
V posledných týždňoch sa 
na viacerých fórach sklo-
ňovali pojmy ochrana rodi-
ny a manželstva. Téma, kto-
rá je stará zrejme ako rodina 
sama. Rokmi sa však me-
nia faktory, ktoré ju ohrozu-
jú. Krachujú dnešné manžel-
stvá a rozpadávajú sa rodiny 
z iných dôvodov ako kedysi? 
Oficiálne štatistiky rozvodo-
vosti i skúsenosti odborníkov, 
ktorí sa snažia s pármi a ro-
dinami v kríze komunikovať, 
potvrdzujú, že do istej mie-
ry áno. Príčiny však opisujú 
odlišne. Čo teda ohrozuje sú-
časnú slovenskú rodinu?
 Najskôr oficiálne čísla. Pod-
ľa zdrojov Štatistického úra-
du Slovenskej republiky sa 
počet rozvodov na Slovensku 
počas celých 90. rokov i na 
začiatku 21. storočia pomer-
ne dynamicky zvyšoval, a to 
aj napriek klesajúcemu poč-
tu uzatváraných sobášov. Vr-
chol dosiahla rozvodovosť 
v rokoch 2008 a 2009, keď 
sa ročne rozviedlo takmer 
13–tisíc manželských párov 
a úhrnná rozvodovosť sa po-
hybovala nad hranicou 40 
percent, čo znamená, že zo 
100 sobášov sa končilo až 40 
rozvodom.
 Ešte v prvej polovici 90. 
rokov pritom až za polovi-
cou rozvodov, kde bola vina 
na strane muža, stáli takzva-
né patologické príčiny (v 18 
percentách alkoholizmus, 
v 15 percentách nevera, v 11 
percentách nezáujem o rodi-
nu a iné). V roku 2011 už však 
tieto príčiny ustúpili do úza-
dia a prím začala hrať kategó-
ria zvaná rozdielnosť pováh, 
názorov a záujmov, ktorá od 
roku 2006 s jedinou výnim-
kou každoročne presahuje 
60 percent. U mužov zároveň 
alkoholizmus v posledných 
rokoch štatisticky predbeh-
la nevera.
 Ako však upozorňuje au-
tor štúdie Branislav Šprocha: 
„Vysoký podiel skupiny roz-
dielnosť pováh, názorov a zá-
ujmov signalizuje čoraz čas-

tejší výskyt rozvodov, ku 
ktorým partneri pristupujú 
po predchádzajúcej vzájom-
nej dohode. Z tohto dôvo-
du zisťovanie príčin rozvratu 
manželstva postupne strá-
ca svoj informačný charakter 
a je už skôr len orientačným 
pohľadom do problematiky 
rozvodovosti.“ Práve preto 
sme sa rozhodli overiť si zis-
tenia štatistikov aj u psycho-
lógov, ktorí sa v praxi venujú 
manželskému poradenstvu.

Gamblerstvo aj internet 
Mária Hargašová pôsobí v Mi-
chalovciach, ako manželská 
poradkyňa pracovala 37 ro-
kov, dnes sa venuje ženám, 
ktoré zažívajú násilie v do-
mácnosti. Keď má menovať 
hlavné príčiny rozpadu rodín 
v súčasnosti, ako prvé spo-
mína tie, ktoré sú aj v ofici-
álnych štatistikách, teda ne-
súlad pováh, alkoholizmus 
a mimomanželský vzťah. 
„Hlavné príčiny sa prakticky 

nemenia, i keď tie konkrét-
ne uvádzané sú stále pestrej-
šie a pribúdajú také, ktoré 
sa v minulosti nevyskytova-
li takmer vôbec,“ hovorí psy-
chologička.
 K tým moderným príči-
nám patrí napríklad gambler-
stvo či závislosť od interne-
tu. Keď v roku 1995 americký 
psychiater Ivan Goldberg ako 
prvý na svete opísal podoby 
novej duševnej poruchy vy-
volanej závislosťou na webe, 
bralo sa to ako medicínsky 
vtip. Neprešlo ani desať ro-
kov a o tejto poruche sa za-
čala viesť seriózna diskusia 
v odborných kruhoch. Ba čo 
viac, reálne sa pre ňu rozpa-
dajú manželstvá. Jeden taký-
to slovenský prípad spome-
nul pred časom v rozhovore 
pre Pravdu Jozef Benkovič 
z psychiatrického ústavu na 
Prednej Hore. 
 Jeden z jeho pacientov 
bol ženatý podnikateľ s pro-
sperujúcou firmou. Prepa-
dol však internetovým on–li-
ne hrám a jeho závislosť bola 
natoľko závažná, že mu skra-
chovala firma a rozpadla 
sa rodina. „Bol síce bojov-
ník a víťaz internetovej hry, 
v skutočnom svete však skon-
čil ako bezdomovec na ulici, 
bez rodiny, bez peňazí,“ po-
vedal Benkovič. „Zdá sa, že 
technológie občas prichádza-
jú rýchlejšie, ako ich človek 
dokáže v zdraví stráviť, pri-
jať, konštruktívne využiť. Pre-
to oveľa pružnejšie musí na 
zmeny reagovať spoločnosť,“ 
mieni zase Hargašová. 
 Internet ako možného ne-
priateľa partnerských vzťa-
hov spomína aj manželská 
poradkyňa Soňa Balogová 
z manželskej poradne v Levi-
ciach. V odbore pôsobí šesť 
rokov, s klientmi komunikuje 
aj na facebooku. Práve v soci-
álnych sieťach však vidí mož-
né ohrozenie rodiny, keďže 
umožňujú jednoduchú in-
terakciu s oveľa väčším poč-
tom ľudí než bolo bežné ke-
dysi. Internet teda vníma aj 

ako prostriedok, ktorý uľah-
čuje možnosť nevery, ktorú 
sama označuje za najčastej-
šiu príčinu rozpadu manžel-
stiev u svojich klientov v po-
radni.

Kľúčová nezamestnanosť 
„Nevera je ale často len dô-
sledkom iných zlyhaní vo 
vzťahu,“ dodáva Balogová. 
Posledné roky podľa nej cha-
rakterizuje slabá komuniká-
cia medzi partnermi, ale na-
príklad aj problémy súvisiace 
s finančnou krízou. „Zlá eko-

nomická situácia má rôzne 
prejavy, ktoré manželstvu 
a rodine neprospievajú. Mla-
domanželia, neraz aj s deťmi, 
musia žiť v spoločnej domác-
nosti s rodičmi. A vznikajú 
konflikty. Strata zamestnania 
doma vyháňa mužov za prá-
cou do zahraničia, dochádza 
k odlúčeniu,“ pomenúva Ba-
logová konkrétne problémy. 
 Podľa Hargašovej, ktorá 
má skúsenosť z chudobnej-
šieho východného Slovenska, 
je z ekonomických faktorov 
pre rodiny deštrukčná najmä 
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nezamestnanosť. „Možno je 
to v súčasnosti kľúčová príči-
na rozpadov rodín. Demora-
lizuje, psychicky ničí, vyháňa 
od rodín, privádza do zúfal-
stva, k závislostiam. A aj tí čo 
prácu majú, v nej musia zná-
šať všetko pod hrozbou jej 
straty. Veľakrát ma udivuje 
statočnosť ľudí, ktorí dokážu 
z minima zabezpečovať zá-
kladné potreby svojich rodín 
a detí,“ hovorí Hargašová. 
 Zlá ekonomická situácia 
ohrozuje rodiny aj preto, že 
často prakticky nemôžu pl-

nohodnotne fungovať – teda 
aj s potomkami. Podľa Balo-
govej má v praxi v posled-
ných rokoch aj prípady, keď 
páry riešia, že si jednodu-
cho nemôžu dovoliť mať die-
ťa. Časom ich táto skutoč-
nosť natoľko frustruje, že ich 
vzťah sa napokon z tohto dô-
vodu rozpadá. „Existujú ale 
aj opačné prípady, keď sa 
mladé páry rozvádzajú po 
krátkom čase, pretože nebo-
li pripravené na dieťa. Mate-
riálne, ale ani psychicky,“ po-
kračuje Balogová.

 Podľa Štatistického úra-
du však tento fenomén v po-
sledných rokoch ustupuje. 
„Došlo k zmene niektorých 
podmienok, ktoré sme v mi-
nulosti považovali za hlavné 
faktory zvyšujúcej sa úrov-
ne rozvodovosti. Išlo predo-
všetkým o vysokú intenzitu 
sobášnosti v mladom veku, 
často po krátkej známosti, 
v dôsledku tehotenstva part-
nerky, prípadne núteného 
viacgeneračného spolužitia 
s rodičmi,“ píše ďalej Špro-
cha. Je teda síce pravda, že 
na Slovensku už tak často ne-
majú deti deti, vzniká však 
nová komplikácia, a to že sa 
ako deti v manželstvách sprá-
vajú. 

Mladí dospelí 
Ľahkovážnosť je ďalší prob-
lém, ktorý prispieva k zlyhá-
vaniu najmä mladých rodín. 
Pre novú generáciu rozvod 
už nie je žiadnou stigmou, 
akou bol ešte pre generáciu 
ich rodičov a určite pre ich 
starých rodičov. Navyše v po-
sledných dvoch dekádach 

zasahuje mladú generáciu 
fenomén odkladania dospe-
losti. Profesor psychológie na 
Clark Univeristy vo Worcestri 
Jeffrey Arnett túto tému skú-
ma už od deväťdesiatych ro-
kov a hovorí o takzvaných 
mladých dospelých. 
 Ide o ľudí, ktorí už dovŕši-

li plnoletosť, ale svojím sprá-
vaním, hodnotami, postojmi, 
spôsobom života majú bližšie 
k mládeži. Neraz k nim patria 
aj mladé rodiny. Podľa Arnet-
ta v tejto fáze človek skúma 
vlastnú identitu, vie, že má 
ešte nespočetne veľa mož-
ností, cíti sa nestabilne a pre-
dovšetkým sa najviac v celom 
svojom živote zameriava sám 
na seba. Práve tieto fakto-
ry však môžu byť nezlúčiteľ-
né s trpezlivosťou či obetou, 
ktorú si vyžaduje budovane 
manželského zväzku.
 „Vnímam to napríklad pri 
tých neverách. Mimoman-
želské vzťahy vôbec nie sú 
novnikou, sú tu veky ve-
kov. Ale kedysi sa ľudia sna-
žili po takzvanom prevalení 
nevery na vzťahu ešte pra-
covať. Dnes aj vzplanutie do-
káže jedného z partnerov do-
hnať až k rozvodu,“ opisuje 
Balogová, ktorá vidí príčinu 
aj v nedostatočnej výchove 
na školách. „Posilnila by som 
nielen sexuálnu výchovu, ale 
aj akúsi výchovu k manžel-
stvu, rodičovstvu, aby si mla-

„Hlavné 
príčiny 
rozvodu sa 
prakticky 
nemenia,  
i keď pribú-
dajú také, 
ktoré sa 
v minulosti 
nevyskyto-
vali takmer 
vôbec.“
 
Mária Hargašová 
psychologička

,,Podľa 
štatistík 
Eurostatu 
je najviac 
rozvodov 
v Belgicku. 
Zlyháva tu  
až 60 manžel-
stiev zo 100.“Prečo sa Slováci rozvádzajú?

zavinenie zo strany  muža ženy
neuvážené uzavretie manželstva  1,6 %   1,6 %
alkoholizmus  8,5 %  0,8 %
nevera  11,1 %  6,9 %
nezáujem o rodinu  3,9 %  1,9 %
zlé zaobchádzanie, odsúdenie za trestný čin   1,3 %  0,0 %
rozdielnosť pováh, názorov a záujmov  60,9 %  60,9 %
zdravotné dôvody  0,2 %  0,3 %
sexuálne nezhody  0,4 %  0,4 %
ostatné príčiny  9,3 %  13,8 %
súd nezistil zavinenie  2,9 %  13,4 %

Manželská poradkyňa Soňa Balogová tvrdí, že jej klientom 
v súčasnosti najčastejšie vzťah a rodinu ničí nevera. 

Vlani slovenské súdy rozviedli 10 948 párov. FOTO: ROMAN BENICK Ý

Vrchol dosiahla rozvodovosť na 
Slovensku v roku 2008 a 2009, 
keď na 100 sobášov pripadalo viac 
ako 40 rozvodov.  FOTO: SHUTTERSTOCK
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