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Resume 
Rozhodnutia súdov v Slovenskej republike vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti 
dlhodobo vykazujú lineárnu závislosť od toho, ako intenzívne je starostlivosť obidvoch 
rodičov o deti v spoločnosti propagovaná, alebo nepropagovaná oficiálnymi štruktúrami. 
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V roku 2010 vstúpila do platnosti novela Zákona o rodine a od  1.7.2010  je 
v slovenskej legislatíve možnosť zveriť dieťa do striedavej osobnej 
starostlivosti. Tým sa súdu vytvorila ďalšia možnosť vo veci zverenia dieťa do 
starostlivosti – rozhodnutím súdu zveriť dieťa do striedavej osobnej 
starostlivosti.  
Po 01.07.2010, kedy už súdy mohli deti zverovať aj do striedavej osobnej 
starostlivosti, sa štatistiky o zverovaní detí do starostlivosti po rozpade rodiny 
začínajú posúvať smerom, ktorý je child friendly, t.j. v prospech toho, aby dieťa 
čo najmenej strádalo tým, že rodina sa rozpadla. Akékoľvek usporiadanie rodiny 
po jej rozpade je zlé, sme však presvedčení o tom, že rovnoprávne rodičovstvo 
vo forme striedavej osobnej starostlivosti je cestou, ako čo najefektívnejšie 
minimalizovať traumatizáciu detí po rozpade rodiny. 
Pohľad na graf zverovania detí matkám na Slovensku napovedá, že matky majú 
v podstate bez väčšej námahy dopredu vyhratý súdny spor o zverenie dieťaťa do 
osobnej starostlivosti. Preto je graf o zverovaní detí matkám základným 
benchmarkom, ktorý poskytuje ucelený obraz o tom, ako sa v slovenskej 
spoločnosti pomaly, ale isto mení pohľad na rodičovstvo, keď stoja rodičia pred 
súdom a bojujú o právo mať dieťa v osobnej starostlivosti. 



 

 

 
 



Štatistiky za celé Slovensko sú rámcové a vykazujú všeobecné trendy 
v spoločnosti. Tu treba priznať, že odborná verejnosť zaostáva v prezentovaní 
rovnoprávneho rodičovstva a iba postupne sa podvoľuje tlaku médií 
a občianskych združení. 
Pri pohľade na štatistiky za jednotlivé regióny prichádzame k zisteniu, že medzi 
jednotlivými regiónmi Slovenska sú značné rozdiely v rozhodovaní súdov. 
Pri pohľade na zverovanie detí matkám v regiónoch Trnava a Banská Bystrica je 
možné si všimnúť, že v regióne Banská Bystrica je kontinuálny nárast 
zverovania detí otcom za súčasného kontinuálneho poklesu zverovania detí 
matkám. V regióne Trnava je kontinuálny pokles zverovania detí otcom a aj 
matkám. 

 

 
 



 

 

  



 
 

Keď si pozrieme štatistiky o zverovaní detí v jednotlivých okresoch Slovenska, 
tak narazíme na skutočnosti, ktoré sú hodné zreteľa. V okrese Považská Bystrica 
je z hľadiska počtu zverovanie detí do starostlivosti otcom a do striedavej 
osobnej starostlivosti výrazne odlišné od rozhodovania štátnych orgánov v tejto 
veci v Žilinskom okrese. To všetko za situácie, že sa jedná o susediace okresy 
a preto by mal byť minimalizovaný vplyv regionálnych špecifík. 
 

 



 
 

 

 



 

 

 
 

Na Slovensku aj v súvislosti s novelou zákona o rodine z roku 2010 (striedavá 
osobná starostlivosť) vo väčšej miere začali vznikať občianske združenia 
venujúce sa právam detí, otcov a rodovej rovnosti, čoho sprievodným javom je 
to, že vládne inštitúcie a médiá sú mobilizované týmito občianskymi 
združeniami. Všetky tieto občianske združenia zaujímajú rovnaký postoj – dieťa 
má dvoch rodičov a nie iba jedného, ako tomu bolo a žiaľ ešte stále je zaužívané 
v odbornej a laickej verejnosti. Krátky exkurz do graficky spracovaných dát 
poukázal, že na Slovensku sú výrazné regionálne rozdiely v empatii štátnych 
štruktúr venujúcich sa problematike usporiadania rodiny po jej faktickom 
rozpade. 



Naším príspevkom chceme v krátkosti ponúknuť tému na diskusiu (výskum?) – 
prečo sú na Slovensku tak výrazné rozdiely v rozhodovaní štátnych inštitúcií vo 
veci starostlivosti súdu o maloleté deti? 
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