
Týranie a zneužívanie 
 

1. Zachytenie signálov týrania – detekcia 

Spôsobov, ako zistiť ohrozenie dieťaťa, je viacero. Prioritne tu je možnosť, že sa učiteľovi zverí 
samotné dieťa, čo je však zriedkavý prípad, dochádza k nemu za predpokladu, že medzi učiteľom a 
dieťaťom je naozaj dôverný vzťah. Inou možnosťou sú informácie od tzv. tretích osôb, napr. 
spolužiakov dieťaťa, kamarátov, susedov, súrodencov. No najčastejšie k takémuto poznaniu musí prísť 
učiteľ sám na základe svojej ochoty a schopnosti dešifrovať signály týrania. Najtypickejšie prejavy sú: 
rôznorodé zranenia (podliatiny, zlomeniny, tržné rany, popáleniny, a pod.). O týraní je možné 
usudzovať aj na základe určitých symptómov v správaní dieťaťa (mimoriadna ustrašenosť a ľakavosť, 
nápadná ostražitosť, napäté držanie tela, provokujúce správanie alebo „nadmerná“ poslušnosť, veľmi 
odmietavé alebo nadmerne „prítulné“ správanie, apatické a depresívne alebo zvlášť agresívne správanie, 
poruchy spánku a prijímania potravy, poruchy reči, nápadná uzavretosť do seba, denné snenie, úteky z 
domu, záškoláctvo, krádeže, sebapoškodzujúce správanie, pokusy o samovraždu, užívanie drog).  
S istou dávkou zjednodušenia je možné povedať, že nespracované negatívne zážitky a skúsenosti 
vyjadrujú deti v zásade dvoma odlišnými spôsobmi: strach, zúfalstvo a zlosť obracajú vo forme 
deštrukcie buď navonok, alebo dovnútra proti sebe samým. Týrané deti sa pokúšajú izolovať od svojho 
okolia, odmietajú sa zúčastňovať spoločných činností, napríklad na telocviku (odmietajú sa prezliecť), 
vyhýbajú sa účasti na mimoškolských aktivitách, výletoch, dostávajú sa do pozície outsiderov. 
Nedávajú na seba pozor, sú chaotické, neporiadne, zanedbávajú svoj zovňajšok. Nevedia sa uvoľniť 
a prekonať svoju zdržanlivosť, nedokážu sa plne sústrediť na plnenie školských úloh. Jedným z 
najčastejších príznakov toho, že sa v živote dieťaťa „niečo deje“ je náhle zhoršenie prospechu. Tieto 
deti strácajú cit pre hranice: sú buď príliš utiahnuté, príliš dobré a poslušné alebo bez schopnosti 
odstupu, keď aj bezvýznamný podnet spôsobí, že sa cítia napadnuté a ohrozené. 
 

2. Zvládnutie vlastných emócií 

Bezprostrednou emocionálnou reakciou pri vzniku podozrenia z 
týrania dieťaťa býva pobúrenie či zhrozenie z týrajúcich osôb, 
hnev a zhnusenie, súcit voči dieťaťu, bezmocnosť a bezradnosť. 
Vtedy je potrebné vyrovnať sa s týmito emóciami, nájsť odvahu 
prekonať bariéry a začať konať. Je vhodné vyhľadať pomoc v 
rámci inštitúcie (kolegovia, iní učitelia, ktorí poznajú dieťa, 
alebo učitelia, ktorí sa stretli s takýmto prípadom, sociálny 
pedagóg na škole), alebo u iných kompetentných a 
dôveryhodných osôb (v pedagogicko-psychologických 
poradniach), a oboznámiť sa s možnosťami a postupmi ako aj s 
obmedzeniami svojho ďalšieho konania. 
 

3. Získanie ďalších informácií 

Cieľom pedagogickej práce by malo byť vytváranie atmosféry dôvery, v ktorej deti nadobudnú istotu, že 
majú v učiteľovi spoľahlivú blízku osobu, ktorá im v prípade núdze poskytne ochranu a ktorá vytvára 
priestor na vyjadrenie pocitov, názorov, potrieb. To je základný predpoklad toho, aby bolo možné z 
prípadného podozrenia nadobudnúť presvedčenie o reálnosti týrania prostredníctvom rozhovoru so 



samotným dieťaťom. Ten by rozhodne nemal mať podobu „krížového výsluchu“, naliehania, unáhlené 
konanie totiž môže viesť k tomu, že sa dieťa ešte viac stiahne do seba a poprie svoju výpoveď. Je 
potrebné vychádzať zo stupňa dôvery a intenzity vzťahu, ktorý dieťa k učiteľovi má. Je dobré byť k 
dispozícii, hovoriť s dieťaťom, ak to samo chce a potrebuje, počúvať, byť chápajúci, no nevnucovať sa. 
Je potrebné ubezpečiť dieťa, že má k dispozícii pomoc, uistiť ho, že jeho pocity (či je to strach, smútok, 
hnev, zmätok, vina a pod.) sú v poriadku a sú normálne. Je dôležité poskytnúť dieťaťu oporu v každom 
prípade, aj keď je negativistické a prejavuje hnev a nedôveru voči celému svetu dospelých, ktorý ho 
sklamal. Dieťa potrebuje uistenie, že nie sú pochybnosti o tom, že hovorí pravdu, a že sa urobí všetko 
preto, aby sa jeho trápenie skončilo. Zároveň potrebuje dieťa uistenie o tom, že nenesie vinu za násilie 
ani za to, „že zradilo“ rodičov, a že sa aj pre jeho rodičov existuje pomoc. Rozhodne však treba dieťaťu 
primeranou formou zdôvodniť, že táto dôverná informácia nemôže zostať utajená a že budú nasledovať 
určité kroky, ktoré prinesú so sebou aj nepríjemné situácie, no všetko bude nasmerované k pomoci. Je 
vhodné pripraviť si spolu s dieťaťom aj núdzový program pre vážne prípady a pre akútne nebezpečné 
situácie (núdzový telefón, možnosť prenocovania a pod.). 

Deti potrebujú spoľahlivú blízku osobu, ktorá v konfliktných 
situáciách rešpektuje dohovory a v prípade núdze im poskytne 
ochranu, potrebujú tiež čas a priestor na rozpoznanie vlastných 
potrieb a pocitov a na to, aby sa ich naučili vyjadrovať. Týrané 
dieťa vníma bolesť ako súčasť svojho života a na to, aby 
pochopilo, že existujú ľudia, ktorí mu môžu a chcú pomôcť, 
potrebuje zažiť vzťah opačnej kvality, bez fyzickej a psychickej 
bolesti, vzťah, ktorý bude preň korektívnou skúsenosťou a napraví 
jeho predstavu o svete. Je pochopiteľné, že vzhľadom na citlivý 
charakter problému a nie vždy najlepší vzťah niektorých rodičov 
ku škole a učiteľom, musí učiteľ v tomto štádiu postupovať aj pri 
kontakte s rodičmi nanajvýš citlivo, taktne, bez unáhlenosti. 

Reakcie týrajúcich rodičov môžu byť rôznorodé – od strachu z prezradenia, cez agresivitu prejavenú aj 
voči učiteľovi, až po bagatelizáciu problému.  Informácie o situácii v rodine je možné získať aj od tretej 
osoby, tu je však nevyhnutné posúdenie tejto informácie z hľadiska jej zdroja a miery vierohodnosti, 
ako aj z hľadiska rizikovosti rodičov a rodinného prostredia. 
 

4. Oznámenie týrania dieťaťa 

Až po učiteľovom celkovom posúdení podozrenia z prítomnosti týrania dieťaťa, ktorý v tomto smere 
musí veľmi úzko spolupracovať s vedením školy, ďalšími učiteľmi a sociálnym pedagógom školy a po 
nadobudnutí presvedčenia o jeho reálnosti, je potrebné prípad nahlásiť sociálnemu pracovníkovi na 
orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately miestnej samosprávy a na ďalšie vyšetrenie. Je 
dôležité vyjasniť si, kto bude rodičov konfrontovať s podloženým podozrením z používania násilia. 
Pomoc je možné nájsť aj v ďalších organizáciách (Pomoc obetiam násilia, linky dôvery, krízové centrá). 
Vyšetrovanie prípadu zaangažovaním policajných zložiek a jeho dôsledky môžu byť pre všetky 
zúčastnené strany nepríjemné a zložité. Je však potrebné, lebo dôsledky z neohlásenia prípadu týrania 
dieťaťa, resp. odôvodnené podozrenie z neho, by pre dieťa a jeho ďalší život mohli byť priamo fatálne. 
Je treba uvedomiť si, že násilie v rodine upravuje trestný zákon - paragraf 215 ako týranie blízkej osoby 
(spôsobovanie fyzického alebo psychického utrpenia osobe, ktorá je v starostlivosti alebo vo výchove 
páchateľa) a trestá sa odňatím slobody na jeden až päť rokov alebo zákazom činnosti, v prípade zvlášť 
surového zaobchádzania až na desať rokov, v prípade ťažkej ujmy na zdraví či smrti obete až na pätnásť 
rokov odňatia slobody. Trestný zákon pomerne jednoznačne vymedzuje čo sa za týranie považuje, z 



hľadiska intenzity a rozsahu konania je to zlé zaobchádzanie vyznačujúce sa vyšším stupňom hrubosti, 
bezcitnosti a trvalosti, ktoré obeť pociťuje ako ťažké príkorie. 
Trestný zákon však postihuje aj nečinnosť tých, ktorí o prípade týrania vedia, ale zostávajú nečinní – 
pod paragrafom 167 a 168 sa nachádza neprekazenie trestného činu a neoznámenie trestného činu, 
taktiež podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele (účinný od 1.9.2005) je každý 
povinný upozorniť orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na porušovanie práv 
dieťaťa. Dieťa má právo požiadať o pomoc pri ochrane svojich práv orgán sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately, iný štátny orgán, zariadenie, obec, vyšší územný celok, akreditovaný subjekt, školu, 
školské zariadenie alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Všetky uvedené orgány sú povinné 
poskytnúť dieťaťu okamžitú pomoc pri ochrane jeho života a zdravia, vykonať opatrenia na 
zabezpečenie jeho práv a právom chránených záujmov, a to aj sprostredkovaním tejto pomoci. To platí 
aj vtedy, ak dieťa nemôže vzhľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť požiadať o pomoc samo, ale 
prostredníctvom tretej osoby. Dieťa má právo požiadať o pomoc pri ochrane svojich práv aj bez 
vedomia rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa. 
Každý má teda povinnosť zabrániť ďalšiemu páchaniu násilia na deťoch a to aj v prípade, že ide o 
profesie, ktoré majú povinnosť zachovávať mlčanlivosť (advokáti, psychológovia, duchovní,...), tieto 
však musia požiadať o zbavenie mlčanlivosti kompetentný orgán alebo samotného klienta – obeť 
násilia.  
 

5. Zaobchádzanie s týraným dieťaťom 

Nie je možné stanoviť všeobecný model stratégie správania sa učiteľa k dieťaťu, ktoré sa stalo obeťou 
týrania vo svojej rodine, každý prípad si vyžaduje prístup špecificky „šitý na mieru“. Medzi základné 
zásady zaobchádzania s dieťaťom v situácii, keď si jeho stav nevyžaduje hospitalizáciu, či umiestnenie 
v krízovom centre a pod., je zachovanie pôvodného, bežného štýlu správania a komunikácie (sú pre 
dieťa istotou a oporou), dodržiavanie a vyžadovanie každodenných činností, neprejavovanie prílišnej 
citlivosti, ľútosti, úzkostnosti, či hyperprotektívny postoj. To neznamená bagatelizovanie situácie, 
naopak, venovať individuálne čas a priestor dieťaťu je potrebné vždy, keď o to požiada. Takýto prístup 
však umožňuje zachovať jasné hranice, aby sa u dieťaťa nefixovala výnimočnosť nežiaducim 
spôsobom, ktorá by mohla prejsť do snahy zabezpečiť si trvalú zvýšenú pozornosť. 
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