
TÝRANIE,
SEXUÁLNE

ZNEUŽÍVANIE
A 

ZANEDBÁVANIE



 „…zdravá  
nezaškodí …“

Aj jedna jediná facka môže spôsobiť vážne 
telesné aj duševné poranenie. Je len ťažko 
predvídateľné, ako na dieťa zapôsobí 
takýto útok zo strany rodiča a či rodič 
v afekte odhadne svoju silu tak, aby dieťaťu 
nespôsobil zranenie.

 „… deti na to tak či tak 
zabudnú…“

Skutočnosť, že deti v dôsledku svojej 
emocionálnej závislosti nemajú možnosť 
dlhodobo sa dištancovať od rodičov, 
slúži rodičom ako upokojenie vlastného 
svedomia. Rozhovory a terapie ukázali,  
že správanie rodičov ovplyvňuje celý ďalší 
život dieťaťa, čo sa ešte stále podceňuje.

 facka

rýchlo



„… týranie, zneužívanie 
a zanedbávanie sa 
vyskytuje najmä v nižších                             
    vrstvách…“

Toto je mýtus. Násilie sa vyskytuje vo 
všetkých sociálnych vrstvách a môže sa 
dotýkať kohokoľvek. Existuje veľa príkladov 
týrania detí práve vo vyšších spoločenských 
vrstvách. 

„...najrozšírenejšie 
a najnebezpečnejšie je 
zanedbávanie  
potrieb dieťaťa...“

Toto je mýtus. Oveľa rozšírenejšie je 
zanedbávanie psychických potrieb dieťaťa, 
ktoré sa vyskytuje čoraz častejšie v stredných 
a vyšších sociálnych vrstvách. Rodičia 
venujú deťom stále menej a menej času. Je 
dokázané, že rodičia komunikujú s deťmi 
len niekoľko minút denne, aj to len vo forme 
rozkazov, zákazov a inštrukcií. Na spoločnú 
zábavu a zdieľanie pocitov a prejavov lásky si 
len zriedkakedy nájdu čas. 

telesných

sociálnych



„... najhoršie je pre dieťa 
  týranie ...“

Stopy na tele sa skôr či neskôr zahoja, jazvy 
na duši dieťaťa, ktoré je vystavené násiliu, 
sú však nezmazateľné a len ťažko liečiteľné. 
Duša človeka je oveľa zraniteľnejšia ako 
jeho telo. Psychické týranie je prítomné 
aj pri všetkých ostatných druhoch násilia 
páchaného na dieťati. 

„...  
zneužívaním sú najviac 
ohrozené dospievajúce 
dievčatá – inak povedané 
„Lolity“...“

Obeťami sexuálneho zneužívania sú tak 
dievčatá ako i chlapci a najrizikovejšie sú 
deti v predškolskom veku od 0 - 6 rokov. 
V tomto období sú deti najdôverčivejšie 
a najzraniteľnejšie. Nakoľko nemajú dostatok 
skúseností a často ani kontaktov s vonkajším 
svetom, sú ľahko manipulovateľné.

fyzické

sexuálnym



„... deti sexuálne 
zneužívajú len  
                  ľudia...“

Toto je mýtus. Najčastejším agresorom 
sexuálneho zneužívania nie sú ľudia trpiaci 
sexuálnou úchylkou, ale ľudia sexuálne 
a duševne zdraví. Žiaľ, najväčším ohrozením 
nie sú pre deti ani tak cudzí ľudia, pred 
ktorými ich často vystríhame, ako osoby 
deťom známe, blízke a dôveryhodné ako je 
jeden z rodičov, učiteľ, tréner a podobne. 
Deti sú sexuálne zneužívané mužmi 
i ženami.

„chorí“
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