacerí autori, 17 štúdie venujúce sa dopadom jednotlivých typov
starostlivosti na blaho detí čelia v prvom rade mnohým metodologickým výzvam
a nedostatkom. V praxi sa totiž nedajú naplniť striktné požiadavky na kvalitu výskumnej
vzorky (nízke zastúpenie a vysoké rozptýlenie prípadov v celkovej populácii) a na kontrolu
intervenujúcich premenných. 18 Viacerí autori tiež upozornili na ďalšie vážne nedostatky
spôsobené „skreslením vplyvom výskumníka“ (Pavlát, 2010). Patrí sem napríklad nízke
uvedomovanie si obmedzenej platnosti zistení zaťažených metodologickými nedostatkami,
akceptovanie kauzálnych vzťahov na základe korelačných štúdií, ktoré ale pri nedostatočnej
kontrole intervenujúcich premenných strácajú výpovednú hodnotu, ako aj o selektívny
prístup k výsledkom či nesprávne citácie literatúry. To posledné najmä v prípadoch, keď
výsledky využívajú pri svojej argumentácii silné záujmové skupiny presadzujúce niektorý typ
porozvodovej starostlivosti, ktoré nezriedka zdieľajú silné ideologizujúce stanoviská. Téma
16

Intenzívnejšie sa začali v psychologickej či širšie v spoločensko-vednej literatúre objavovať už od začiatku
osemdesiatych, ale najmä v deväťdesiatych rokoch, vyskytujú sa však aj po roku 2000.
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Napríklad R. Bauserman alebo S. Moyer, v Čechách J. Pavlát (pozri použitú literatúru a zdroje).

18

Od legislatívneho vymedzenia, cez sociálne a demografické charakteristiky rodiny, osobnostné charakteristiky
rodičov, až po mieru konfliktu a kooperácie medzi rodičmi a preferencie rodičov, prípadne detí.
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detí a starostlivosti o nich je v spoločnosti veľmi citlivá a výskumníci či lobisti strácajú kritický
nadhľad a ignorujú obmedzenú platnosť výskumných zistení.
Porovnávanie troch základných typov porozvodovej starostlivosti je vo svete častým
objektom výskumu už viac ako štvrťstoročie. Venovali sa rôznym aspektom problému a na
rôznej odbornej úrovni. Ako konštatujú autori usilujúci o ich zhodnotenie, mnohé sa nevyhli
závažným pochybeniam. Ako konštatuje J. Pavlát, niektoré štúdie sa snažili porovnávať
zdravotný stav a prosperitu detí v rôznych typoch starostlivosti. Predpokladalo sa v nich, že
ak sa v niektorom type porozvodového usporiadania darí deťom lepšie, je to argument pre
jeho preferovanie pred ostatnými typmi. Ukázalo sa, že zistenia sa nezriedka interpretujú zle.
Zistenie o dobrých výsledkoch u detí zo striedavej starostlivosti sa odporúčalo ako
usporiadanie vhodné za každých okolností, pričom sa ignoroval fakt, že pre spoločnú
starostlivosť sa častejšie rozhodujú páry, ktoré sú schopné spolu komunikovať
a spolupracovať pri starostlivosti, majú vyššie vzdelanie a ekonomický status. Platí teda, že
spolupracujúcim rodičom deti lepšie prosperujú, ale nie, že spoločná starostlivosť vedie
k lepšej prosperite detí za každých okolností.
R. Bauserman upozornil na protichodné či odporujúce si závery pri interpretácii výsledkov
výskumu. Napríklad niektorí výskumníci argumentujú, že štúdie podporujú jednoznačne
striedavú starostlivosť; iní dochádzajú k záveru, že rodičovský konflikt je pre blaho a rozvoj
dieťaťa dôležitejší ako samotná forma usporiadania a SOS preto nie je vhodná pre konfliktné
situácie. Autor tiež upozornil na skutočnosť, že prehľadové štúdie o výskumoch tohto
zamerania obyčajne zahŕňajú iba také výskumy, ktoré sú konzistentné s východiskami
a názormi autora a ignorujú štúdie, ktoré sú s názormi autora v rozpore. Podčiarkuje
zároveň, že väčšina prác sa opiera o veľmi malé výberové vzorky, nedostatočne kontroluje
intervenujúce premenné a nespĺňa štatistické predpoklady pre spracovanie.
Na silnú úroveň ideologizácie jednotlivých štúdií a ich záverov upozornil ďalší autor usilujúci
o zhodnotenie výskumných aktivít z amerického prostredia (Lee, 2002). Podľa neho štúdie
a závery slúžia často ako argumenty pre silné záujmové skupiny. Na jednej strane uvádza
organizácie zastupujúce rozvedených otcov, na druhej strane skupiny podporujúce záujmy
matiek. Konštatuje, že v USA sú takéto skupiny veľmi aktívne a s rôznym úspechom sa
pokúšajú meniť legislatívu.
O zhodnotenie kanadských skúseností so štúdiami porozvodovej starostlivosti sa v roku 2004
pokúsila autorka S. Moyer. Väčšine z nich vyčítala, že nemajú vymedzené, aké časové
rozdelenie medzi rodičov považujú za striedavú starostlivosť, prípadne mnohé z nich
nerozlišujú charakteristiky rodičov, ktorí sa na SOS dohodli bez akejkoľvek intervencie, za
pomoci mediátora alebo im bola nariadená súdom. Všíma si tiež, že väčšina štúdií nemá
náhodne vybranú vzorku, ale zahŕňa do výskumu tých rodičov a deti, ktorí sú k dispozícii,
pričom v prípade detí sa spoliehajú na referencie rodičov. Rovnako zdôrazňuje, že rozvoj detí
závisí od množstva faktorov, ale mnohé štúdie tieto informácie nezisťujú (napríklad sociálnoekonomický status rodičov, vzdelanie, ich povolanie , príjem, etnicitu, predrozvodovú
situáciu a podobne. To všetko môže mať vplyv na deti, nie len forma usporiadania
starostlivosti. Upozorňuje, že predovšetkým v nerecenzovaných štúdiách sa prejavuje „vplyv
výskumníka“, ale nie len v týchto. Hlavne u zástancov striedavej starostlivosti sa objavuje
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skresľovanie záverov v prospech svojho stanoviska. Príklady zavádzajúcich záverov
z citovaných článkov sa často objavujú na internete. 19

3.2. Čo priniesla prax striedavej starostlivosti: zahraničné a domáce skúsenosti
Spoločná starostlivosť, aj v podobe našej SOS (so striedaním bývania dieťaťa u každého z
rodičov), sa postupne a veľmi pomaly dostávala v jednotlivých krajinch do reálnej praxe
usporiadania porozvodových a porozchodových vzťahov. Niekde ako výsledok zmeny
rodičovského modelu k rodovo rovnému a skutočného pochopenia najlepšieho záujmu
dieťaťa (Švédsko), inde ako výsledok primárneho tlaku zo strany otcov a presadzovania
rodičovských práv na výchovu dieťaťa. 20 Aké problémy reálna prax „žitia“ striedavej osobnej
starostlivosti postupne prinášala? Ako sa uvádza vyššie, najsilnejšie rozonovali otázky
striedavej starostlivosti za okolností domáceho násilia a vynucovanie SOS (vrátanie sankcií)
bez zisťovania situácie a vzťahov medzi zúčastnenými.
Ak sa na úvod sústredíme na domácu literatúru s presahom k porozvodovej starostlivosti
o deti, venuje sa rôznym aspektom témy, ale v posledných rokoch najviac rezonovala otázka
vynútiteľnosti alebo výkonu rozhodnutí o styku dieťaťa s rodičom.21 Problém sa v odbornej
literatúre objavoval už skôr (už v roku 2014), ale v roku 2016 sa diskusia o ňom zintenzívnila,
nakoľko sa dostal na Európsky súd pre ľudské práva a reagovalo naň Ministerstvo
spravodlivosti SR špeciálnou vyhláškou.
Odborná obec (prevažne právnická literatúra) opakovane upozorňovala na reálne prípady
z praxe, kedy právni zástupcovia jedného z rodičov (prevažne otcov) naliehajú na súdy, aby
pristúpili k „okamžitému a nekompromisnému výkonu rozhodnutia“ o starostlivosti o dieťa...
bez ohľadu na konkrétne okolnosti prípadu.22 Zároveň sa zaznamenal stúpajúci počet
oznámení o automatickom ukladaní pokút matkám súdmi, lebo sa „nedarí realizovať
stretnutie dieťaťa s druhým rodičom“.23 Zástupkyňa SR pred Európskym súdom pre ľudské
práva vo Vyhlásení uviedla, že k ukladaniu sankcií dochádzalo „bez predchádzajúceho
19

J Pavlát za Čechy uvádza príklad článku J. Tyla na web-stránke organizácie Children of Europe:
http://www.childrenofeurope.cz/o-nas/, v ktorom sa približujú výsledky štúdie R. Bausermana, ale zdôrazňuje
sa iba fakt, že deti v striedavej starostlivosti lepšie prospievajú, ale ostatné okolnosti a súvislosti vynecháva (že
sa pre striedavú starostlivosť rozhodujú bezkonfliktní rodičia s vyšším vzdelaním a statusom, čo má na
prosperitu detí vyšší vplyv ako forma starostlivosti.
20

Krajiny s „tradičnou“ rodinnou politikou založenou na modeli matky opatrovateľky a živiteľa otca, ku ktorým
sa dá zaradiť aj Slovensko s nadpriemerne dlhou materskou a rodičovskou dovolenkou s absolútnou prevahou
matiek čerpajúcich tieto rodičovské voľná z dôvodu starostlivosti o deti. Bežne sa voľno na starostlivosť
o narodené dieťa pohybuje okolo jedného roka a menej, iba krajiny V4 tento limit výrazne prekračujú s tromi
rokmi (prípadne i viac – pozri napr. české možnosti čerpania voľna na starostlivosť o narodené dieťa s režimom
až do štyroch rokov: https://www.maminka.cz/clanek/rodicovska-dovolena-2018--vse-co-potrebujete-vedet).
21

A pripomeňme, že nie len v odbornej literatúre, ale aj vo verejnom priestore – problém sa opakovane
objavoval v médiách, najmä javy násilného odoberania detí za asistencie polície – viď odkazy na TV (napr.
reportáž z 30.05.2016: Násilné odobratie Zoji; odňatie Marka z triedy základnej školy v reportáži TA3) alebo
sťažnosti otcov na nevykonateľnosť súdneho rozhodnutia o styku s dieťaťom (Cuprík 2017).
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Pozri štúdie R. Dobrovodského 2014 – 2016.

23

Vyhlásenie zástupkyne SR pred ESĽP k sankciám v súvislosti s výkonom práva styku rodiča s maloletým (2016).
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skúmania dôvodov“, ktoré k takejto situácii viedlo. Teda prečo dieťa odmieta stretnutia
s druhým rodičom alebo prečo ho matka nechce umožniť.
Na situáciu zareagovalo najnovšie Ministerstvo spravodlivosti SR špeciálnou vyhláškou, 24
ktorou upravuje postup súdov, aby sa dovtedajšia prax zmenila. Zaväzuje súdy hľadať najprv
„ospravedlniteľné dôvody“, prečo k odmietaniu výkonu rozhodnutia o styku s dieťaťom
dochádza, a neudeľovali automaticky sankcie či represie v podobe pokuty či zastavenia
rodičovského príspevku a pod. Podľa dikcie Vyhlášky sa „chce podporiť princíp spravodlivosti
konania o výkone rozhodnutia“ a rešpektovať najlepší záujem dieťaťa. 25 Nakoľko bude
vyhláška účinná, ukáže až prax v nasledujúcom období. K tomu bude ale potrebné situáciu
a postupy súdov pravidelnejšie monitorovať.
Ak sa vrátime k odbornej literatúre, tá poukázala na to, že v prípadoch, ak dieťa odmieta styk
s jedným z rodičov, býva často obsiahnutá situácia domáceho násilia. V zahraničí sa tomuto
problému venovala intenzívna výskumná pozornosť viac ako dve desaťročia, v poslednom
období sa na tieto otázky zamerali aj výskumy a analýzy na Slovensku.
Ako upozorňuje G. Davis, literatúra na jednej strane poukazovala na to, že súdy nedokázali
dostatočne ochrániť deti a týrané matky v poručníckych sporoch; na druhej strane iné štúdie
poukazovali na obavy z krivého obvinenia z domáceho násilia alebo odcudzenia jedného
rodiča od svojich detí (Davis 2015). Výsledkom množstva štúdií venovaných problémovému
vzťahu domáceho násilia a poručníckych usporiadaní a vzťahov je, že sa táto otázka stala
súčasťou Dohovoru RE o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti
nemu, tzv. Istanbulský dohovor. 26 Konkrétne sa jej venuje ustanovenie článku 31
Poručníctvo, práva na návštevu a bezpečnosť. 27
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Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu
rozhodnutia vo veciach maloletých. Vyhláška č. 207/2016 Z. z. 2016.

25

Podrobnejšie pozri – Príloha 1.
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Dohovor je najďalej siahajúcou medzinárodnou zmluvou v oblasti domáceho násilia a jeho základnou ideou je
nulová tolerancia voči násiliu na ženách a domácemu násiliu. Je prvým komplexným a precíznym právne
záväzným nástrojom, ktorý násilie na ženách a domáce násilie chápe ako porušovanie ľudských práv a formu
diskriminácie žien. Na Slovensku sme k ratifikácii tohto Dohovoru RE doteraz nepristúpili, hoci ho SR podpísala
ako jedna z prvých európskych krajín (11. máj 2011). Zdvihla sa voči nemu nezmyselná vlna odporu zo strany
náboženských autorít (napríklad najhlasnejšie Konferencia biskupov Slovenska, ale negatívne stanovisko
vyjadrili aj iné cirkvi a náboženské spoločenstvá), politických strán „národného“ a „tradičného“ zamerania
(Slovenská národná strana, Kresťansko-demokratické, Ľudová strana Naše Slovensko) i kresťanských aktivistov
(možno spomenúť aktivity kňaza M. Kuffu alebo A.Chromíka a jeho Aliancie za rodinu). Odborný hlas v tomto
nezmyselnom „križiackom ťažení“ úplne zanikol, ako aj skutočnosť, že s Dohovorom nemajú vôbec žiadny
problém cirkevné autority, kresťanskí a národní politici a veriaci naprieč Európou. Kým kresťania v Európe
„mimo komunistických diktatúr“ sa v slobodných podmienkach rozvíjali v súlade s rešpektovaním základných
ľudských práv, kresťania „vnútri komunistických diktatúr“ bez slobodných podmienok ustrnuli v názoroch
a postojoch predchádzajúceho zriadenia – klérofašistického Slovenského štátu.
27

Uvádza sa v ňom, že „zmluvné strany prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia na zabezpečenie toho,
aby pri určovaní poručníctva a práv na návštevu detí boli vzaté do úvahy akékoľvek závažné incidenty násilia v
rámci rozsahu pôsobnosti tohto Dohovoru, a ďalej prijmú potrebné legislatívne alebo iné opatrenia, aby
zabezpečili, že uplatňovanie akýchkoľvek návštevných a poručníckych práv neohrozí práva a bezpečnosť obete
alebo detí“ (Dohovor 2011).
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Ako priebežne upozornili viacerí zahraniční autori (Doyne a kol. 1999; Jaffe a kol. 2003;
Hester 2015) usilujúci o komplexnejšie zhodnotenie a kategorizáciu výskumných aktivít
vzťahujúcich sa k téme, odborná literatúra venovaná usporiadaniu starostlivosti o deti po
rozvode a literatúra venovaná domácemu násiliu a násiliu páchanému na ženách a deťoch sa
rozvíjali separovane, bez presahov. Štúdie venované usporiadaniu vzťahov po rozvode či
rozchode sa primárne zameriavali – ako ukazuje predchádzajúca časť – na výhody spoločnej
starostlivosti pre deti a na negatívne pôsobenie konfliktov medzi rodičmi; na druhej strane
štúdie zamerané na domáce násilie (Perry 2006; Webb 2006) dochádzajú k záverom
o nevhodnosti spoločnej starostlivosti či zdieľaného rodičovstva v situácii konfliktu
a zneužívania, pretože deti poškodzuje a môže im ďalej ubližovať. Podpora pozitívnych
vzťahov s druhým rodičom môže v prípade domáceho násilia viesť k ohrozeniu ženy
a dieťaťa. Situácie, kedy sa podpora zdielaného rodičovstva a domáce násilie dostávajú do
priameho konfliktu, predstavujú súdne pojednávania. Pričom viacerí odborníci sa zhodujú, že
pri riešení porozvodového usporiadania starostlivosti sa význam domáceho násilia nezriedka
prehliada a nevenuje sa mu dostatosčná pozornosť, čo má vyššie zmienené následky na
deťoch či na jednom z rodičov. 28
V roku 2014 sa problematiky dotkla štúdia trojice autorov Sociálno-právna komparatívna
analýza systémov rodičovskej a inštitucionálnej starostlivosti o deti z hľadiska podpory
rovnocenného rodičovstva (Holubová, Dubeňová, Bosý 2014).
Problému vzájomného stretu porozvodového usporiadania starostlivosti a domáceho násilia
sa v posledných rokoch venovala pozornosť aj v odbornej obci na Slovensku. P. Guráň vo
svojej štúdiu zdôrazňuje, že „ochrana dieťaťa pred násilím v každej forme a v akomkoľvek
prostredí je jedným z pilierov ochrany práv dieťaťa“ (Guráň, 2016). Následne poukazuje na
špeciálne ťažkosti pri ochrane dieťaťa pred násilím v rodinnom prostredí. Efektívne a rýchle
riešenie komplikujú ju tri základné faktory. Prvým je, že ide o rodinu - s jej autonómiou,
právom na súkromie, nezasahovanie, či obmedzené zasahovanie štátu. Druhým problémom
je, že násilníkom je obyčajne rodič - so svojimi rodičovskými právami, autoritou, ale aj
emocionálnou väzbou na dieťa. A napokon, dieťa, ktoré je objektom násilia alebo jeho
svedkom, je právne chránené, ale má aj svoje práva a rovnako má emocionálne väzby na
rodičov. To podľa autora má za následok, že pri riešení problému sa často váha a dôležitosť
jednotlivých faktorov sa zamieňa či dezinterpretuje. Naráža sa tu na postoje o záchrane
rodiny za každú cenu, o zabezpečení rovnakých práv pre obidvoch rodičov za každú cenu, o
prinútení dieťaťa na riešenie vyhovujúce rodičom či jednému z nich a podobne. Po
pripomienke záväzkov, ktoré prijala Slovenská republika v ochrane prv dieťaťa pripomína, že
tieto vyzývajú k proaktívnej úlohe štátu v oblasti násilia na deťoch, ukladajú povinnosť štátov
predchádzať násiliu a porušovaniu ľudských práv a uskutočniť všetky potrebné zákonodarné i
správne opatrenia na ochranu detí pred násilím, ako aj princíp právneho štátu vzťahovať
v plnej miere na deti (Guráň 2016).
Štúdia editovaná A. Mesochoritisovou taktiež venuje pozornosť problematike zverovania detí
do starostlivosti a úpravy práv a povinností k maloletým deťom v prípadoch rodovo
28

S. Karkošková v prípadoch súdnych rozhodovaní o porozvodovej starostlivosti o deti za situcie domáceho
násilia upozorňuje na kľúčové postavenie znaleckých posudkov, ktoré ale musia byť založené na všestranných
poznatkoch o priebehu a dôsledkoch domáceho násilia na deti a matky (podľa výskumov v minmálnom počte
prípadov i na otcov).
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podmieneného násilia páchaného na ženách. Poukazuje na fakt, že práve situácia odlúčenia
(rozchodu alebo rozvodu rodičov) a následného riešenia ďalšej starostlivosti o deti, je
predmetom obáv, že bude zneužitá na ďalšie pokračovanie násilia – voči žene i deťom.29
Podčiarkuje skúsenosti odborníčok z terénu, že sa problém násilia páchaného na ženách a ich
deťoch v rámci porozvodovej starostlivosti nerieši ako spoločný problém a nedostatočne sa
prihliada na situáciu a históriu či možné pokračovanie ďalšieho násilia na matke a deťoch.

3.3. Analýza webstránok a internetových zdrojov
Adekvátne webové stránky sú primárne zamerané na vysvetľovanie, čo je to striedavá
osobná starostlivosť a na podávanie informácií pre záujemcov o takýto typ starostlivosti.
Spravidla obsahujú aj odkazy na kontaktné osoby 30 (mediátorov, poradcov, advokátov)
a potrebné formuláre či popis, ako treba postupovať v prípade záujmu o tento typ
starostlivosti o dieťa po rozvode. Ukázalo sa, že jednotlivé weby zamerané na SOS sú
vzájomne prepojené a podávajú rovnaké či podobné informácie, a to nie len v rámci
Slovenska, ale aj s ČR. 31
Pristavme sa podrobnejšie pri podávaní základných informácií o striedavej osobnej
starostlivosti na Slovensku. Na úvodnej stránke sa pri predstavovaní SOS síce hovorí
o deťoch, ale nie o „najlepšom záujme dieťaťa“. Skôr sa zdôrazňuje právo obidvoch rodičov
na dieťa, konkrétne sa píše: „deti nepatria mamičkám“. 32
Obyčajne sa jednoznačne konštatuje, že SOS je po rozvode najlepším riešením, pričom sa
nehovorí o všetkých formách porozvodovej starostlivosti, len o SOS. Konštatuje sa, že “v
mnohých krajinách je striedavá starostlivosť umožnená zákonom…”, ale stránky zamlčiavajú,
že existujú rôzne formy spoločnej či striedavej starostlivosti (s bývaním či bez bývania
/physical vz. legal).
Na niektorých stránkach sa stále pracuje aj s konceptom „zavrhovaného rodiča“, ktorý bol
v odborných kruhoch už prekonaný. Tiež sa konštatuje, že na Slovensku je SOS málo známy
pojem, čo už nie je celkom pravda (funguje od roku 2010, často je propagovaný v médiách).
Tvrdí sa, že výskumy ukázali, že SOS je najlepšia,33 hoci to nezodpovedá záverom
z výskumov, ako ukázali aj predchádzajúce kapitoly. Celkovo forma prezentácie výskumov
a ich výsledkov je neúplná a selektívna. Za všetky aspoň dva príklady zo stránky striedavka.sk.
Cituje sa napríklad štúdia R. Bausermana z roku 2002, ale vyberajú sa len vety vytrhnuté z
kontextu, ktoré vyhovujú či podporujú striedavú starostlivosť.34 Pričom samotný autor
29

Pozri aj: Mesochoritisová 2014.

30

Sprístupňuje Zoznam mediátorov - členov Slovenskej komory mediátorov i Asociácie mediátorov Slovenska,
ako aj Asociácie rodinných mediátorov Slovenska.
31
32

Odvolávky či prekliky na podobnú stránku v Čechách: https://stridavka.cz/.
Pozri napríklad: http://www.striedavka.sk/index.php/zakladne-informacie.

33

Že je to najlepšia starostlivosť je vraj doložené mnohými výskumami, ale odkaz je na starú PP prezentáciu
(obsahovo na výskum českého autora Tyla – viď vyššie na:
www.striedavka.sk/01_custom_content/VyskumyStriedavka.ppt
34

https://www.apa.org/pubs/journals/releases/fam-16191.pdf
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o výsledkoch takýchto výskumov či štúdii pochybuje, že robia zjednodušené kauzality bez
kontroly silných intervenujúcich premenných (mapuje výskumy z 80-tych a 90-tych rokov).
Zdôrazňuje, že z výskumov vychádzajú lepšie výsledky za deti v striedavej starostlivosti, ale je
to primárne výsledok toho, že medzi rodičmi sú dobré vzťahy a vedia sa dohodnúť, nie kvôli
forme starostlivosti. Taktiež anotácia na stránke hovorí iba o striedavej starostlivosti
a nerozlišuje fyzickú a právnu (physical vz. legal) starostlivosť. Pričom autor v závere
konštatuje, že deti nepotrebujú byť vo fyzickej spoločnej (či striedavej) starostlivosti aby
dosahovali lepšie výsledky, podstatný je objem času spoločne strávený s otcom (s druhým
rodičom). V závere končí konštatovaním, že kauzálna súvislosť medzi spoločnou
starostlivosťou a výsledkom detí sa nedá preukázať, lebo sa nedá kontrolovať vplyv iných
korelujúcich premenných.
Hovorí tiež o významnej úlohe rodičovského konfliktu – na výsledok detí viac vplývajú
nekonfliktné vzťahy medzi rodičmi ako samotná forma starostlivosti. Väčšina štúdií
nekontroluje úroveň rodičovského konfliktu pri porovnávaní spoločnej a výlučnej
starostlivosti. V štúdii poukazuje tiež na metodologické nedostatky týchto štúdií a výskumov,
napríklad na nereprezentatívne zdroje pre výber výskumnej vzorky (cez súdy, školy či
zariadenia...), neposkytujú dostatočne veľkú výskumnú vzorku pre valídne závery
o jednoznačnom vplyve formy usporiadania starostlivosti na blaho detí.
Aby sa dala otestovať hypotéza o tom, že spoločná starostlivosť má na deti lepší vplyv, bol by
potrebný kvalitný výskum. Hovorí o pretrvávajúcej urgentnej potrebe ďalšieho výskumu typu
starostlivosti o dieťa a dosahovaných výsledkov dieťaťa, ktorý by korigoval problémy, ako je
príliš malá výskumná vzorka, nedostatočná kontrola a vzájomná previazanosť premenných
vplyvu alebo neadekvátne reportovanie o štatistických výsledkoch či ich chybné
interpretácie. Konštatuje, že dovtedajšie výskumy napriek uvedeným metodologickým
nedostatkom odobrujú hypotézu, že spoločná starostlivosť môže byť pre deti prospešná,
a zlyhali v tom, aby ukázali nejaké jasné znevýhodnenie týkajúce sa výlučnej starostlivosti.35
Iný príklad. Stránka informuje napríklad o výskume švédskych autorov Fransson, E. - Sarkadi,
A. - Hjern, A. - Bergström, M.: Why should they live more with one of us when they are
children to us both? (2016), že robili výskum rodičov s deťmi – predškolákmi v SOS a že sú
s takýmto typom starostlivosti rodičia spokojní. Neuvádza sa ale fakt, že rozšírenie
a spokojnosť rodičov vidia autori štúdie ako výsledok švédskej rodinnej politiky, ktorá je
dlhodobo založená na rodovej rovnosti, a presadzuje rodovú rovnosť v rodičovstve
dlhodobo. 36
Analýza web-stránok preukázala selektívny prístup k odbornej literatúre: výber titulov
a zveličovanie výsledkov podporujúcich presadzované stanovisko k téme. Na druhej strane sa
prejavilo ignorovanie dôkazov, ktoré zastávaným názorom protirečia. Stále sa používa
argumentácia výskumami („výskumy ukázali“), bez bližšieho uvedenia zdrojov a metaanalýzy, niekedy sa slová a stanoviská expertov, vedcov vytŕhajú z kontextu a prekrúcajú.
Dostupné web-stránky venované SOS je možné hodnotiť skôr ako propagačné, rozhodne nie
odborné. To ale pravdepodobne ani nie je ich cieľom.
35

Stránka ani neodkazuje na novšiu štúdiu autora z roku 2006, kde uvedené súvislosti a nedostatky popisuje
ešte jednoznačnejšie (Bauserman 2006).

36

Bližšie pozri kapitolu 2.2.

28

Zhrnutie kapitoly:
Na typ usporiadania starostlivosti po rozvode alebo rozchode rodičov vplýva množstvo
rôznorodých sociálnych a iných vonkajších faktorov, ako aj osobnostné charakteristiky
rodičov. Dá sa medzi nimi spomenúť samotná rodinná legislatíva, ďalej zloženie rodiny (ako
napr. vek a pohlavie detí), sociálno – ekonomický status rodiny a rozsah rodičovskej
kooperácie.
Čo sa týka vplyvu legislatívnej úpravy starostlivosti, ten je síce neurčitý, ale tak
v zahraničných výskumoch, ako aj v domácich podmienkach sa ukazuje, že zavedenie
možnosti SOS zvyšuje jej výskyt v realite a znižuje podiel výlučnej starostlivosti matky.
Zloženie rodiny ovplyvňuje typ usporiadania starostlivosti, rodičia s vyšším vzdelaním
a lepšou ekonomickou situáciou sa neporovnateľne častejšie rozhodujú pre striedavú
starostlivosť.
Rodičia, ktorý sú schopní vzájomne spolupracovať sa sú orientovaní na deti si
pravdepodobnejšie vyberú striedavú starostlivosť.
Neoficiálne sa odhaduje, že niektorí rodičia buď vyhľadávajú alebo odmietajú SOS z dôvodu
navýšenia alebo zníženia povinností starostlivosti o dieťa (hlavne výživného), ale neexistujú
na to zatiaľ dôveryhodné empirické údaje.
Pri porovnaní s výlučnou starostlivosťou matky sa prístup k otcovskej a striedavej
starostlivosti v priebehu času mení, tieto usporiadania menia typický model starostlivosti
matky s návštevami otca, ale príčiny týchto zmien a dopady na deti zatiaľ nie sú dobre
preskúmané (v SR príliš krátky čas dostupnosti SOS v realite a nedostatočný odstup detí
a rodičov na objektívne zhodnotenie reálneho fungovania a dopadov).
Dostupná literatúra zatiaľ neuvádza veľa poznatkov o každodennej logistike rôznych
usporiadaní starostlivosti, ako je napríklad denný rozvrh, rozhodovanie, delenie výchovných
úloh a finančných nákladov. Výpovede expertov z praxe však naznačujú, že sa v tejto oblasti
môže skrývať množstvo problémov, ktoré bude potrebné v budúcnosti sledovať.
Niektoré zahraničné výskumy naznačujú, že náklady na dieťa sa pri striedavej starostlivosti
zvyšujú, nakoľko pribúdajú cestovné náklady a náklady na zariadenie domácnosti. Na
Slovensku sú zatiaľ takéto dáta nedostupné, expertné vyjadrenia skôr poukazujú na
skutočnosť krátenia výživného na dieťa v dôsledku striedavej starostlivosti (pozri ďalej – kap.
5).
Je ťažké tiež merať dopady jednotlivých usporiadaní starostlivosti na blaho detí a psychickú
pohodu. Vstupuje do toho príliš veľa faktorov, ktoré ťažko kontrolovať. Pre budúcnosť je to
ale veľká výzva. Prehľady zahraničných výskumov a ich tzv. meta-analýzy skôr naznačujú, že
väčší vplyv má komunikačná schopnosť rodičov po rozpade vzťahu ako samotný typ
starostlivosti.
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Na základe analýzy dostupnej literatúry (aj výpovedí expertov – viď nižšie) je možné
poukázať na niekoľko prínosov striedavej či „delenej“ starostlivosti:
-

prekonáva jav tzv. „nedeľných“ otcov, nakoľko otcovia so striedavou starostlivosťou
sa usilujú stráviť s deťmi viac času.

-

Striedavá starostlivosť vedie k rovnejšej deľbe času a rodičovského úsilia medzi
matku a otca, čo môže byť dôležité najmä v tých prípadoch, ak obidvaja rodičia
pracujú na plný úväzok.

-

Zadosťučinenie z rodičovstva môže byť pri SOS vyššie ako pri iných usporiadaniach
starostlivosti.

-

SOS môže predstavovať pre rodičov lepšiu príležitosť rozhodnúť o finančných
otázkach, nakoľko každý z rodičov lepšie pochopí výdavky na výchovu dieťaťa.

Na druhej strane zahraničná literatúra (aj výpovede expertov – viď nižšie) poukazujú na
viaceré nedostatky či nevýhody striedavej starostlivosti:
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-

SOS môže znamenať vyššie náklady na výchovu detí (cestovné, zariadenie domácnosti
a pod.), na Slovensku adekvátne údaje ale chýbajú, v štandardných štatistických
výskumoch o ekonomickej situácii domácností sa jednotlivé typy starostlivosti nedajú
vysledovať (malé početnosti pre komparácie, absencia otázok vymedzujúcich typ
starostlivosti o deti v týchto štandardných zisťovaniach – EU SILC sa napríklad pýta
iba na výživné – odchádzajúce z domácnosti alebo prichádzajúce do domácnosti).

-

Rodičia, medzi ktorými prebieha stále konflikt, sú s menšou pravdepodobnosťou
schopní naplniť požiadavky SOS, v prípadoch domáceho násilia panuje všeobecná
zhoda – nepristúpiť na SOS. Keďže rodičia pri SOS musia vytvoriť taký rozvrh, ktorý dá
deťom pocit stability, musia diskutovať spolu otázky o výchove dieťaťa a podobne, to
predpokladá kooperáciu a nekonfliktný vzťah medzi rodičmi. V opačnom prípade to
môže mať negatívne následky na deťoch.

-

Zahraničné výskumy preukázali (a náznaky sa objavujú aj na Slovensku), že striedavá
starostlivosť je menej stabilné usporiadanie ako ostatné typy starostlivosti po
rozvode. A zmeny v usporiadaní môžu byť pre deti ničivé.

4. KVANTITATÍVNE HĽADISKO: ROZSAH A VÝVOJ ROZHODNUTÍ O SOS

Ak hovoríme o striedavej osobnej starostlivosti, rozhodne je to veľmi aktuálna téma. Každý
rok sa zvyšuje počet súdnych prípadov, na ktorých sa striedavá osobná starostlivosť rieši
a zvyšuje sa aj počet detí zverených do striedavej osobnej starostlivosti. Pozrime sa v tejto
časti, ako sa situácia za posledné roky vyvíja z kvantitatívneho hľadiska. Inštitút SOS vošiel do
platnosti od júla 2010, štatistická analýza teda zahŕňa obdobie rokov 2011 až 2016.
Na úvod pripomeňme, že rozvodovosť na Slovensku kontinuálne dlhé roky rástla a spolu
s tým sa zvyšoval aj podiel rozvádzajúcich sa manželstiev s deťmi. Za sledované obdobie sa
ale situácia obracia. Od roku 2010 celkový počet rozvodov na Slovensku výrazne klesal
a tento klesajúci trend sa zachoval po celé sledované obdobie 2011 až 2016. Spolu s tým sa
výrazne znížili aj počty a percentuálne zastúpenie rozvedených manželstiev s maloletými
deťmi.
Ako je zrejmé z tabuľky 1, počet rozvodov sa znížil z vyše 12 tis. na úroveň tesne nad 9 tis.
A hrubá miera rozvodovosti z 2,2 rozvodu na 1000 obyvateľov na 1,7 rozvodu na 1 000
obyvateľov. Zároveň s poklesom rozvodov platilo, že narastal priemerný vek rozvádzajúceho
sa manželstva a klesal podiel rozvádzajúcich sa manželstiev so závislými deťmi. Kým po dlhé
obdobie sledovania rozvodovosti tvorili manželstvá so závislými deťmi viac ako 70 %
všetkých rozvodov, od roku 2014 sa tento podiel dostal na úroveň 60 % a menej. Rozvodov je
teda za sledované obdobie menej a zvýšil sa medzi nimi podiel starších manželstiev bez
závislých detí.
Tabuľka 1
Štruktúra rozvodov a vybrané ukazovatele rozvodovosti na Slovensku (1990, 2010 – 2016)
Počet povolených
rozvodov
Rozvody manželstiev s
maloletými deťmi
-v%
Priemerný počet detí
Priemerná dĺžka trvania
manželstva
Rozvody na 1 000
obyvateľov
Rozvody na 100 sobášov

1990

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

7 893

12 015

11 102

10 948

10 964

10 514

9 786

9 286

5 854

7 627

7 012

6 764

6 644

6 305

5 868

5 376

74,2

63,5

63,2

61,8

60,6

60,0

59,9

57,9

1,6

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

10,5

14,6

14,7

14,9

15,0

15,1

15,4

15,6

1,5

2,2

2,1

2,0

2,0

1,9

1,8

1,7

24,1

47,3

43,3

42,1

42,9

39,3

34,0

31,1

Zdroje: Stav a pohyb obyvateľstva SR v rokoch 1995 - 2002. Bratislava, ŠÚ SR 1995 - 2002; Vývoj obyvateľstva
v SR. Bratislava, Štatistický úrad SR 2004; Vývoj obyvateľstva v Slovenskej republike a krajoch v roku 2013.
Bratislava, Štatistický úrad SR 2014; Hlavné trendy populačného vývoja v SR 2017. Štatistický úrad SR 2018.
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Takýto vývoj rozvodovosti sa následne odrazil aj na počtoch prípadov rozhodnutí o zverení
do starostlivosti. Ako ukazuje tabuľka 2, v roku 2011 dosahoval celkový počet rozhodnutí
o zverení do starostlivosti viac ako 13 tis., v roku 2016 to bolo menej ako 9,5 tis. (presne išlo
o 9 439 prípadov rozhodnutí). V percentuálnom vyjadrení takéto zníženie znamenalo medzi
rokmi pokles prípadov celkovo o 30 percent.
Tabuľka 2
Počet rozhodnutí o zverení do starostlivosti (prípady - abs. počty; 2011-2016)
Spolu
13 386
12 690
11 910
11 063
10 233
9 439

2011
2012
2013
2014
2015
2016

Starostlivosť matky
11 696
10 903
10 133
9 320
8 565
7 817

Starostlivosť otca
1 142
1 074
1 030
989
931
914

Prípady SOS
548
712
747
754
737
735

Zdroj: ÚPSVaR.

V súvislosti s celkovým poklesom sa znižoval aj počet prípadov zverenia starostlivosti matke,
rovnako aj počet prípadov zverenia starostlivosti otcovi, jedine počty prípadov striedavej
osobnej starostlivosti narastali alebo si uchovali stabilizovanú pozíciu (v posledných dvoch
sledovaných rokoch). Kým počet zverení matke klesol z vyše 11,5 tis. na necelých 8 tis.,
a ročný počet zverení otcovi z 1 142 na 914, pri rozhodnutiach o SOS sa ročné počty zvýšili,
a to z 548 na viac ako 700 prípadov.
Graf 1
Počet rozhodnutí o zverení do starostlivosti (prípady - abs. počty; 2011-2016)
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Zdroj: ÚPSVaR.

Zatiaľ čo celkový počet prípadov rozhodnutí o zverení do starostlivosti sa znížil medzi rokmi
2011-2016 na 70 %, počty zverení matke klesli ešte viac – až na 66,8 %. Na druhej strane
prípady rozhodnutí o zverení dieťaťa otcovi sa znížili iba na 80 %. A celkom opačný trend
majú rozhodnutia o SOS; počty týchto prípadov výrazne narástli v sledovanom období – o 34
%.
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Dostupné štatistiky ukázali, že štruktúra rozhodnutí o zverení do starostlivosti sa postupom
rokov menila, zvyšoval sa predovšetkým podiel SOS na všetkých rozhodnutiach
o starostlivosti (graf 2). Zatiaľ čo bezprostredne po zavedení inštitútu SOS do praxe dosiahol
podiel takýchto prípadov 4,1 % na celku rozhodnutí o starostlivosti, v roku 2016 sa ich podiel
takmer zdvojnásobil – na 7,6 %.
Rovnaký rastúci trend zaznamenal aj podiel rozhodnutí o zverení otcovi, ktorý v štruktúre
všetkých rozhodnutí posilnil z 8,5 % na 9,7 %. Pokles sa zaznamenal len v prípade rozhodnutí
o zverení matke – o 5 percentuálnych bodov: z podielu 87,4 % všetkých prípadov v roku 2011
na 82,8 % v roku 2016.
Graf 2
Podiel rozhodnutí o zverení do SOS na všetkých rozhodnutiach v % (2011-2016)
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Ako podrobne prezentuje tabuľka 3, rovnaký klesajúci trend sa prejavil aj pri sledovaní
absolútnych počtov detí, o ktorých starostlivosti sa v jednotlivých rokoch rozhodovalo.
Celkovo sa počet týchto maloletých detí znížil z 18,7 tis. v roku 2011 na 13,1 tis. v r. 2016.
Tabuľka 3
Počet detí zverených do starostlivosti (abs. počty; 2011-2016)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Zdroj: ÚPSVaR.
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Spolu
18 724
17 514
16 446
15 242
14 149
13 131

Starostlivosť matky
16 487
15 159
14 028
12 921
11 950
10 947

Starostlivosť otca
1 495
1 431
1 425
1 335
1 249
1 191

Prípady SOS
742
924
993
986
950
993

Napriek celkovému poklesu, v rámci jediného typu starostlivosti počty detí narastali, a to pri
zverení do SOS. Kým v roku 2011 sa do striedavej starostlivosti obidvoch rodičov dostalo 742
maloletých detí, v nasledujúcich rokoch ich počet prekročil hranicu 900; v roku 2016 to bolo
konkrétne 993 detí zverených do SOS. Ide teda za sledované obdobie už o tisícky detí, ktoré
striedavú starostlivosť zažili na vlastnej koži (graf 3).
Graf 3
Počet detí zverených do starostlivosti podľa typu (abs. počty, 2011-2016)
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Ako sa za sledované obdobie menil podiel detí zverených do SOS na celku zverených detí,
o ktorých starostlivosti sa rozhodovalo, ukazuje graf č. 4. Bezprostredne po zavedení
inštitútu SOS do našej legislatívy súdy rozhodli pre tento typ starostlivosti v prípade 742 detí,
čo bolo cca 4 % zo všetkých maloletých detí, o ktorých sa v danom roku 2011 rozhodovalo.
Podiel detí v tomto type starostlivosti narastal a v roku 2016 dosiahol podiel 7,6 % zo
všetkých detí, o ktorých sa rozhodovalo na súdoch.
Graf 4
Počet detí zverených do SOS (v %; 2011-2016)
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

7,6
6,0

34

6,7

2014

2015

5,3
4,0

2011

Zdroj: ÚPSVaR.

6,5

2012

2013

2016

Väčšina súdnych rozhodnutí o striedavej osobnej starostlivosti sa za sledované obdobie
uskutočnila prostredníctvom schválenia dohody medzi rodičmi. Počet takýchto riešení bol za
sledované obdobie približne šesť krát vyšší ako tých prípadov, keď súd musel o SOS
rozhodovať bez dohody rodičov (graf 5). Počty schválených dohôd sa pohybujú kvantitatívne
nad hranicou 600 prípadov, súdy museli o SOS rozhodovať bez predchádzajúcej dohody
rodičov ročne približne vo viac ako 100 prípadoch. 37
Graf 5
Počty schválených rozhodnutí o SOS podľa typu rozhodovania súdu (2011-2016)
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Zhrnutie kvantitatívneho vývoja:
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•

Analýza dostupných štatistík ukázala, že celkové počty prípadov rozhodovania súdov
o type starostlivosti o deti po rozvode či rozchode rodičov i celkové počty detí
v takejto situácii sa v dôsledku klesajúcej rozvodovosti znižujú.

•

Mení sa ale ich štruktúra podľa typu starostlivosti: podiel rozhodnutí o zverení
starostlivosti o deti matke postupne klesá a rastie podiel rozhodnutí pre SOS i podiel
detí v takomto type starostlivosti.

•

Za sledované obdobie rokov 2011 až 2016 máme na Slovensku už tisícky detí so
skúsenosťou so striedavou starostlivosťou obidvoch rodičov. V budúcnosti bude
potrebné monitorovať aj ich skúsenosti s týmto inštitútom a dopady na ich životnú
pohodu a blaho. 38

Podrobnejšie údaje za jednotlivé roky - pozri Štatistická príloha.

38

V rámci riešenia tejto výskumnej úlohy to nebolo možné, nakoľko od zavedenia inštitútu uplynulo cca cca 6
rokov a pre výskum detí neuplynul dostatočne dlhý čas na to, aby o situácii dokázali hovoriť s odstupom a bez
prípadnej re-traumatizácie. Hoci počet detí so skúsenosťou s takouto starostlivosťou je už v rozsahu 5-6 tisíc, na
náhodnú výberovú vzorku je nedostatočný a ešte dlho bude – aj vzhľadom na rôzny vek detí, rodinnú situáciu,
rodičovské charakteristiky a podobne. Situácia pre štandardný kvantitatívny výskum tejto témy dozreje najskôr
po uplynutí 10-15 rokov. Dovtedy je potrebné vystačiť si pri zisťovaní spätnej väzby a dopadov či efektov
s kvalitatívnymi sondami.
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5. FUNGOVANIE INŠTITÚTU SOS V PRAXI: MONITORING EXPERTNÝCH SKÚSENOSTÍ

Jedna z predchádzajúcich častí výskumnej správy venovaná medzinárodným odporúčaniam
a záväzkom načrtla určitý „ideálny stav“ pri zabezpečovaní práv dieťaťa a pri zaobchádzaní
s dieťaťom na súdoch a pri súdnych procedúrach a postupoch. Pozrime sa teraz, ako situácia
vyzerá v praktickej rovine, ako ju vidí zainteresovaná odborná verejnosť.
V rámci riešenia výskumnej úlohy sa venovala veľká pozornosť názorom a skúsenostiam
expertiek a expertov, ktoré a ktorí prichádzajú so striedavou osobnou starostlivosťou do
priameho kontaktu vo svojej praxi. Vybraným odborníčkam a odborníkom bol zaslaný
dotazník so súborom otázok, na ktoré mali voľne popísať svoje odpovede, názory a
hodnotenia. Do výskumu sa celkovo zapojilo 55 expertiek a expertov z rôznych organizácií
a inštitúcií. Boli medzi nimi zástupkyne či zástupcovia rodinných centier, súdov, úradov
práce, sociálnych vecí a rodiny, poradenských centier a viacerých neziskových organizácií. Čo
sa týka odbornosti, zastúpenie mali nasledovné profesie: psychológ/ psychologička, rodinný
mediátor/ mediátorka, sudca/ sudkyňa, advokát/ advokátka, sociálna pracovníčka, krízová
poradkyňa alebo poradenská pracovníčka/ pracovník. V expertnej pozícii sa zúčastnili aj
dospelí jednotlivci s osobnou skúsenosťou s inštitútom SOS.
Uvádzané počty prípadov SOS, s ktorými sa experti v praxi stretávajú, boli rôzne: od 3-5
prípadov až do cca 50 prípadov za rok. Až na jednu výnimku (expertka na krízové
poradenstvo), všetci účastníci výskumu konštatovali trend vývoja ako nárast:
„Z mojej osobnej štatistiky vyplýva, že SOS sa uplatňuje z roka na rok častejšie.
Posledné dva roky je SOS vo viac prípadoch ako zverenie matke (pripomínam ale, že išlo
o dobrovoľné dohody).“
•

Celkové hodnotenie inštitútu SOS

V úvode expertného dotazníka zaznela žiadosť o celkové zhodnotenie inštitútu SOS. Čo si
o inštitúte myslia odborníci a odborníčky, ktorí a ktoré priamo v praxi participujú nejakým
spôsobom na jeho realizácii?
Podarilo sa zozbierať rôzne odpovede, hodnotili jeho dobré i zlé stránky, ale v celkovom
hodnotení prevážili negatívne závery. Hoci zaangažovaná odborná verejnosť uznávala jeho
bezproblémové fungovanie za splnenia istých podmienok, v konečnom dôsledku sa priklonili
k nepriaznivému zhodnoteniu. Dôvodom bola skutočnosť, že podmienky pre jeho dobré
fungovanie sú mnohé a pri väčšine rodičovských párov nesplniteľné. Za hlavný dôvod sa ale
označoval fakt, že sa v praxi často používa bez zohľadnenia potrieb detí – hlavne psychických.
Dokonca bol inštitút jedným expertom označený za nástroj, ktorý svojim názvom zavádza.
Upozornili tiež na jeho nebezpečenstvo zneužitia v prípadoch, ak je vo vzťahu rodičovského
páru prítomné násilie. Opakovane sa zdôrazňovala potreba či nevyhnutnosť individuálneho
posúdenia každého prípadu.
„Pre mňa je inštitút SOS nevhodná forma, ktorá opomína záujem dieťaťa a hľadí len
na záujem rodiča, ktorému by inak dieťa nebolo zverené do výchovy.“
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„Prikláňam sa skôr k negatívnemu hodnoteniu. Je to nástroj, ktorý je už názvom
zavádzajúci a často sa používa bez ohľadu na psychické potreby detí. Za oveľa menej rizikový
pokladám inštitút spolurodičovstva.“
„Z môjho pohľadu SOS nie je správne riešenie. Každé dieťa, podľa môjho názoru, má
mať právo na „svoju posteľ“, „jeden domov“ . Odporúčam rodičom, aby sa oni sťahovali
každý týždeň. Zatiaľ som sa za svoju prax nestretla so spokojným dieťaťom, ktoré bolo v SOS.
Cestu vidím skôr v posilnení stretávania sa s druhým rodičom, víkendy. SOS sa mi zdá
z pohľadu rodiča veľmi egoistická, kde na poslednom mieste je záujem dieťaťa. Len málo
párov je natoľko osvietených, že vedia v nej dosiahnuť kompromis a netrpí ním dieťa.“
„K inštitútu striedavej starostlivosti sme v prípadoch žien zažívajúcich násilie
skeptické. Myslíme si, že je to častokrát prostriedok, ako násilní muži pokračujú v násilnom
správaní na žene a deťoch. V prípadoch, kde je vo vzťahu prítomné násilie, je potrebné
uvedomiť si jeho mocenský aspekt. Nepovažujem tento inštitút za vhodný pre prípady, kde je
vo vzťahu prítomné násilie.“
„Nestotožňujem sa s jednoznačnými výrokmi o SOS. Nedá sa podľa mňa určiť, či je
dobrá alebo zlá. Je nevyhnutné ju posúdiť individuálne pre každý prípad. Určite viem, že zrušiť
ju úplne alebo nariadiť ju ako prvú možnosť (ako je to v niektorých krajinách) by spôsobil
obrovský problém v našej spoločnosti.“
•

Hodnotenie inštitútu SOS z pohľadu jeho jednotlivých účastníkov

Skúsenosti expertov a expertiek s inštitútom SOS z hľadiska obidvoch rodičov a z hľadiska
detí boli tiež pomerne rôzne. Všetci ale zhodne konštatovali z ich praxe väčšiu spokojnosť
otcov s takýmto usporiadaním starostlivosti o dieťa než tomu bolo u matiek. Podľa
odborníkov a odborníčok z praxe sa za pozitívnym postojom otcov k inštitútu skrýva
napríklad určitý pocit spravodlivosti, ako aj presvedčenie, že bývalá partnerka nebude môcť
manipulovať so stykom s jeho dieťaťom.
Za prevažne odmietavým postojom zo strany matiek identifikovali diferencované pocity
ohrozenia a strachu, obzvlášť v prípadoch, ak sa vo vzťahu objavujú patologické prvky
(napríklad alkohol, násilie a podobne). Upozornili tiež na ekonomické ohrozenie žien a detí,
nakoľko otcovia nezriedka zredukujú alebo úplne vypustia platenie výživného na dieťa, ale na
rôznych poplatkoch za dieťa sa nechcú podieľať. Často sa stáva, že zabezpečenie povinností
okolo dieťaťa (návštevy lekára a podobne) zostávajú iba v kompetencii žien, muži sa im počas
striedavej starostlivosti pokúšajú vyhýbať.
Medzi výpoveďami sa objavilo aj poukázanie na nepripravenosť nášho zamestnávateľského
prostredia na „starajúcich sa otcov“, čo môžu vnímať otcovia ako svoju nevýhodu. (Obyčajne
sa so znevýhodneniami a diskrimináciou na trhu práce v dôsledku starostlivosti o dieťa či deti
stretávajú ženy Slovenska. 39)
„Na toto sa veľmi ťažko odpovedá (- na otázku, pre koho z účastníkov je inštitút SOS
dobrý a pre koho zlý nástroj). Môže byť pre všetkých dobrý, a tiež pre všetkých zlý.“
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Pozri výročné správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku (www.gender.gov.sk); alebo napríklad viaceré
publikácie Inštitútu pre verejné otázky z rokov 2005 – 2010 (www.ivo.sk); prípadne pravidelné publikácie
o rodovej rovnosti Štatistického úradu SR (https://slovak.statistics.sk a podobne.
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„Nevidela by som to v rovine „pre koho zlý či dobrý“. Pre bežného rodiča – matku
i otca – je rozvod a následne rozdelenie detí traumatizujúce...“
„Matky sa ho zväčša boja (inštitútu SOS – pozn. aut.). Otcom sa páči, lebo im dáva
pocit spravodlivosti a ilúziu istoty, že matka nebude so stykom manipulovať.“
„... matky SOS zväčša odmietajú. Dôvody sú podľa mňa nasledovné: považujú to za
prehru; nevedia si predstaviť, že prídu o dieťa na tak veľký čas; pomsta otcovi; matka tvrdí, že
otec sa doteraz nestaral, lebo bol do večera v práci, tak nemôže mať dieťa v SOS.“
„Väčšina (cca 90 %) žien (zažívajúcich násilie od svojho partnera – pozn. aut.) odmieta
striedavú starostlivosť a nechcú k nej pristúpiť. Skôr sa obávajú, či o ňu nepožiada partner/
manžel. Niektoré musia reagovať na žiadosť partnera s tým, že sa obávajú o svoje deti, cítia
strach a hnev.“
„V prípade, že rodina fungovala bez vážnejších patológií a dieťa je dostatočne zrelé
v ojedinelých prípadoch môže dôjsť k rovnováhe – dieťa si zvykne. Akonáhle sa však v rodine
objavuje násilie, alkohol či iné patológie, zákonite bude pri SOS niekto trpieť. Väčšinou matka
a dieťa.“
„Ženy, ktoré odchádzajú od násilných partnerov/ manželov, sa snažia ochrániť svoje
deti. Mnohé popisujú, že striedavá starostlivosť je pre nich absolútne neprípustná. Deti sa
častokrát boja, nechcú byť s násilnými mužmi. Častokrát sú priamo svedkami násilného
správania k ich mame a niekedy je násilie smerované k deťom samotným.“
„Pre násilného partnera/ manžela je to prostriedok na pokračovanie v násilnom
správaní aj po rozvode/ rozchode či odchode zo spoločnej domácnosti.“
„Problémom je, že otcovia ju často chcú kvôli výživnému – majú predstavu, že pri SOS
výživné automaticky nie je.“
„Počas SOS nám neupravili ani platenie poplatkov, a tak to väčšinou bolo, že sme si
šeky podávali a preposielali ako teplé párky a väčšinou som všetko platila ja.“
„...S otcom sa absolútne nedá na ničom dohodnúť. A odkedy je zrušená SOS, tak sa
tvári, že on ani neexistuje. Ani počas SOS s deťmi nič neriešil, šiel s nimi k lekárovi, iba ak ja
som dohodla vyšetrenie a podobne.“
„Výhoda pre rodiča – voľný čas (špeciálne pre matky), a zároveň rozdelenie si
zodpovednosti a povinností. Pri výhradnej starostlivosti jedného rodiča (zväčša matky) je na
ňu prenesená všetka zodpovednosť – za zlé správanie dieťaťa, zlé známky, ale aj vozenie na
krúžky, rodičovské, riešenie denných problémov a pod... Nevýhoda pre otca – slovenská
spoločnosť nie je pripravená na to, že otec musí odchádzať skôr z práce. Dôslednú SOS pri
školopovinných deťoch sa darí otcom uplatňovať len vtedy, ak sú samostatne zárobkovo činní
alebo s veľmi tolerantným zamestnávateľom.“
Najviac kritických odpovedí od zaangažovanej odbornej verejnosti zaznelo voči inštitútu SOS
z hľadiska dieťaťa. Experti a expertky konštatovali pri striedavej osobnej starostlivosti
najväčšie riziko pre deti. Upozornili opakovane, že pri necitlivom uplatnení tohto inštitútu
môže dôjsť až k devastujúcim dopadom na osobnosť dieťaťa. Konkrétne sa spomínala
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napríklad naučená bezmocnosť, ktorej následkom veľmi často bývajú duševné ochorenia
a poruchy. Za veľmi stresujúce pre dieťa považujú tiež napríklad proces lúčenia pri
odovzdávaní dieťaťa, zmenu priestoru, stratu jediného domova či nebodaj aj zmenu školy
a priateľského kolektívu v závislosti od veku dieťaťa. Problémom môže byť aj zmena režimu
dieťaťa či rozdiely vo výchovnom prostredí a potreba neustále sa prispôsobovať.
„V najväčšom riziku sú deti. Pri jeho necitlivom uplatnení môže dôjsť k závažným, aj
dlhodobým negatívnym účinkom na vývin osobnosti detí, napríklad k tzv. naučenej
bezmocnosti, ktorá býva podhubím neskorších duševných ochorení a porúch.“
„Keď zoberieme dieťa – zväčša si praje oboch milujúcich sa rodičov v jednom dome.
Keďže sa rodičia rozchádzajú, nebude už mať ani milujúcich sa rodičov (v lepšom prípade sú
to nekomunikujúci rodičia, v horšom nenávidiaci sa rodičia alebo bojujúci rodičia) a bude mať
dva domovy. Zákonite spokojné byť nemôže. Toto ale rodičia do úvahy neberú. Resp. berú,
ale nezabojujú o vzťah. T. j. spravia tak, ako oni chcú, nie ako si praje dieťa... Ale ak sa
rodičom predsa len podarí dohodnúť – či už o SOS alebo o pravidlách stretávania, tak je to
stále lepšie ako čokoľvek iné.“
„Je pochopiteľné, že obe strany (matka i otec) chcú mať zachované svoje „práva“. Veď
majú dieťa radi! SOS by to mohla sanovať. No rovina dohody sa v tomto prípade pre dieťa
súdnym rozhodnutím mení na musíš. Hlavne pri malých deťoch býva proces odovzdávania
dieťaťa, lúčenie, zmena priestoru veľmi stresujúca. Jeho sa nik nepýta či chce. Ak sa k tomu
pridajú nezhody rodičov, dieťa reaguje prinajlepšom neurózou, v horšom prípade je nutná
psychologická alebo až psychiatrická pomoc.“
„Výhoda pre dieťa: ak rodičia spolu nebojujú, tak možnosť mať dvoch aktívne sa
starajúcich rodičov. Keďže obaja rodičia prišli o polovicu času s dieťaťom, oveľa viac si vážia
čas, keď ho majú a čas môžu tráviť aktívne. Nevýhoda pre dieťa – musí si zvyknúť na dva
režimy v dvoch domovoch. Režim, že dieťa ostáva doma a striedajú sa pri ňom rodičia, sa javí
ako najlepšia forma pre dieťa. Ale nepoznám takých rodičov, ktorí by to zvládli dlhšie ako na
dobu niekoľko mesiacov. Potom už neboli ochotní žiť v provizóriu dvoch domovov. Dieťa ale
musí...“
„SOS vytvára u malého, ale aj veľkého dieťaťa silnú dualitu. Strata domova, dieťa
nevie kam patrí. Takéto deti ako keby ostávali vo vákuu. V prípade, že si mama a otec
vytvoria nové rodiny, deti sa ponevierajú medzi mini.“
„SOS je súdne rozhodnutie, ktoré sa MUSÍ vykonať. Nemá flexibilitu, kde by dieťa
mohlo vyskúšať, rozhodnúť sa, čo vlastne chce, prípadne vziať svoje rozhodnutie späť. MUSÍ
sa opätovne čakať na ďalšie rozhodnutie súdu. V prípade, že pri SOS dochádza
k poškodzovaniu dieťa (psychického alebo fyzického), náprava, ak vôbec k nej dôjde, trvá
neskutočne dlho. Neplatí lehota šiestich mesiacov rozhodnúť vo veci dieťa... Rozhodujú
o dieťati iní a ono, väčšinou bez vysvetlenia, musí poslúchať. Dieťa, ktorého sa toto opatrenie
týka najviac, môže najmenej do neho zasiahnuť.“
„Ak malé päťročné dieťa jasne pomenuje, že chce byť s mamou, a následne ju dospelý
začne presviedčať sugestívnymi otázkami – a ty vôbec nemáš rada ocka? Tak potom možno
aj na tlak prikývne a následne v správe sa objaví fráza: dieťa má pozitívny vzťah s otcom.“
„Pre ženy je rovnako zaťažujúci často diametrálne rozdielny „štýl výchovy“; často
popisujú, že dieťa či deti sa k nim po týždni, dvoch vracajú „rozbité“.“
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„V priebehu striedavej starostlivosti majú, z našej skúsenosti, deti často ťažkosti s
koncentráciou v škole, ale aj doma. Sťažujú sa na to, že ich nebaví sa baliť a sťahovať, že
nemajú domov, prestanú si napríklad vybaľovať kufre; pýtajú sa, prečo sa nemôžu
premiestňovať rodičia, hnevajú sa na rodičov a pod.“
„Z našej skúsenosti je to pre deti mätúce, nerozumejú tomu, hnevajú sa a pod.
Zároveň je to prostriedok, prostredníctvom ktorého muži narúšajú vzťah medzi matkou
a dieťaťom. Dieťa preberá na seba rôzne roly (napríklad pomocník, dôverník otca, starostlivé
dieťa, obetný baránok a pod.) Deti strácajú stabilitu, dennú rutinu, režim, kontakty a pod.“

•

Problémy z praxe

Aké najvyhranenejšie problémy zo svojej každodennej praxe zaznamenali dopytovaní experti
a expertky u nás na Slovensku? Zdôraznili vo svojich odpovediach viacero problémov, a to
tak na strane rodičov, ale aj čo sa týka procesuálnej stránky rozhodovania a výkonu
rozhodnutia. Najčastejšie vo výpovediach zmieňovali intervenciu konfliktov medzi rodičmi –
až na výnimky ich zmienili takmer všetci účastníci výskumu. Ďalej poukázali na dlhé lehoty pri
rozhodovaní súdov, na zlú vymožiteľnosť rozhodnutí, ale tiež na problém straty výživného na
deti či opakovanú traumatizáciu žien a detí so zážitkom násilia.
Intervencia konfliktu medzi rodičmi
Nepriaznivý vplyv konfliktných vzťahov medzi rodičmi na usporiadanie a fungovanie
striedavej osobnej starostlivosti o dieťa konštatuje dostupná literatúra i mnohé odborné
diskusie o tomto inštitúte.40 A potvrdili ho aj expertné vyjadrenia získané empirickým
výskumom. Oslovení experti a expertky reprezentujúci rôzne profesijné odbory sa v tomto
bode takmer úplne zhodli. Popisovali podrobne svoje bohaté skúsenosti s rodičovským
konfliktom, ktorý sa premieta do vzájomného boja rodičov aj na tomto „poli“ starostlivosti
o dieťa. Rodičia v konfliktnom vzťahu aj prostredníctvom inštitútu striedavej osobnej
starostlivosti riešia „spravodlivosť pre seba“ a využívajú ho pre svoje osobné potreby a nie
pre potreby dieťaťa. Pri nedoriešení konfliktných vzťahov medzi rozídenými rodičmi zostáva
často najlepší záujem dieťaťa nepovšimnutý.
„Do usporiadania porozchodovej a porozvodovej rodičovskej starostlivosti sa
premieta rodičovský konflikt a vzájomný boj. Rodičia riešia „spravodlivosť“ pre seba a nie
potreby dieťaťa. Inštitút SOS majú tendenciu zneužívať pre svoje osobné potreby.“
„Aby existovali mechanizmy na zabránenie manipulatívnym rodičom zneužívať dieťa
na boj s druhým rodičom. Lebo to dokáže rodič veľmi rýchlo. Dieťa sa tak dostane do
konfliktu lojality.“
„Ťažko sa hľadá kompromis, keď si rodičia navzájom neveria.“
„Moje skúsenosti so SOS sú hrozné (žena s dvomi deťmi a priamou skúsenosťou
s inštitútom – pozn. aut.). Problém je, ak si rodičia nevedia prísť ani na meno a nevedia sa
dohodnúť ani na základných veciach. V takom prípade určite SOS nie! Ale myslím si, že sú
40

Pozri zoznam použitej literatúry a zdrojov.
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prípady, kedy SOS funguje. Možno ak sú deti väčšie, rodičia deti nehuckajú proti druhému
rodičovi a vedia spolu komunikovať. Žiaľ, nech som robila čokoľvek, môj bývalý manžel hrá
podľa huslí inej ženy a to tak vyzerá. On v skutočnosti nie je zlý človek, len mám pocit, že
nenašiel sám seba. A napriek tomu, že spôsobil rozpad nášho manželstva, sa cez to nedokáže
preniesť...“
Dlhé lehoty
„A tiež časová rovina. Ak sa rodičia o SOS nevedia dohodnúť, mali by súdy zakročiť čo
najskôr a preskúmať prípad. Mali by byť skrátené lehoty na súdnoznalecké dokazovanie, na
rozhodovanie, na výkon rozhodnutia, výchovné opatrenie...“
Problematická vymožiteľnosť a iné procesuálne ťažkosti
„Zlá je vymožiteľnosť. Vykonateľnosť rozsudku. Ak jeden z rodičov rozsudok
nedodržiava, druhý rodič má absolútne obmedzené možnosti. Polícia nezasiahne, pretože nie
je výkon rozhodnutia, výkon rozhodnutia nie je, pretože každý sudca takýto prípad nechá
„vyhniť“, t. j. tak dlho nezasiahne, až je neskoro – najčastejšie sa ten rozumnejší rodič vzdá.“
„Výchovné opatrenie – nie sú odborníci, ktorí by ho vykonali a nedá sa nariadiť.“
„Zmena zverenia – veľmi malá odvaha sudcov; a najmä strach, čo to spraví...“
Strata výživného na deti
„Striedavá starostlivosť zo sebou prináša stratu výživného, čo tiež považujeme za istú
formu ekonomického násilia.“
Retraumatizácia žien a detí so zážitkom násilia
„Celkový proces rozhodovania o udelení striedavej starostlivosti popisujú ženy ako retraumatizujúci pre nich aj pre deti. Narážame na to, s čím sa stretávajú na inštitúciách –
ÚPSVaR, súd... Zo skúseností žien vieme, že sa k nim na relevantných inštitúciách správajú
viktimizujúco.“
Pokračovanie v násilinom sprvaní cez inštitút SOS
„A tiež pokračovanie násilného správania voči žene cez deti: ohováranie, osočovanie
matky, spochybňovanie jej ako matky a osobnosti, narážky na jej nového partnera, narúšanie
vzťahu medzi matkou a dieťaťom a pod.“
„V kontexte násilia na ženách a ich deťoch je SOS problém. Násilní muži
prostredníctvom detí majú stály kontakt so ženou, na ktorej páchali násilie, a takýmto
prostriedkom, ako je SOS, násilie môžu páchať ďalej. Mnohokrát zneužívajú deti... buď ich
huckajú proti matke (duálna výchova), kupujú si ich alebo zastrašujú, páchajú násilie... Veľa
detí, najmä malých, nechce ísť od matky. Súdy a sociálne oddelenia nerešpektujú názor
dieťaťa (aj keď v jeho mene vystupujú). Častý argument je, že otec má právo. Práva dieťaťa
sú väčšinou obchádzané.“
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•

Vhodné okolnosti a podmienky pre uplatnenie SOS

Kedy považujú experti a expertky inštitút striedavej osobnej starostlivosti za vhodný a za
akého usporiadania by ho neodporúčali vôbec? Ako predpoklad pre jeho uplatnenie
zdôrazňovali dobrý vzťah dieťaťa s obidvoma rodičmi a bezproblémovosť rodičov, súhlas
dieťaťa s takouto úpravou starostlivosti, ďalej dobré nastavenie striedania a zachovanie
školského a rovesníckeho kolektívu. Dobrým predpokladom je aj majetkové vysporiadanie
a dohoda o financiách. Hoci situáciu treba posudzovať vždy individuálne, schopnosť dohody
a komunikácie medzi rodičmi sa všeobecne považoval za prvý predpoklad úspešného
fungovania striedavej starostlivosti.
„Vhodný je: - ak dieťa malo od začiatku vytvorené primárne väzby k obom rodičom,
kde má blízky a uspokojujúci vzťah k obom, kde frekvencia striedania zodpovedá vývinovým
potrebám a veku dieťaťa; ak sa mu dieťa nebráni, je pre neho želateľné a nejaví žiadne
znepokojujúce zmeny v správaní; ak dieťa nemusí pri ňom striedať školské prostredie a
neprichádza o rovesnícky okruh; ak osobnosti oboch rodičov nie sú rizikové.“
„Nezabúdajme tiež na to, čo úzko súvisí s rozvodmi a rozchodmi – peniaze. Teda
výživné a následná deľba majetku po rozvode. Ak sa na tom dokážu dohodnúť, často sa
stáva, že emócie opadnú natoľko, že dokážu konštruktívne myslieť.“
„Treba to vždy individuálne posúdiť. V každej rodine funguje niečo iné. SOS sa
odporúča, len ak sa rodičia vedia dohodnúť a dokážu spolu komunikovať.“
Objavil sa aj ojedinelý nesúhlas s tvrdením, že pri konflikte rodičov a neschopnosti
komunikovať je SOS nemožná. Jedna z expertiek na rodinnú mediáciu uviedla, že pri detailnej
dohode o maličkostiach a podrobnom nastavení pravidiel sa dá minimalizovať kontakt
rodičov a nemusí prichádzať ku ich konfrontácii. Išlo ale skôr o výnimočný názor.
„...Nemôžem sa úplne stotožniť s týmto tvrdením (že je potrebná dohoda
a komunikácia rodičov – pozn. aut.). Poznám prípad, kde SOS funguje napriek obrovskej
antipatii rodičov a príšernej komunikácii. V takýchto prípadoch je nevyhnutná detailná
dohoda aj o maličkostiach. Ak sa nastavia detailne pravidlá, je možné minimalizovať kontakt
rodičov a dieťa tak nie je konfrontované s nenávisťou.“
A naopak – kedy je podľa odbornej verejnosti a ľudí s priamymi skúsenosťami inštitútom
SOS nevhodný, kedy by sa nemal uplatňovať? Odpovede prakticky kopírujú predchádzajúcu
batériu okolností a podmienok, len v opačnom „garde“. Nevhodný je, ak je dieťa viazané iba
na jedného z rodičov a odlúčenie vníma ako nútené zlo, ak je medzi rodičmi nízka schopnosť
dohody a bezproblémovej komunikácie, ak si rodičia vzájomne netolerujú odlišný prístup, ak
bez prípravy vťahujú deti do novej rodiny, resp. sa u niektorého z rodičov prejavujú poruchy
osobnosti. Opakovane sa zdôrazňovalo, že inštitút je úplne nevhodný pri situácách s násilím
voči ženám či deťom.
„Nevhodný je:
- ak dieťa bolo viazané prevažne na jedného rodiča a striedanie vníma ako nútenú separáciu
od neho, čím je jeho potreba bezpečia ohrozená ešte viac (než tým, že prichádza o rodinnú
triádu - základný zdroj bezpečia);
- pri vysokej hladine rodičovského konfliktu a slabej schopnosti spolupráce rodičov;
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- ak rodičia nie sú schopní tolerovať u druhého odlišný spôsob starostlivosti a výchovného
prístupu;
- ak niektorý z rodičov chce, bez prípravy a času na adaptáciu pre dieťa, ho okamžite a náhle
včleniť do spolužitia s novým partnerom, prípadne i s jeho deťmi;
- ak sa dieťa bráni, mali by dôvody jeho odporu byť posúdené nezávislým detským
psychológom, ktorý by sa mal vyjadriť k vhodnosti uplatnenia striedavej starostlivosti a
stanoviť program postupu;
- ak u niektorého z rodičov je podozrenie na poruchu osobnosti, ak javí známky porúch
správania či výraznejšej citovej, sociálnej, etickej či osobnostnej nezrelosti.“
„Pri násilí na ženách a deťoch je to nástroj posilnenia moci násilníckeho muža.
Zabezpečí, aby násilie pokračovalo.“
„V prípadoch rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách v intímnych
vzťahoch si myslíme, že určite nie je vhodné uplatňovať tento nástroj.“

•

Názor na oprávnenosť inštitútu SOS

Diferencovali sa aj názory expertov a expertiek na oprávnenosť tohto inštitútu. Otázka pre
nich bola formulovaná polarizovane – či ho treba ponechať alebo zrušiť. V záverečnej
rekapitulácii prekvapil vysoký podiel odpovedí o jeho úplnom zrušení alebo o jeho
obmedzení až od určitého veku dieťaťa. Medzi dôvodmi zrušenia či obmedzenia sa uvádzalo,
že iba málo párov spĺňa podmienky a predpoklady pre jeho úspešné fungovanie a že je
nevhodný pri výskyte násilia v rodine.
Ukázali sa ale aj hlasy za zachovanie tohto inštitútu, no za podmienky totálnej legislatívnej
zmeny a zmien v jeho praktickom uplatňovaní.
„Zrušiť. Zavádza už názvom. A nahradiť ho inštitútom spolurodičovstva.“
„Ako som sa už vyjadrila, pri malých a maličkých deťoch (0-12 rokov) by som SOS
vôbec nepoužívala. Až pri starších deťoch, ktoré sa môžu k veci jasnejšie vyjadriť.“
„...ja by som SOS zrušila. Vidím skôr negatíva. Keďže sa manželia kvôli nejakému
dôvodu rozvádzajú, táto skutočnosť sa úmyselne alebo neúmyselne prenáša na deti. Je len
veľmi málo osvietených párov, ktorí si v mene dieťaťa dokážu udržať odstup a naozaj konajú
v jeho prospech.“
„Rozumieme prečo by sa mali o výchovu maloletých detí starať obaja partneri.
V prípadoch násilia si myslíme, že striedavá starostlivosť nie je vhodný nástroj.“
„Vieme si predstaviť ponechať tento inštitút, ale je potrebná úplná legislatívna
zmena. A tiež zmena v praktickom uplatňovaní. Opäť si myslíme, že v prípadoch rodovo
podmieneného násilia páchaného na ženách v intímnych vzťahoch by sa uplatňovať nemal.“
„Myslím, že zrušiť SOS by bol krok naspäť. Ošetrila by som termíny. A aby sa
rozhodovanie o SOS nenatiahlo na dlhé mesiace či roky...“

43

•

Návrhy na úpravu inštitútu SOS

Následne sa od expertov a expertiek žiadala bližšia konkretizácia úprav, ktoré si inštitút SOS
vyžaduje. Prieskum zaznamenal celý rad návrhov, a to tak pre jeho celkové vymedzenie i pre
lepšie fungovanie v praxi.
Návrhy na legislatívne úpravy
Opätovne sa v tomto bloku odporúčala zmena názvu tohto inštitútu, ktorý môže pôsobiť
zavádzajúco na verejnosť i na samotných účastníkov. Ďalší návrh odporúčal povinne
definovať spoluprácu mediátorov s psychológmi pri nastavovaní modelu porozvodovej
starostlivosti o deti. Ozvali sa hlasy prihovárajúce sa za posilnenie zodpovednosti štátu za
rodičovské dohody, aby bol v centre pozornosti najlepší záujem dieťaťa a nie zachovanie
práv jedného z rodičov.
Niektoré z expertných odpovedí poukázali na dilemy medzi nerovnosťou práv a povinností
u matky a otca, ako sú špecifikované v zákone o rodine, resp. na dilemu práva dieťaťa na
obidvoch rodičov a práva dieťaťa vybrať si, ako vyplýva z Dohovoru o právach dieťaťa.
V týchto rôznorodých súvislostiach sa zdôrazňovala potreba a nevyhnutnosť individuálneho
posúdenia a rýchleho posúdenia každej jednotlivej situácie.
Odporúčania na úpravy opätovne smerovali k povinnému zavedeniu dolnej vekovej hranice
dieťaťa vhodnej pre SOS. Požiadavky smerovali tiež k lepšiemu zadefinovaniu výživného na
dieťa pri SOS. Samostatný okruh tvorili návrhy na povinné vzdelávanie zainteresovaných
aktérov pri rozhodovaní o SOS, ako aj povinné poučenie rodičov o dôsledkoch ich
nezodpovedného správania na dieťa. Tiež pri legislatívnych návrhoch sa vyskytovali
požiadavky na zákonný zákaz inštitútu SOS pri zistení násilia na deťoch.
„Myslím, že legislatívne to nie je ukotvené zle. Okrem názvu. „Striedavá“ starostlivosť
je naozaj veľmi nešťastný pojem. Automaticky nabáda na to, že sa dieťa sťahuje z miesta na
miesto. Aj pri „osobnej“ starostlivosti jedného rodiča sa dieťa musí striedať...“
„Špecifikovať presne pojem „osobná“ starostlivosť. Aby si rodičia nezamieňali svoju
starostlivosť so starostlivosťou napr. starých rodičov. Stačí, keď sudca poučí rodičov, čo sa
tým myslí.“
„Mediátori by mali zo zkona spolupracovať s nezávislými detskými psychológmi pri
stanovovaní modelu porozchodovej spoločnej i delenej starostlivosti rodičov o dieťa. Z povahy
mediačnej praxe totiž vyplýva, že ide predovšetkým o hľadanie kompromisu a dohody medzi
rodičmi, a tí bývajú príliš zaujatí vlastnými deštruktívnymi emóciami a vzájomným bojom a
uzavretá dohoda nakoniec nemusí byť v záujme dieťaťa.“
„Povinná spolupráca (zo zákona – pozn. aut.) mediátorov a detských psychológov.
Zahrnúť do povinného vzdelávania mediátorov detskú psychológiu. Zaviazať rodinných
mediátorov povinnosťou hájiť záujem dieťaťa predovšetkým (staré známe !Primum nihil
nocere“). V prípadoch rizikových osobností rodičov, by mali – tak mediátor, ako aj psychológ
– odporúčať súdnoznalecké psychologické vyšetrenie rodičov a posúdenie ich spôsobilosti
zaujímať vo výchove dieťaťa taký významný podiel.“
„Štát by mal prevziať väčšiu kontrolu nad rodičovskými dohodami. Konať naozaj
v prospech dieťaťa, nie pre zachovanie práv jedného z rodičov.“
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„V centre pozornosti by mal byť najlepší záujem dieťaťa (Dohovor o právach dieťaťa).“
„V zákone o rodine je veľká rozporuplnosť v tom, že na jednej strane majú obaja
rodičia rovnaké práva a povinnosti, a na druhej strane v prípade zverenia dieťaťa jednému
rodičovi, ten druhý má len právo styku a nie povinnosť. Zákonite si rodičia svoje práva budú
vymáhať. Nebude im stačiť povinnosť platiť na dieťa. A hlavné právo, ktoré chcú otcovia
z mojej praxe je – mať možnosť vychovávať svoje dieťa. Už je dávno preč doba, kedy otcom
stačil každý druhý víkend. Chcú sa starať a aj sa vedia postarať. Ale potom tu máme právo
dieťaťa v zmysle Dohovoru. Mať oboch rodičov, ale aj môcť si vybrať. Koho právo sa má
uplatniť? A keď je náhodou rodič, ktorý dieťa vychováva nie úplne spôsobilý, ale dieťa ho
zároveň miluje? Sto prípadov, sto odlišností. Preto je nevyhnutné, aby každá rodina bola
posúdená individuálne. Ale hlavne hneď.“
„Myslím, že zaviesť spodnú vekovú hranicu by pomohlo. Zrejme sa odborníci z oblasti
psychológie zhodnú, že tri roky je zrejme minimálny vek, ak doteraz dieťa vyrastalo prevažne
s jedným rodičom.“
„SOS by som volila u starších detí, t. j. trinásť a viac rokov. Kedy vedia jasne
verbalizovať, čo chcú a môžu sa vyjadriť o predstave, ako búdu u rodičov fungovať.“
„Lepšie zadefinovať výživné pri SOS. Možnosť neudelenia výživného sa zamieňa s tým,
že pri SOS nie je výživné.“
„Myslím, že by veľmi pomohlo, pri náznaku bránenia zo strany jedného rodiča
pohovor s týmto rodičom o dôsledkoch dopadu na dieťa – najmä v budúcnosti.“
„Stále som presvedčená o tom, že sudcovia majú veľkú autoritatívnu moc, ktorú by
mali viac využívať. Vysvetliť dôsledky – právne a aj psychologické. Takže sudcovia, ale aj
ostatní, ktorí sa tomu venujeme – kolízni opatrovníci, mediátori, advokáti venujúci sa
rodinnému právu, by mali mať buď supervíziu psychológom alebo povinné vzdelávanie v tejto
oblasti. Už teraz, keď je v praxi CMP 41 (civilný mimosporový poriadok) a sudcovia sa
rozprávajú s deťmi osobne je vidieť posun. Pretože deti sa zjavne chcú vyjadriť. Sudcovia by
mali byť vyzbrojení otázkami, ktoré dokážu odhaliť manipuláciu dieťaťa rodičom. A keď
odhalia náznak problému, daný rodič by mal mať povinnosť absolvovať obratom
psychologické sedenia s cieľom vysvetliť mu tie strašné dopady na dieťa.“
„V prípadoch násilia na ženách, deťoch, pri syndróme CAN bezpodmienečne zakázať
inštitút SOS.“
Praktické návrhy na zlepšenie inštitútu SOS
Taktiež v rámci návrhov pre lepšie praktické fungovanie inštitútu SOS sa zistili expertné
vyjadrenia mnohé a rôznorodé. Poukazovali na nefunkčný sociálny systém a na absenciu
prípravy rodičov na SOS – na chýbajúcu pomoc rodine a prácu s rodičmi. Zdôrazňovali sa
lepšie výsledky v prípadoch, ak rodičia absolvovali mediáciu, ako aj na potrebu prizvať
k mediácii prípadne aj dieťa. Pre prax sa odporúčalo aj scitlivovanie zainteresovaných
aktérov v problematike násilia páchaného na ženách a hľadanie mechanizmov pre osvetu
a vzdelávanie rodičov, aby rozumeli dôsledkom svojho správania na dieťa. Jedno
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z odporúčaní smerovalo k potrebe budúcich prieskumov medzi deťmi vyrastajúcimi
v podmienkach striedavej osobnej starostlivosti.
„V praxi vidím viac-menej nefunkčný sociálny systém. Absenciu možnosti prípravy
rodičov na SOS. Sú len lastovičky, ktoré si skúšajú na rodinách, ako by to mohlo fungovať.
Pomoc rodine, práca s rodičmi, obhajoba práv dieťaťa – to všetko chýba. A taktiež riešenie
a odstraňovanie následkov SOS.“
„Som presvedčená o dôležitosti a osožnosti mediácie v rodinných prípadoch, a tiež o
tom, že medziodborová spolupráca je vysoko účinná a nevyhnutná. Najlepšie vyriešené
prípady sú tie, kde rodičia absolvovali mediáciu a aj stretnutie so psychológom. A veľmi môže
pomôcť prizvať si na mediáciu aj dieťa.“
„Tí a tie, čo o tomto inštitúte rozhodujú, by mali absolvovať špecifické vzdelávanie
a byť scitlivené a scitlivení v problematike násilia páchaného na ženách.“
„Posledné roky je SOS často nie v pomere 50 % matka a 50 % otec, ale častokrát 70 %
matka a 30 % otec (resp. 60 ku 40). Je to uspokojivý kompromis pre rodičov. Otec je rád, že sa
to volá SOS a matka je rada, že má dieťa viac času a zväčša aj nejaké výživné, resp. otec platí
väčšiu časť nákladov na deti.“
„Ak by sa našiel mechanizmus, ako vysvetliť rodičom všetky okolnosti, všetky pre
a proti, a zároveň možný dopad na dieťa v budúcnosti, tak si myslím, že by sa rodičia
reálnejšie pozerali na problém.“
„Mohol by sa zaviesť skúšobný čas. Začať s osobnou starostlivosťou toho rodiča, ktorý
sa prevažne o dieťa staral a postupne pridávať a dopracovať sa k zvýšeniu, prípadne aj SOS.
Ak by ten menej starajúci sa rodič mal perspektívu do budúcnosti odobrenú súdom, určite by
sa situácia upokojila. Zároveň ten hlavný rodič by mal čas zvyknúť si na menej času
s dieťaťom. Ale bol by potrebný vstup psychológov, ktorí by posúdili rodinu ako takú a vedeli
by to overiť v prípade nezhody rodičov aj po čase.“
„Rozumná osveta. Aby bolo jasné, že to SOS nie je dobrá alebo zlá, podľa toho, ako sa
ma to týka. Že je to možnosť pre dieťa, šanca nestratiť druhého rodiča. Zároveň
spoluzodpovednosť.“
„Taktiež spraviť seriózny prieskum v našich pomeroch, ako sú na tom deti, ktoré
vyrastali v SOS. Aké sú ich pohľady na problematiku. Sprostredkovať rodičom pohľad detí na
rozvod – rozchod – na ten boj, ktorý spolu zvádzajú, a tiež na to, ako sa tie deti cítia. Veľmi
často sa mi stáva, že rodič, ktorý odišiel z rodiny (napr. kvôli inému partnerovi), si myslí, že
„dieťa to predsa zvláda dobre“ a nemá žiaden problém s tým, že zrazu má dva domovy
a nových partnerov svojich rodičov.“
•

Negatívne a pozitívne prípady SOS

V rámci riešenia výskumnej úlohy nebolo z finančných, časových a ani historických dôvodov
možné zrealizovať prieskum detí so zážitkom striedavej osobnej starostlivosti. Inštitút SOS na
Slovensku nefunguje dostatočne dlho, aby sa vytvorila postačujúca východisková populácia
detí s takouto skúsenosťou a s dostatočným odstupom od tohto zážitku, aby nedochádzalo
k retraumatizácii a ďalším citovým či psychickým poškodeniam. Museli sme preto pristúpiť
k náhradnému riešeniu, ktoré by zachytávalo aspoň sprostredkovanú skúsenosť. Spočívalo
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v tom, že sme sa spýtali expertov a expertiek, aj samotných rodičov so skúsenosťou so SOS
na negatívne a pozitívne prípady striedavej osobnej starostlivosti.
Problémové príklady uplatňovania SOS
Zozbierané zlé praktiky boli rôzne. Ukazujú nepriaznivé dôsledky nedobrovoľnej SOS na
psychiku a pohodu dieťaťa, ďalej zlé alebo nijaké fungovanie uzavretej dohody v praxi – pre
neústretovosť niektorého z rodičov alebo osobnostné nastavenie dieťaťa. Skúsenosť je tiež
s negatívnymi dôsledkami, ak sa striedavá starostlivosť uplatní pri veľmi malých deťoch,
respektíve pri prípadoch násilia v rodinách – voči deťom alebo ženám.
„Vysoko nadpriemerne inteligentný chlapec – stredoškolák žijúci v harmonickej úplnej rodine
matky s nevlastným otcom – bez vzťahu k vzdelávaniu a bez akýchkoľvek spontánnych
záujmov;+ pasívny, ochromený v akomkoľvek rozhodovaní. Celý život bol proti svojej vôli
presúvaný k otcovi s rizikovou osobnosťou do zahraničia.“
„Rodičia si dohodli SOS (väčší pomer matka, menší otec), ale synovi (9 rokov) to
nevyhovovalo, pretože vo svojej povahe je veľmi systematický, ťažko si zvyká na nové veci.
Chcel sa s otcom často stretávať, ale prespávať chcel doma. Otec obviňoval matku, že dieťa
hucká proti nemu a svoje práva si vymáhal silou. Pritom on často menil dohodnuté a nebol
schopný pripustiť, že robí chybu on.“
„Rodičia si dohodli SOS: matka dva týždne, otec jeden týždeň. Platný rozsudok, v ktorom bola
dohoda schválená. Po pol roku matka prestala dieťa otcovi dávať. Zároveň začala dieťaťu
vykresľovať otca len v zlom svetle. Dieťa začalo odmietať ísť k otcovi s argumentami, ktoré
zjavne nevychádzali z jeho hlavy. Otec sa pokúsil spraviť všetko: prosil, skúšal to po dobrom,
skúšal to cez zákony. Snaha márna. Vyzerá to tak, že pre matku je pomsta až tak silná
a dôležitá, že ide aj proti samej sebe (je na všetko úplne sama). Dieťa sa niekoľkokrát
vyjadrilo, že otca má veľmi rado, ale ostane s matkou. Jediná možnosť otca je brať, čo sa mu
matkou ponúka (napr. 2 hod cukráreň za mesiac) a dúfať, že sa to raz zmení.“
...klasické rodiny často siahajú po SOS aj pri veľmi malinkých deťoch. Posledný prípad... súd
schválil rodičovskú dohodu o SOS pri jeden a polročnom dieťati, rodičia si malú striedajú po
štyroch dňoch. Nemusím asi uvádzať, aký to má dopad na dieťa! Pričom rodičom boli
vysvetlené následky SOS na tak malom dieťati... a teraz sa to deje...
„U nás je každé SOS pri násilí problémové.“
„Deti chcú byť väčšinou s matkou. Problémy nastávajú pri odovzdávaní, najmä malých detí
(4-8-rokov), ale aj malinkých 2-3-ročných. Otec pri preberaní matke nadáva, ponižuje ju, kričí,
niekedy aj ohrozuje. Deti nechcú ísť... Stalo sa nám, že malá zaliezla pod posteľ a odmietla
vyliezť. Otec volal políciu. Keďže dieťa nechcelo, polícia ho násilne nebrala. Chyba bola
samozrejme v matke – tak to videlo aj sociálne oddelenie. Lebo „nedostatočne pripravili“ (!)
trojročné dieťa, že určite brojila matka proti otcovi. Pričom matka bola v dlhodobom strese,
ako dieťa motivovať, donútiť, aby tam išlo. Keď bolo u otca, buď ho odložil k starej mame
alebo robil nátlak, aká je zlá mama.“
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„Stretla som sa pri SOS aj s otcom vysokoškolsky vzdelaným, vysoká pozícia, ktorý keď mal
dcéru na pobyte, jej povedal, že ju už matke nevráti, nájde jej novú mamu. Malá mala šesť
rokov! Takéto „reči“ ju doviedli až na psychiatriu, dieťa prestalo rozprávať. Súd trvá, aby
naďalej dieťa bolo v SOS, aby boli zachované otcove práva. Aj keď súdna znalkyňa odporúčala
jej zrušenie. Momentálne je dieťa dlhodobo choré a je u matky, s otcom sa nestretáva.“
„Máme aj opačné skúsenosti. Dieťa chce ísť k otcovi, aj keď bol agresívny. No otec, aj keď má
SOS súdom určenú, pre dieťa nechodí. Zoberie si ho len na dva-tri dni, ako jemu vyhovuje.
Väčšinou matke dá vedieť pár hodín predtým, ako si dieťa vyzdvihne. Alebo sa len tak objaví
a očakáva, že si hneď dieťa odvedie. Veľa krát je dieťa pripravené na „výmenu“ (!), teší sa
a otec nepríde. Neplatí výživné, lebo je určená SOS, no všetky náklady na dieťa ostávajú na
matke.“
„Mám skúsenosť pani, ktorej dieťa bolo zverené do striedavej osobnej starostlivosti, ťažko
zvládalo správanie otca, ktorý pred ním očierňoval matku, napríklad označoval ju za
klamárku, zlodejku a pod. Ťažko sa vyrovnávalo so sťahovaním a s tým, že v čase, keď malo
byť u otca, sa stretalo s matkou (skrývalo sa, bálo sa, že ju uvidia susedia a povedia to otcovi,
s mamou nevolalo, len si písalo cez internet...). Najťažšie preň bolo, že opakovane hovorilo, že
chce bývať s mamou, napriek tomu neboli jeho slová brané vážne. Otec mu opakoval, že je
mu bez neho smutno, plakával do telefónu (napriek tomu, že v čase, keď bývali aj s matkou v
spoločnej domácnosti, sa takto voči dieťaťu neprejavoval). Pre dieťa to bolo mätúce.“
„Mám skúsenosť, kedy pani v dôsledku násilia musela opustiť svoje deti a nechať ich s exmanželom. Nehovoriac o tom, akú vlnu hnevu voči nej ako matke to spôsobilo v jej okolí! Po
pár rokoch sa pokúsila získať mladšieho syna do striedavej osobnej starostlivosti. Po roku
naťahovačiek na súde sa jej to podarilo, ale výsledkom bolo vystupňovanie násilia voči synovi,
a zároveň nárast ekonomickej záťaže pre ňu ako rozvedenú ženu.“
„Moje deti boli v SOS tri roky. Dcérka mala šesť rokov a syn štyri, dcérka bola tesne pred
nástupom do ZŠ. Samozrejme hneď začali problémy v škole. Od otca chodila dcérka unavená,
nepripravená a chýbali jej veľa krát domáce úlohy a aj pomôcky. Už hneď v novembri to
začala riešiť aj škola rôznymi predvolaniami a dohovormi. Žiaľ, otec detí si problém u neho
nechcel priznať a nesúhlasil ani s návrhom školy zrušiť striedavku dohodou, aspoň na určité
obdobie. A tak sa to muselo riešiť súdne. Po roku bol rozsudok a zrušenie striedavky, ktorú
odporúčala škola, psychológ, u ktorého boli, a aj deti, aj tie sa vyjadrili za zrušenie striedavky,
a samozrejme aj kuratela. Otec sa voči rozsudku odvolal a viac ako rok to bolo na kraji. Ja už
ale po roku som bola zúfalá, nakoľko syn bol prvák a problémy sa opakovali aj pri ňom. Tak
som podala návrh na predbežné opatrenie a ten schválili... Ale to celé trvalo tri roky...!“

Pozitívne príklady SOS
Príkladov dobrej praxe sa zistilo prieskumom podstatne menej ako negatívnych. Jedna
z expertiek sa explicitne vyjadrila, že: „Bohužiaľ vo svojej praxi ani vo svojom okolí pozitívny
príklad SOS nemám.“
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„Poznám prípad, kde je SOS už šesť rokov (dieťa malo vtedy štyri a teraz desať rokov), rodičia
si ju striedajú po týždni. Všetko nastavili tak, aby nekomunikovali a nevídali sa. Otec na SOS
trval, lebo sa starať chcel. Takže dievčatko funguje v dvoch svetoch. U otca športujú a majú
aktívny týždeň, u mamy je skôr oddychový týždeň. Dievčatko si zvyklo a podľa slov učiteliek
ešte z MŠ a neskôr aj zo ZŠ je naozaj v pohode. Veselé, spokojné... Rodičia ale dokázali spraviť
to, že prestali na druhého rodiča nadávať. Nezmenili názor, ale o ňom nehovoria. Nemôžeme
zrejme teraz posúdiť, či to naozaj bolo najlepšia forma pre toto dievčatko – ale čo určite
vieme je, že ak by tam SOS nebola, otec by sa o ňu určite snažil a boj by bol veľký alebo by sa
dieťaťa vzdal. Obe riešenia by boli určite s negatívnym dopadom na dievčatko.“
„Dievčatko, v ktorého prípade bol otec otcom od začiatku a od útleho veku si zvyklo na to, že
má dva domovy. Rodičia vždy spolupracovali a brali ohľad na jej potreby. Dnes má pätnásť
rokov a je stále bez ťažkostí.“
„Muž odišiel od ženy počas tehotenstva. O ženu už nemal záujem (mal inú), ale o dieťa áno.
Žena mala psychologickú podporu a tak situáciu ako-tak zvládla. Otec pomáhal celý čas,
odkedy sa dcérka narodila. Nebol už manželom, ale ostal otcom. A matka nezačala bojovať –
pochopila, že ho potrebuje (nemala v Bratislave žiadnu rodinu). Od narodenia dieťaťa bol
otec v jej živote neustále. V malom veku pár hodín denne, keď dieťa prestalo byť kojené, tak
postupne s prespatím u otca. Od škôlkarského veku dieťa bolo v SOS po dvoch dňoch. Neskôr
mali dlhý a krátky týždeň (počas ZŠ) – pondelok, utorok u jedného, stredu, štvrtok u druhého
a víkend sa striedal. Prázdniny rozdelené na polovicu. Spočiatku boli problémy rôzneho
charakteru. Keď pochopili, že fungovať to bude vtedy, keď sa ako rodičia vždy podržia –
nastalo ozajstné spolurodičovstvo. Prišli na to tak, že obaja zistili, že ich dcéra klame s cieľom
získať nejaký vlastný prospech. Odvtedy spolu komunikujú o všetkých veciach týkajúcich sa
dcéry. Momentálne má dieťa pätnásť rokov, otec je ženatý, má ďalšie dve deti. Dcéra je
začlenená do oboch rodín a vyhovuje jej to.“
„Rodiča nezosobášení, päťročný syn. Rozišli sa, ale láska k dieťaťu bola taká silná, že sa
rozhodli aj na vlastný úkor robiť všetko najlepšie pre syna, aby trpel čo najmenej. Zvolili
formu SOS – pomer 60/40 pričom pre dieťa si otec chodieval 150 km a mal ho päť nocí
v rámci dvoch týždňov. Keďže dieťa ide v septembri do školy, dohodli sa rodičia, že otec sa
presťahuje do mesta, kde býva matka, aby dieťa nemenilo školu. Kvôli tomu zmenil aj prácu.
Dohode a kooperácii rodičov predchádzalo to, že rodičia v priebehu roka museli prísť na to, že
ani jeden nechce druhému robiť zle, že majú len na niektoré otázky odlišný názor. Vo chvíli,
keď toto pochopili, dokázali riešiť problémy na inej úrovni.“

•

Zhrnutie zistení expertného prieskumu

Prieskum medzi expertami a expertkami poukázal na množstvo pozitívnych a negatívnych
stránok SOS a priniesol aj množstvo návrhov a odporúčaní na zlepšenie inštitútu.
Monitorovanie skúseností expertov a expertiek na Slovensku nejakým spôsobom
zaangažovaných v uplatňovaní inštitútu SOS v praxi prinieslo množstvo viac či menej
zaujímavých a nových informácií a pohľadov:
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•

Čo sa týka kvantitatívneho rozsahu, takmer všetky zúčastnené osoby konštatovali
rastúci trend vývoja v počte prípadov SOS v ich praxi.

•

Celkový pohľad na inštitút SOS na Slovensku priniesol kladné i záporné hodnotenia,
prevážili ale v konečnom súčte negatívne závery o tomto inštitúte. Odborná
verejnosť uznala jeho bezproblémové fungovanie za splnenia istých podmienok,
príklon k negatívnemu postoju zapríčinil fakt, že dobré fungovanie inštitútu si
vyžaduje množstvo predpokladov – a väčšina párov ich nedokáže naplniť.

•

K negatívnemu celkovému hodnoteniu inštitútu prispievala predovšetkým
skutočnosť, že sa v praxi často využíva bez zohľadnenia potrieb detí a negatívnych
dopadov na dieťa.

•

Opakovane sa zdôrazňovala požiadavka či predpoklad individuálneho posúdenia
každého jednotlivého prípadu a najlepšieho záujmu dieťaťa.

•

Experti a expertky konštatovali aj v tomto monitorovacom výskume vyššiu
spokojnosť otcov s takýmto typom porozvodovej či porozchodovej starostlivosti
o deti. Skrýva sa za tým určitý pocit zadosťučinenia či spravodlivosti u otcov a nádej
o redukcii manipulovania v styku s dieťaťom zo strany bývalej partnerky.

•

Prevažne odmietavý postoj matiek k inštitútu SOS odborná verejnosť zúčastnená
v prieskume uvádzala pocity ohrozenia a strachu matiek – pri výskyte patologických
prvkov vo vzťahu alebo ekonomických či finančných sankcií zo strany partnera.

•

Medzi
odpoveďami
sa
vyskytovali
i náznaky
zamestnávateľského prostredia na starajúcich sa otcov.

•

Prevažná časť kritických odpovedí vo vzťahu k inštitútu SOS zaznela od odbornej
verejnosti pri zohľadnení pozície dieťaťa. Opakovane odpovedajúci upozorňovali na
fakt, že SOS predstavuje najväčšie riziko pre deti. Poukázali na to, že pri necitlivom
nastavení môže mať devastujúce dopady na osobnosť dieťaťa alebo viesť až
k duševným poruchám.

•

Ako stresujúce okolnosti pomenovali proces lúčenia pri predávaní dieťaťa, zmenu
zažitého priestoru, stratu jediného domova alebo školského či rovesníckeho
kolektívu. Problémovým môže byť aj potreba neustáleho prispôsobovania sa – iným
metódam výchovy, pravidlám, rodinným kolektívom.

•

Vo svojej praxi sa dopytovaní experti a expertky stretávajú s mnohými problémami.
Hovorili tak o problémoch týkajúcich sa samotných rodičov, ako aj problémov
vyplývajúcich z procesuálnej stránky uplatňovania inštitútu.

•

Na strane rodičov najčastejšie zmieňovali vplyv konfliktov medzi rodičmi a nízku
schopnosť dohody. Upozornili tiež na to, že pri nedoriešení konfliktných vzťahov
medzi rozídenými rodičmi zostáva často najlepší záujem dieťaťa nepovšimnutý.

•

Z procesuálneho hľadiska kritizovali dlhé lehoty pri rozhodovaní o zmenách v SOS,
nízku vymožiteľnosť rozhodnutí, stratu výživného i retraumatizáciu žien a detí
z rodiny so zážitkom násilia.

•

Medzi okolnosťami a podmienkami vhodnými pre uplatnenie SOS odborná verejnosť
konštatovala dobrý vzťah dieťaťa s obidvoma rodičmi a „bezproblémovosť“ rodičov.
Ako dobrý predpoklad sa im javí tiež súhlas dieťaťa so SOS, dobré nastavenie

slabej

pripravenosti

striedania u rodičov a zachovanie rovesníckych skupín a školských kolektívov. Avšak
schopnosť dohody a komunikácie medzi rodičmi sa všeobecne považoval za prvý
predpoklad úspešného fungovania striedavej starostlivosti.
•

Na druhej strane inštitút je nevhodný, ak má dieťa vzťah len k jednému z rodičov
a medzi rodičmi nie je možnosť dohody a bezproblémovej komunikácie. Inštitút
považovali za úplne nevhodný pri situáciách s domácim násilím.

•

Pri zisťovaní názorov expertnej obce na celkovú oprávnenosť tohto inštitútu sa
prekvapivo zaznamenal vysoký podiel odpovedí o jeho úplnom zrušení a značná časť
odpovedí požadujúca vekové obmedzenie na dieťa, odkedy ho uplatňovať.
Argumentami k takémuto postoju k inštitútu SOS bol nízky podiel rozídených párov
schopných naplniť podmienky jeho úspešného fungovania a jeho nevhodnosť pri
výskyte násilia

Experti a expertky participujúci v monitorovacom výskume uviedli celý rad návrhov na
úpravu inštitútu SOS:
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•

V rámci legislatívnych vymedzení odporúčali zmenu samotného názvu inštitútu, lebo
sa môže vnímať zavádzajúco.

•

Odporúčali tiež
a psychológov.

•

Zaznela tiež požiadavka na posilnenie zodpovednosti štátu za rodičovské dohody tak,
aby bol na prvom mieste najlepší záujem dieťaťa, nie zachovanie práv jedného
z rodičov.

•

Viacerí účastníčky a účastníci prieskumu intervenovali za individuálne posúdenie
prípadu a tiež rýchle posúdenie.

•

Ďalšie návrhy sa zameriavali na zadefinovanie vekovej hranice pre dieťa odporúčané
do SOS a lepšie zadefinovanie výživného pri SOS.

•

Objavili sa požiadavky na povinné vzdelávanie osôb zainteresovaných pri
rozhodovaní o SOS, ako aj povinné poučenie rodičov o dôsledkoch ich správania na
dieťa.

•

Znovu sa tu zopakovala požiadavka na zákonný zákaz inštitútu SOS pri zistení násilia
na deťoch alebo na ženách.

•

Medzi praktickými návrhmi na zlepšenie inštitútu SOS sa objavili návrhy na pomoc
rodine a na prácu s rodičmi.

•

Expertná obec ocenila pomoc mediácie a dala na zváženie prizvať k mediácii dieťa.

•

Odporúčali tiež hľadať cesty pre osvetu – odbornej i laickej verejnosti i rodičov.

•

Jedno z odporúčaní smerovalo k potrebe budúcich prieskumov medzi deťmi
vyrastajúcimi v podmienkach striedavej osobnej starostlivosti.

•

Zozbierané zlé praktiky ukazujú nepriaznivé dôsledky nedobrovoľnej SOS na psychiku
a pohodu dieťaťa, ďalej zlé alebo nijaké fungovanie uzavretej dohody v praxi – pre
neústretovosť niektorého z rodičov alebo osobnostné nastavenie dieťaťa. Skúsenosť

napríklad

povinné

definovanie

spolupráce

mediátorov

majú tiež s negatívnymi dôsledkami, ak sa SOS uplatní pri veľmi malých deťoch,
respektíve pri prípadoch násilia v rodinách.
6. ZÁVEREČNÉ ZHRNUTIE A ODPORÚČANIA
Sumarizácia zistení monitoringu:
Monitoring skúseností so SOS medzi odbornou zainteresovanou verejnosťou zaznamenal
vysoký podiel negatívnych postojov a skúseností. Ak sa odhliadne od web stránok
propagujúcich tento inštitút na internete (prevažne vzájomne prepojené weby neziskových
organizácií združujúcich otcov a mužov), pozitívne skúsenosti na verejne dostupných
priestoroch sa ešte viac minimalizujú.
Každý prípad, ktorý sa týka problematiky striedavej osobnej starostlivosti, je špecifický –
účastníkmi i kvalitou vzťahov medzi nimi. Odborníci upozorňujú na nejednotné postupy
súdov pri rozhodovaní o striedavej starostlivosti a z toho vyplývajúce problémy.
Viacerí právnici považujú rozhodovanie o type porozvodovej starostlivosti o deti
(„rozhodovanie o tom, ako bude po citovej dráme sprevádzajúcej rozvod prebiehať
starostlivosť o dieťa“) za jednu z najcitlivejších právnych tém“. Viacerí konštatujú, že nestačí
len „právny pohľad“, nedá sa jednoznačne formulovať.
Z toho vyplýva, že zásadné kritérium musí predstavovať „najlepší záujem dieťaťa“, ako ho
vymedzuje Dohovor o právach dieťaťa a Všeobecný komentár č.14 k Dohovoru.
Flexibilita konceptu najlepšieho záujmu dieťaťa je veľkým pozitívom, lebo umožňuje
reagovať na situáciu jednotlivých detí a ich vývoj. Zároveň sa ale ukázalo, že ponúka priestor
aj na manipuláciu – koncept najlepšieho záujmu dieťaťa nezriedka zneužívajú rodičia na
obranu vlastných záujmov v sporoch o výchovu a starostlivosť o dieťa.
Najlepší záujem dieťaťa sa nie vždy zohľadňuje – zo strany rodičov, ale ani zo strany
zástupcov verejných inštitúcií alebo nekritických zástancov striedavej osobnej starostlivosti
z prostredia neziskového sektora a iných segmentov občianskej spoločnosti.
Niekedy sú k tomuto konceptu nevšímaví aj odborní pracovníci a posúdenie najlepšieho
záujmu dieťaťa považujú za irelevantné alebo nedôležité.
Zo všetkých analýz a zisťovaní vyplynulo, že základom pre rozhodnutie o SOS je dohoda
medzi rozídenými rodičmi a schopnosť komunikovať medzi sebou. Striedavá starostlivosť
nemá význam, ak sa rodičia nedohodnú.
Avšak – dohoda by mala v prvom rade vyhovovať dieťaťu – pripravovať ju z takejto pozície
a postupne dieťa na situáciu pripravovať, príp. sa spýtať a vypočuť jeho názor. Starostlivosť
obidvoch rodičov nemusí byť vždy v najlepšom záujme dieťaťa.
Rekapitulácia krátkej histórie inštitútu SOS na Slovensku ukázala, že zaviesť takúto významnú
zmenu zasahujúcu výrazným spôsobom rodinné vzťahy a väzby, príp. duševnú pohodu
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a blaho detí a rozídených rodičov, tu len prijať zákon nestačí. To je to najmenej (hoci tiež nie
zanedbateľná rovina).
Pred implementáciou do praxe musia byť overené prípadné dopady na účastníkov (výskumy
ex ante, dobré praxe zo zahraničia, monitoringy...).
A musí sa urobiť omnoho viac pre implementáciu takejto citlivej zákonnej úpravy. V takomto
prípade, keď ide o životné blaho a psychickú pohodu ľudí – hlavne detí – je príprava na
implementáciu zákonnej normy obzvlášť dôležitá.
Čo takáto príprava obnáša, mala by obnášať? V prvom rade vyškoliť všetkých, čo budú
prichádzať do styku s rozhodovaním a výkonom striedavej osobnej starostlivosti. Nestačí len
podávať informácie o novej zákonnej norme a ako sa inštitútu domáhať, ako oň žiadať.
Otázkou je, čo všetko treba urobiť, koho posilniť, dovzdelať, scitlivieť – a v čom, aby sa
inštitút úspešne uplatňoval v praxi.
Na základe odporúčaní, ktoré obsahuje Všeobecný komentár č.14 k Dohovoru o právach
dieťaťa o práve dieťaťa na prvoradé zohľadnenie jeho alebo jej najlepšieho záujmu (2010),
resp. dokument Pokyny Výboru ministrov Rady Európy o justícii ústretovej k deťom (2013),
zainteresovaní odborníci potrebujú scitlivenie na zisťovanie najlepšieho záujmu dieťaťa, ako
aj posilnenie zručností na vypočutie dieťaťa a rešpektovanie jeho participácie na
rozhodovaní.
Dôležitou výzvou je aj scitlivovanie verejnosti – pochopenie podstaty zákonnej úpravy – čo sú
jej prioritné ciele a aké predpokladá, vyžaduje podmienky.
Pohľad do minulosti cez desk výskum a monitoring expertných skúseností ukázal, že zákon
o inštitúte SOS (cez novelizáciu zákona o rodine) sa na Slovensku síce prijal, ale
implementácia sa dôsledne nepripravila. Zákonná norma nebola prijatá na základe
spoločenskej objednávky riešiť čo najlepšie porozvodovú starostlivosť o deti a posilniť
uplatňovanie práv dieťaťa definovaných v Dohovore OSN v našej legislatíve, ale zákonodarca
pristúpil k zákonnej úprave na veľký tlak zo strany laickej verejnosti (prevažne nespokojných
otcov argumentujúcich primárne vo vedeckej literatúre prekonaným konceptom „syndrómu
zavrhnutého rodiča“).
V takejto podobe prijatie zákonnej úpravy vykazuje do istej miery parametre sociálneho
experimentu (prax ukáže), ktorý však od jeho spustenia v júli 2010 zasiahol do života tisícok
matiek, otcov – a detí (ako uvádzali experti – niekedy aj s trvalými nísledkami na psychickom
zdraví detí alebo žien).
Každý typ analýzy použitý v rámci riešenia tejto úlohy dospel jednoznačne k zisteniu, že pri
rozhodovaní o SOS je nevyhnutné jednoznačne vylúčiť , že nedochádzalo v rodine k násiliu.
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Odporúčania:
Všetky spôsoby porozvodového (porozchodového) usporiadania by mali byť rovnocenné.
A zároveň by sa s ich využívaním malo zaobchádzať opatrne a venovať dôležitú pozornosť
psychike detí a rodičov. V opačnom prípade sa môžu napáchať škody, ktoré sa už nebudú dať
napraviť.
Skúmať a prípadne novelizovať vnútroštátne právne predpisy a ďalšie pramene práva
týkajúce sa inštitútu striedavej starostlivosti tak, aby zahŕňali článok 3 ods.1 Dohovoru
o právach dieťaťa a zabezpečili zavedenie požiadavky na prednostné zohľadnenie
najlepšieho záujmu dieťaťa do vnútroštátnych právnych predpisov i do súdnych a správnych
konaní na všetkých úrovniach (hmotné právo, ako aj procesné právo).
Vytvorenie a zdokonalenie mechanizmov a postupov na podávanie sťažností, odvolaní a
nápravy s cieľom v plnej miere realizovať právo dieťaťa na riadnu integráciu jeho alebo jej
najlepšieho záujmu a jeho konzistentnú aplikáciu vo všetkých vykonávacích opatreniach,
súdnych a správnych konaniach o striedavej starostlivosti relevantných pre dieťa alebo s
vplyvom na dieťa.
Poskytovanie informácií a školení o článku 3 ods.1 a jeho používaní v praxi zamerané na
všetkých, ktorí prijímajú rozhodnutia o inštitúte striedavej osobnej starostlivosti, ktoré
priamo alebo nepriamo ovplyvňujú deti (sudcovia, advokáti, sociálne pracovníčky, odborní
pracovníci ako psychológovia plus psychiatri, učitelia a učiteľky a pod.).
Vzhľadom na nejednotné postupy a rozhodovanie súdov treba pre budúcnosť odporučiť pre
súdnu prax tri základné veci: špecifikovať podrobne podmienky a postupy, jednoznačne
definovať situácie pre zamietnutie tohto inštitútu a hĺbková príprava a priebežné vzdelávanie
sudcov a súdnych expertov o ľudských a detských právach a zaškolenie pre zručnosti
potrebné pri rozhodovaní o záležitostiach týkajúcich sa detí.
Je tiež potrebné poskytovať príslušné informácií deťom v jazyku, ktorému rozumejú, ich
rodinám a opatrovníkom, aby pochopili rozsah práva chráneného podľa článku 3 ods.1 a
vytváranie takých podmienok, v ktorých budú deti schopné vyjadriť svoj názor na inštitút
osobnej striedavej starostlivosti a bude možné zabezpečiť, aby sa naň riadne prihliadalo.
Ďalšou potrebnou aktivitou je boj proti negatívnym postojom a vnímaniu či skresleniam,
ktoré sú prekážkou pre naplnenie práva dieťaťa na posúdenie a prednostné zohľadnenie jeho
alebo jej najlepšieho záujmu pri rozhodovaní o striedavej osobnej starostlivosti (napríklad
komunikačné programy zapájajúce masovokomunikačné prostriedky a sociálne siete, ako aj
deti), s cieľom dosiahnuť uznanie detí ako nositeľov práv aj v tomto kontexte.
Diskusia vo verejnom priestore (internet a médiá) o striedavej osobnej starostlivosti je plná
mýtov, stereotypných predstáv, zahmlievania, poloprávd, zneužívania výskumov a pod.
Často v nej dominujú iné záujmy nad záujmami dieťaťa. Vláda a jej orgány sú preto povinné
proti takýmto negatívnym postojom a vnímaniu vystupovať, demaskovať ich a na strane
druhej viesť vysvetľujúce kampane.
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Zabezpečenie explicitného zohľadnenia najlepšieho záujmu dieťaťa pri stanovovaní,
monitorovaní a vyhodnocovaní zberu údajov o striedavej osobnej starostlivosti, v prípade
potreby aj zabezpečenie podporného výskumu otázok práv detí.
Inštitút striedavej starostlivosti si vyžaduje kontinuálny proces hodnotenia vplyvu na práva
dieťaťa, ktoré pomôže predvídať vplyv akejkoľvek novelizácie zákonov vymedzujúcich tento
inštitút, na deti, ich využívanie práv a vyhodnotiť skutočný vplyv ich implementácie.
Robiť osvetu medzi rodičmi tak, aby obidvaja rodičia spolu hľadali najlepší záujem svojho
dieťaťa; čo nie je to isté, že obidvaja rodičia prejavia záujem o dieťa.
Hľadať, akú odbornú pomoc (mediácia či terapia...) poskytnúť rodičom, ako ich „navádzať“
k zmierlivému riešeniu.
Mediácia a terapia: pomôže vtedy, ak bude kvalitná. V tejto súvislosti sa vynára otázka, kto ju
zaplatí. Budú rodičia chodiť za odbornou pomocou, ak si ju budú musieť platiť?
Najväčší bojovníci za SOS na Slovensku (otcovia) by mali organizovať vzdelávanie otcov
o dôsledkoch svojho správania na dieťa. Nie je možné, aby ich násilím brali zo školy či škôlky
a pod.
Záverečný sumár:
Inštitút striedavej osobnej starostlivosti áno, ale PRI riadnom integrovaní, konzistentnom
uplatňovaní a priorizovaní princípu najlepšieho záujmu dieťaťa.
Inštitút striedavej osobnej starostlivosti áno, ale LEN v prípadoch bezkonfliktných vzťahov
rodičov a spoločnej dohode.
Inštitút striedavej osobnej starostlivosti áno, ale ROZHODNE NIE v prípadoch s prítomnosťou
domáceho násilia. 42
Požičajme si záver od zmieňovaného doktora psychológie J. Pavláta, ktorý svoje zamyslenie
nad výskumami striedavej starostlivosti končí slovami: „...je ťažké či nemožné, aby dieťa
profitovalo zo starostlivosti obidvoch rodičov v situácii malej spolupráce alebo konfliktu
medzi nimi. A to bez ohľadu na to, v akom porozvodovom usporiadaní dieťa žije. Pre
prosperitu dieťaťa je rozhodujúce, či sú obaja rodičia schopní dosiahnuť dobrú porozvodovú
adaptáciu, definovať sa nie už ako rozvedení manželia, ale ako rodičia, ktorí pri starostlivosti
o dieťa a pri jeho výchove spolupracujú. Ideologizácia, jednostranné a zaujaté odporúčania
jedného alebo druhého porozvodového usporiadania sú zavádzajúce.“ (Pavlát 2010, s. 165).

42

Na záver môžeme doplniť slovenský paradox: Pri násilí na ženách a domácom násilí, kde nekonanie ohrozuje
životy detí – nekonáme (neprijatie Istanbulského dohovoru a jeho implementácie do našich zákonov a praxe).
Na druhej strane, pri striedavej osobnej starostlivosti, kde rýchle a nepripravené konanie môže deťom škodiť –
tam sme konali (zavedenie SOS cez novelizáciu zákona o rodine bez prípravy ľudí a procesov).
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ŠTATISTICKÁ PRÍLOHA
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P1/2016: Počet rozhodnutí o zverení do starostlivosti (prípady - abs. počty; 2016)
1.16
2.16
3.16
4.16
5.16
6.16
7.16
8.16
9.16
10.16
11.16
12.16
Spolu

Spolu

Starostlivosť matky

Starostlivosť otca

Prípady SOS

758
811
921
914
887
975
402
417
802
945
930
677
9 439

623
673
751
752
736
790
331
341
670
785
766
599
7817

81
76
99
94
80
94
36
44
64
95
89
62
914

54
62
61
68
71
91
35
32
65
65
75
56
735

P2/2016: Počet detí zverených do starostlivosti (abs. počty; 2016)
1.16
2.16
3.16
4.16
5.16
6.16
7.16
8.16
9.16
10.16
11.16
12.16
Spolu

Spolu

Starostlivosť matky

Starostlivosť otca

Prípady SOS

1 040
1 104
1 313
1 319
1 193
1 321
563
588
1 136
1 292
1 302
960
13 131

860
918
1 104
1 116
1 002
1 078
469
483
961
1 079
1 076
801
10 947

111
103
126
113
99
115
46
61
94
123
117
83
1 191

69
83
83
90
92
128
48
44
81
90
109
76
993

P3/2016: SOS podľa typu rozhodnutia - prípady a zverené deti (abs. počty; 2016)

1.16
2.16
3.16
4.16
5.16
6.16
7.16
8.16
9.16
10.16
11.16
12.16
Spolu
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Počet prípadov

Schválená dohoda
rodičov o SOS

Rozhodnutie súdu
o SOS

Záujem oboch
rodičov o OS

35
49
51
55
64
78
32
28
53
51
63
46
605

19
13
10
13
7
13
3
4
12
14
12
10
130

38
61
65
75
81
77
42
38
107
58
109
53
804

Počet zverených detí

Návrh na SOS
jedného z rodičov
48
73
71
56
76
96
23
26
66
63
62
56
716

P1/2015: Počet rozhodnutí o zverení do starostlivosti (prípady - abs. počty; 2015)
1.15
2.15
3.15
4.15
5.15
6.15
7.15
8.15
9.15
10.15
11.15
12.15
Spolu

Spolu

Starostlivosť matky

Starostlivosť otca

Prípady SOS

805
926
982
950
887
1 065
622
520
804
985
979
708
10 233

695
784
817
811
736
880
520
443
684
813
780
602
8 565

55
80
96
85
80
95
61
41
66
101
104
67
931

55
62
69
54
71
90
41
36
54
71
95
39
737

P2/2015: Počet detí zverených do starostlivosti (abs. počty; 2015)
1.15
2.15
3.15
4.15
5.15
6.15
7.15
8.15
9.15
10.15
11.15
12.15
Spolu

Spolu

Starostlivosť matky

Starostlivosť otca

Prípady SOS

1 113
1 291
1 355
1 337
1 193
1 464
867
740
1 124
1 352
1 321
992
14 149

964
1 100
1 145
1 127
1 002
1 216
725
642
961
1 121
1 093
854
11 950

75
109
119
131
99
122
95
51
90
130
145
83
1 249

74
82
91
79
92
126
47
47
73
101
83
55
950

P3/2015: SOS podľa typu rozhodnutia - prípady a zverené deti (abs. počty; 2015)

1.15
2.15
3.15
4.15
5.15
6.15
7.15
8.15
9.15
10.15
11.15
12.15
Spolu
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Počet prípadov

Počet detí

Schválená dohoda
rodičov o SOS

Rozhodnutie súdu
o SOS

Záujem oboch
rodičov o OS

Návrh na SOS
jedného z rodičov

50
55
60
49
64
75
30
29
47
53
84
34
630

5
7
9
5
7
15
11
7
7
18
11
5
107

48
75
84
77
81
78
35
53
77
116
93
66
883

36
53
57
53
76
61
38
25
49
78
75
47
648

P1/2014: Počet rozhodnutí o zverení do starostlivosti (prípady - abs. počty; 2014)
1.14
2.14
3.14
4.14
5.14
6.14
7.14
8.14
9.14
10.14
11.14
12.14
Spolu

Spolu

Starostlivosť matky

Starostlivosť otca

Prípady SOS

828
957
1 017
1 063
925
987
742
544
938
1 212
1 028
822
11 063

699
787
863
920
784
827
609
456
776
1 028
867
704
9 320

75
93
91
77
88
86
79
53
91
103
90
63
989

54
77
63
66
53
74
54
35
71
81
71
55
754

P2/2014: Počet detí zverených do starostlivosti (abs. počty; 2014)
1.14
2.14
3.14
4.14
5.14
6.14
7.14
8.14
9.14
10.14
11.14
12.14
Spolu

Spolu

Starostlivosť matky

Starostlivosť otca

Prípady SOS

1 171
1 297
1 402
1 463
1 314
1 329
1 004
754
1 322
1 666
1 387
1 133
15 242

998
1 076
1 194
1 264
1 129
1 122
834
636
1 097
1 416
1 181
974
12 921

104
121
121
114
119
107
102
75
132
141
115
84
1 335

69
100
87
85
66
100
68
43
93
109
91
75
986

P3/2014: SOS podľa typu rozhodnutia - prípady a zverené deti (abs. počty; 2014)

1.14
2.14
3.14
4.14
5.14
6.14
7.14
8.14
9.14
10.14
11.14
12.14
Spolu
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Počet prípadov

Počet detí

Schválená dohoda
rodičov o SOS

Rozhodnutie súdu
o SOS

Záujem oboch
rodičov o OS

Návrh na SOS
jedného z rodičov

47
73
57
55
45
58
46
32
63
64
58
49
647

7
4
6
11
8
16
8
3
8
17
13
6
107

70
106
112
91
78
58
102
43
97
161
74
67
1 059

55
58
59
82
54
80
52
40
61
71
59
52
723

P1/2013: Počet rozhodnutí o zverení do starostlivosti (prípady - abs. počty; 2013)
1.13
2.13
3.13
4.13
5.13
6.13
7.13
8.13
9.13
10.13
11.13
12.13
Spolu

Spolu

Starostlivosť matky

Starostlivosť otca

Prípady SOS

945
1 011
1 009
1 063
1 165
994
884
572
993
1 291
1 128
855
11910

810
878
819
920
989
858
746
497
867
1 099
924
726
10133

74
82
99
77
109
81
80
48
67
109
116
88
1030

61
51
91
66
67
55
58
27
59
83
88
41
747

P2/2013: Počet detí zverených do starostlivosti (abs. počty; 2013)
1.13
2.13
3.13
4.13
5.13
6.13
7.13
8.13
9.13
10.13
11.13
12.13
Spolu

Spolu

Starostlivosť matky

Starostlivosť otca

Prípady SOS

1 272
1 383
1 344
1 463
1 618
1 394
1 241
815
1 354
1 810
1 555
1 197
16 446

1 084
1 194
1 089
1 264
1 374
1 208
1 052
716
1 190
1 557
1 284
1 016
14 028

103
117
137
114
148
113
113
64
88
146
157
125
1425

85
72
118
85
96
73
76
35
76
107
114
56
993

P3/2013: SOS podľa typu rozhodnutia - prípady a zverené deti (abs. počty; 2013)

1.13
2.13
3.13
4.13
5.13
6.13
7.13
8.13
9.13
10.13
11.13
12.13
Spolu
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Počet prípadov

Počet detí

Schválená dohoda
rodičov o SOS

Rozhodnutie súdu
o SOS

Záujem oboch
rodičov o OS

Návrh na SOS
jedného z rodičov

48
42
75
55
61
52
51
27
52
71
77
34
645

13
9
16
11
6
3
7
0
7
12
11
7
102

103
85
141
91
213
117
109
47
103
113
102
128
1352

77
60
106
82
94
71
73
28
52
84
93
51
871

P1/2012: Počet rozhodnutí o zverení do starostlivosti (prípady - abs. počty; 2012)
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
Spolu

Spolu

Starostlivosť matky

Starostlivosť otca

Prípady SOS

1 013
1 166
1 230
1 080
1 197
1 127
851
689
1 037
1 280
1 213
807
12 690

883
989
1 066
947
1 044
957
738
584
886
1 069
1 031
709
10903

80
115
93
84
93
103
65
72
82
139
91
57
1074

49
62
71
49
60
67
48
33
69
72
91
41
712

P2/2012: Počet detí zverených do starostlivosti (abs. počty; 2012)
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
Spolu

Spolu

Starostlivosť matky

Starostlivosť otca

Prípady SOS

1 425
1 580
1 762
1 516
1 665
1 575
1 167
928
1 418
1 756
1 623
1 099
17 514

1 264
1 352
1 528
1 339
1 471
1 347
1 020
791
1 214
1 483
1 387
963
15 159

99
155
132
113
120
143
87
92
111
185
118
76
1431

62
73
102
64
74
85
60
45
93
88
118
60
924

P3/2012: SOS podľa typu rozhodnutia - prípady a zverené deti (abs. počty; 2012)

1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
Spolu
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Počet prípadov

Počet detí

Schválená dohoda
rodičov o SOS

Rozhodnutie súdu
o SOS

Záujem oboch
rodičov o OS

Návrh na SOS
jedného z rodičov

41
47
54
35
46
52
42
27
55
57
76
32
564

8
15
17
14
14
15
6
6
14
15
15
9
148

101
97
83
77
51
97
95
112
64
777

74
99
86
54
71
70
86
106
70
716

P1/2011: Počet rozhodnutí o zverení do starostlivosti (prípady - abs. počty; 2011)
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
Spolu

Spolu

Starostlivosť matky

Starostlivosť otca

Prípady SOS

1 166
1 325
1 425
1 101
1 232
1 193
742
691
1 088
1 279
1 217
927
13 386

1 045
1 192
1 266
958
1 044
1 040
642
599
955
1 100
1 057
798
11 696

96
98
105
101
122
101
64
64
90
122
98
81
1142

25
35
54
42
66
52
36
28
43
57
62
48
548

P2/2011: Počet detí zverených do starostlivosti (abs. počty; 2011)
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
Spolu

Spolu

Starostlivosť matky

Starostlivosť otca

Prípady SOS

1 704
1 843
2 032
1 504
1 724
1 636
1 020
956
1 481
1 790
1 741
1 293
18 724

1 545
1 649
1 806
1 310
1 487
1 435
898
837
1 301
1 558
1 528
1 133
16 487

127
132
146
137
149
133
73
80
115
166
131
106
1495

32
62
80
57
88
68
49
39
65
66
82
54
742

P3/2011: SOS podľa typu rozhodnutia - prípady a zverené deti (abs. počty; 2011)

1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
Spolu
Zdroj: ÚPSVaR.

65

Počet prípadov

Schválená dohoda
rodičov o SOS

Rozhodnutie súdu
o SOS

20
29
44
36
55
45
28
27
36
44
53
40
457

5
6
10
9
11
7
8
1
7
13
9
8
94

Záujem oboch
rodičov o OS

Počet detí

Návrh na SOS
jedného z rodičov

