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„Každé dieťa, bez ohľadu na to, 
kde je, alebo kde žije, má právo 
vyrastať bezpečne, šťastne a zdravo.“ 

Dohovor OSN o právach dieťaťa

Úmyselné  úrazy 
detí a mladistvých 

v EÚ a na Slovensku



„Úmyselné úrazy detí sú celoeurópsky problém. Potrebujeme 
vyvinúť také rozhodovacie nástroje, ktoré pomôžu členským 
krajinám riešiť tento problém na všetkých úrovniach.“

„V členských štátoch je nedostatok pozornosti a monitorovania 
politických prístupov, zameraných na úmyselné úrazy detí.”

MacKay M. and Vincenten J. National Action to Address Child Intentional Injury - 2014: Europe Summary. Birmingham: 
European Child Safety Alliance; 2014. ISBN 978-1-909100-98-5 March 2014

Správa, z ktorej boli použité informácie  v tejto informačnej brožúre, vychádza z údajov poskytnutých do júla 2013. 
Je súčasťou výstupov z projektu TACTICS (č. projektu 20101212), fi nancovaného z EÚ v rámci Rámcového programu 
pre oblasť zdravie. ÚVZ SR je ofi ciálnym partnerom v tomto projekte za Slovensko.

Joanne Vincenten
riaditeľka Európskej Aliancie pre bezpečnosť detí

Isabelle Durant
podpredsedníčka Európskeho Parlamentu

Úmyselné úrazy detí a mladistvých
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Úmyselné  úrazy detí 
a mladistvých sú 
významným  problémom 
verejného zdravia.

Dôsledky úmyselných 
úrazov detí sú devastujúce. 
Týranie detí, zlé zaobchádza-
nie, násilie medzi rovesníkmi 
a samovraždy vyvolávajú 
negatívne vplyvy na takto 
postihnuté deti a ich rodiny.  

Čo sú úmyselné úrazy? 
Sú to úrazy, ktoré sú výsledkom násilia. Násilie 
je Svetovou zdravotníckou organizáciou (SZO) defi nované 
ako „úmyselné použitie fyzickej sily alebo moci, hroziacej alebo 
skutočnej, proti sebe samému, inej osobe, alebo skupine osôb, 
ktoré buď  vyústi, alebo je veľká pravdepodobnosť, že vyústi 
do úrazu, smrti, psychickej ujmy, týrania alebo deprivácie.“ 
(Krug et al., 2002). Táto defi nícia násilia zahŕňa širokú škálu 
činov, ide nad rámec fyzických skutkov, zahŕňa hrozby, 
zastrašovanie, dokonca nedbanlivosť a skutky zanedbávania,
hoci nemusia byť vnímané ako úmyselné. 

>>>
Preto snaha prevencie zahrňuje akcie nielen na riešenie smrti 
a úrazov, ale aj na často menej zjavné dôsledky násilného 
správania, ako psychická ujma, týranie a deprivácia, ktoré majú 
negatívny dopad na blahobyt jedincov, rodín a spoločnosti 
(Lyons et al.,2010). Preto, keď  sa zameriavame na úmyselné 
úrazy, sme si vedomí, že je potrebné zahrnúť aj tieto ďalšie, 
menej zjavné dôsledky násilia.

25 900

1/3 2/3

Viac ako 35 000 detí a adolescentov 
vo veku 0-19 rokov zomiera každoročne v EÚ.

35 000 celkový 
počet 
úmrtí v EÚ

9100 úmrtí 
v dôsledku 
úrazu

Zhruba tretina týchto úmrtí je klasifi kovaných 
ako úmyselné alebo neurčeného zámeru.
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Z viac ako 35 000 detí a adolescentov vo veku 0-19 rokov, ktorí každoročne zomrú 
v EÚ, približne 24 % (asi 9 100) umrie v dôsledku úrazu. Zhruba tretina týchto úmrtí je 
klasifi kovaných ako úmyselné alebo neurčeného zámeru (MacKay & Vincenten, 2012). 
Je tu veľ ká variabilita na úrovni úmrtí v dôsledku úmyselných úrazov, s viac než 10-násob-
ným rozdielom medzi krajinami s najvyššou a najnižšou úrovňou. Informácie v grafi ckej 
podobe vychádzajú z údajov poskytnutých krajinami do júla 2013.
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Úmyselné úrazy detí a mladistvých v kontexte EÚ
Miera úmrtnosti na úmyselné úrazy v členských štátoch 
a v Nórsku. Z krajín, ktoré sa zúčastnili tejto analýzy, má 
najvyššiu mieru úmrtnosti na úmyselné úrazy u chlapcov 
Litva, Írsko a Fínsko a u dievčat Nórsko, Írsko a Litva.

Úmrtnosť detí na úmyselné úrazy (štandardizované počty úmrtí podľa 
veku na 100 000 ľudí vo veku 0 – 19 rokov podľa pohlavia v členských 
krajinách EÚ a v Nórsku).

Len 10 krajín (33 %) má zastrešujúcu stratégiu 
na riešenie 3 hlavných typov úmyselných 
úrazov (týranie detí, násilie medzi rovesníkmi 
a sebapoškodzovanie). Niekoľ ko ďalších krajín 
oznámilo niekoľ ko existujúcich stratégií, ktoré 
sa spoločne týkajú tohto problému – ale nie je 
tam žiadna zastrešujúca stratégia 
na koordináciu úsilia.

SLOVENSKO MÁ ZASTREŠUJÚCU STRATÉGIU
(Od januára 2014 Slovensko prijalo Národnú stratégiu na ochranu detí pred násilím, 

ktorá bola schválená Vládou SR 15. 1. 2014, uznesením vlády č. 24/2014.)

67 %67 %

SLOVENSKO MÁ OMBUDSMANA PRE DETI

Odpovede ukazujú, že 4 zúčastnené krajiny 
(13 %) nemajú žiadneho špecifi ckého 
ombudsmana pre deti (Česká republika, NSR, 
Portugalsko a Rumunsko), zatiaľ čo ďalšie 
2 krajiny (Bulharsko a Španielsko) 
len čiastočne spĺňajú podmienky.

87 %

13 %

SLOVENSKO NEMÁ ZÁKON ZAKAZUJÚCI 
TELESNÉ TRESTY VO VŠETKÝCH PROSTREDIACH

Len 19 krajín (63 %) má zákon zakazujúci 
telesné tresty vo všetkých prostrediach.
Väčšina z 11 krajín, v ktorých nemali ešte zaká-
zané telesné tresty vo všetkých prostrediach, 
musí riešiť zákaz v domácom prostredí, hoci 
niektoré musia riešiť zariadenia náhradnej 
starostlivosti a inštitucionálne 
zariadenia.

63 %63 %

37 %

33 %

4



Chlapci

0

< 1 rok

1 – 4
roky

5 – 9
rokov

10 – 14
rokov

15 – 19
rokov

2 4 6 8 10 12

Dievčatá

Úmrtnosť detí na úmyselné úrazy podľa veku 
(štandardizované počty úmrtí podľa veku na 
100 000 ľudí, populácia v EÚ 28).

Pohľad na úmrtnosť v dôsledku úmyselných úrazov 
podľa veku ukazuje na bimodálne rozdelenie s najvyššou 
mierou úmrtnosti v najmladšej a najstaršej vekovej sku-
pine. Najvyššia miera úmrtnosti sa vyskytuje u chlapcov 
vo vekovej skupine 15 – 19 rokov, a je trikrát vyššia, ako 
u dievčat v rovnakej vekovej skupine. Aby sme pochopili 
tieto rozdiely, je dôležité spoznať  špecifi cké príčiny 
úmyselných úrazov.

Zdroj: Európska podrobná databáza úmrtnosti SZO (EDMD), priemer EÚ 
vychádza z údajov za obdobie rokov 2008 – 2010, alebo za posledné tri 
roky, s dostupnosťou údajov o úmyselných úrazoch. Zahrňuje týranie 
detí/zanedbávanie/zneužívanie, násilie medzi rovesníkmi, samovraždy/
sebapoškodzovanie, vojny a iné.

Menej ako polovica zúčastnených krajín má ná-
rodnú politiku, vyžadujúcu, aby školy mali stály 
výbor, v ktorom sú učitelia, študenti 
a rodičia, a ktorý rieši násilie v rodinnom 
a školskom prostredí, vrátane interpersonálneho 
násilia a šikany/kyberšikany. Zo 14 krajín, ktoré 
majú túto politiku, len 6 udávalo úplnú 
implementáciu.

SLOVENSKO NEMÁ TAKÚTO POLITIKU

SLOVENSKO NEMÁ PROGRAM NA REVÍZIU DETSKÝCH ÚMRTÍ

Odpovede ukazujú, že len Anglicko, Maďarsko, 
Írsko a Škótsko majú buď národný program 
pre multidisciplinárnu revíziu detských úmrtí, 
alebo regionálne programy v celej krajine, 
ktoré zahŕňajú konkrétne odporúčania, 
týkajúce sa prevencie.

Iba 20 z 30 krajín (67 %) má národnú politiku/
smernicu pre školy na vytvorenie programu 
prevencie samovrážd, súvisiacich so školou, 
aj keď viac ako polovica uviedla, 
že politika bola len čiastočne 
implementovaná.

SLOVENSKO MÁ NÁRODNÚ SMERNICU PRE ŠKOLY NA VYTVORENIE 
PROGRAMU PREVENCIE SAMOVRÁŽD, SÚVISIACICH SO ŠKOLOU

TACTICS je viacročná iniciatíva (apríl 2011 – marec 2014), ktorá 
je pokračovaním úspešného projektu CSAP (Akčný plán detskej 
úrazovosti), realizovaného v rokoch 2004 – 2010. Koordinujúcou 
organizáciou, ktorá od začiatku riadi celý proces, je EUROSAFE 
–  Európska aliancia pre bezpečnosť detí, s podporou fi nancova-
nia zo strany EK. Spolupracuje s akademickými inštitúciami 
a mimovládnymi organizáciami, a má partnerstvá vo viac ako 
30 krajinách. 

Základným cieľom programu je poskytovať  lepšie informácie, 
praktické nástroje a zdroje na podporu prijatia, implementácie 
osvedčených postupov, založených na dôkazoch v oblasti preven-
cie úrazov detí a mládeže v Európe.

47 %

13 %

53 %

87 %

47 %

67 %

33 %

Projekt
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SÚČASNÝ STAV AGENDY
Zodpovednosť  vlády za riešenie problematiky prevencie násilia

• Existencia osobitného útvaru, zodpovedného za koordináciu na národnej úrovni

• Ustanovený ohniskový bod vlády pre prevenciu násilia

• Špecifi cká zodpovednosť vlády v oblasti týrania detí

• Špecifi cká zodpovednosť vlády v oblasti prevencie násilia medzi rovesníkmi (šikana, kyberšikana)  

• Špecifi cká zodpovednosť vlády v oblasti prevencie samovrážd/sebapoškodzovania

Národná stratégia pre prevenciu úmyselných úrazov (pokrývajúca všetky 3 oblasti) 

• Zahŕňa špecifi cké ciele, zamerané na deti

Národná stratégia pre prevenciu týrania detí 1  

Národná stratégia pre prevenciu násilia medzi rovesníkmi 1 

Národná stratégia pre prevenciu samovrážd/sebapoškodzovania 1

Národná politika v oblasti nadmerného užívania alkoholu/drog

• Zahŕňa špecifi cké opatrenia, zamerané na deti 

• Zahŕňa podporu pre deti, ktorých rodičia majú problémy s nadmerným užívaním týchto látok

Národný kódex k problematike násilia vo vysielaní a v médiách 

Národný systém/koncepcia zameraná na ochranu detí 

• Zahŕňa koordináciu a spoluprácu medzi inštitúciami/oddeleniami 

• Zahŕňa populácie so zvýšeným rizikom (napr. deti s postihnutím)

• Zahŕňa politiku v oblasti zhodnotenia rizika v prípade podozrenia

• Právo určujúce kompetenciu profesionálov hlásiť podozrivé prípady

• Požaduje monitoring a sledovanie všetkých hlásených prípadov

• Požaduje podporné programy pre obete

• Požaduje intervenčné/liečebné programy pre obete

• Požaduje intervenčné/liečebné programy pre páchateľov 

✔

✔

X

✔

✔

X

X

–

✔

✔

X

✔

✔

✔

✔

/

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

/

X

Úmyselné úrazy detí a mladistvých na Slovensku

Vysvetlivky: Informácie v profi le vychádzajú z údajov, mapujúcich situáciu v krajine k júlu 2013. 
Profi l je spracovaný nasledovnou klasifi káciou a farebným rozlíšením:
ÁNO: Preventívna politika v oblasti úmyselných úrazov detí existuje, a je plne implementovaná.
ČIASTOČNE: Preventívna politika v oblasti úmyselných úrazov detí existuje, ale nie je plne implementovaná.
NIE: Preventívna politika v oblasti úmyselných úrazov detí neexistuje.

Referencie:   1) Stratégie pripadajú do úvahy, ak majú osobitné časové rámce/ciele.   2)  Kampane uskutočnené v posledných 5 rokoch.
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Profi l krajiny

KAPACITA
Služby špecializovanej starostlivosti o mentálne zdravie detí

Osobitné služby polície pre deti a obete detského násilia

Koordinovaný program vývoja dieťaťa v rannom detstve 

Program domácich návštev v rodinách s rizikom násilia 

Návštevy pracovníka verejného zdravia v domácnostiach začínajúcich rodičov, zahŕňajúce prevenciu týrania detí 

Aktivity späté so školou

       •         Povinné vzdelávanie občianskej náuky

       •         Politika požadujúca stále výbory (komisie) na riešenie násilia

       •         Povinné preventívne programy (napr. poradenstvo) v oblasti násilia a sexuálneho zneužívania

       •         Školské osnovy k problematike zdravia, zahŕňajúce prevenciu sexuálneho/intímneho partnerského zneužívania

       •         Politika požadujúca programy prevencie samovrážd v školách

Národné telekomunikačné služby zamerané na deti (napr. linka detskej pomoci) 

Aktivity spojené so zvyšovaním povedomia 2

       •         Národná kampaň prevencie týrania detí

       •         Národná kampaň na prevenciu násilia medzi rovesníkmi  

       •         Trvalá národná kampaň, zameraná na pozitívne mentálne zdravie detí

       •         Trvalá národná kampaň, zameraná na prevenciu depresií a samovrážd u starších adolescentov

ÚDAJE
Ročný národný odhad incidencie týrania detí 

Ročný národný odhad incidencie násilia medzi rovesníkmi

Ročný národný odhad incidencie sebeubližovania 

Ročný národný odhad incidencie samovrážd

Participácia na štúdii Zdravé správanie detí školského veku (HBSC) v roku 2014

       •         Zahrnie modul zameraný na násilie a šikanovanie v roku 2014

Národné/regionálne programy, zamerané na multidisciplinárnu revíziu detských úmrtí 

✔

✔

X

✔

X

✔

X

/

✔

✔

✔

✔

✔

X

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

X

PRÁVA DETÍ
Národný ombudsman pre deti

Národná politika, zameraná na informovanie a vzdelávanie detí o ich právach

Národná politika o uplatňovaní práva účasti dieťaťa pri rozhodovaní  (UNCRC, čl. 12)

Národná politika ohľadom prístupu k  „spravodlivosti priateľskej k deťom“ 

Národná legislatíva/politika chrániaca identitu obetí detského násilia/týrania 

Právny predpis zakazujúci telesné tresty vo všetkých prípadoch 

Národný právny predpis, regulujúci ochranu detí, žijúcich v starostlivosti

Politika vyčleňujúca páchateľov násilia v rámci trestného systému 

✔

✔

X

✔

✔

X

✔

✔

Vypracovanie Profi lu krajiny 
o preventívnych politikách v oblasti 
úmyselných úrazov detí  
a mládeže je jedným z praktických 
nástrojov, vytvoreným v rámci 
projektu TACTICS. Profi ly zahŕňajú 
27 členských krajín, Island a Nórsko 
(Rakúsko, Belgicko – len Flámsko, 
Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, 
Česká republika, Dánsko, Francúzsko, 
Fínsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, 
Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, 
Luxembursko, Malta, Holandsko, 
Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, 
Slovenská republika, Slovinsko, 
Španielsko, Švédsko) 
a 2 krajiny Veľkej Británie.

„Je dôležité vedieť, či a ako dobre 
sú implementované politiky na 
prevenciu úmyselných úrazov, a aký
majú dopad. Inak bude táto 
investícia do ochrany detí stratová,” 
povedala Joanne Vincenten, 
riaditeľka Európskej Aliancie 
pre bezpečnosť detí.

>>>  Profi ly hodnotia úroveň 
prevencie v oblasti úmyselných 
úrazov detí a mládeže z hľadiska 
prijatých opatrení ne/legislatívneho 
charakteru v krajine.

>>>  Profi ly sú súčasťou informačnej 
bázy pre vypracovanie Akčných 
plánov detskej úrazovosti 
v jednotlivých krajinách. 
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Keď ide o deti, 
ide o budúcnosť !

Graf A. Európske vekovo štandardizované počty úmrtí na Slovensku a v Holandsku (priemery s odstupom troch rokov 
u detí a mladistvých vo veku 0 – 19 rokov)

Profi l Slovenskej republiky pre bezpečnosť detí za rok 2012 poukazuje na riziko 
úrazovosti detí a mladistvých a skúma socio-demografi cké ukazovatele, ktoré 
poskytujú východiskový bod pre interpretáciu výsledkov Informačnej karty o 
bezpečnosti detí pre Slovensko 2012. Zároveň na jeho základe možno sledovať 
pokrok a stanoviť ciele na zníženie počtu úrazov detí a mladistvých s následkami 
úmrtia či invalidity. 

Najzávažnejšou príčinou úmrtia detí a mladistvých vo veku 0 – 19 rokov na Slovensku je 
úraz. V porovnaní s 31 krajinami, pre ktoré boli v roku 2012 vypracované informačné karty, 
miera úmrtnosti detí a mladistvých na Slovensku (berúc do úvahy posledný rok, pre ktorý 
boli tieto údaje dostupné) dosiahla 20/31 pre chlapcov a 21/31 pre dievčatá. Úmrtie detí 
a mladistvých následkom úrazu v roku 2009 na Slovensku predstavovalo 8,289 potenciálne 
stratených rokov života (PYLL), vrátane 7,359 PYLL kvôli neúmyselnému zraneniu – ide o 
roky, počas ktorých deti a mladiství nebudú môcť rásť, učiť sa a v konečnom dôsledku ani 
prispievať do spoločnosti.

V období rokov 1993 a 2004 počet úmrtí detí a mladistvých v dôsledku úrazov na Slovensku 
poklesol približne o jednu tretinu. Údaje spred roka 1993 žiaľ neboli v databáze SZO k 
dispozícii, no v roku 2004 bol tento počet na Slovensku dvakrát vyšší než v Holandsku, jednej 
z najbezpečnejších krajín Európy (graf  A). V roku 2009 bolo na Slovensku 18% všetkých úmrtí 
detí a mladistvých zapríčinených úrazmi, pričom neúmyselné úrazy spôsobili približne jedno 
z piatich úmrtí u chlapcov a jedno z ôsmich úmrtí u dievčat v tejto vekovej kategórii (tabuľka 1).

 

 
 

Source: WHO European Detailed Mortality Database 
(EDMD)
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Bezpečnosť chodcov 

Bezpečnosť spolujazdcov/vodičov 

Bezpečnosť na motocykli/mopede

Bezpečnosť na bicykli

Bezpečnosť pri vode/prevencia pred utopením

Prevencia pádov

Prevencia  otráv

Prevencia popálenín/obarenín

Prevencia  udusenia/uškrtenia

Managment bezpečnosti detí

Infraštruktúra v oblasti bezpečnosti detí

Budovanie kapacít pre bezpečnosť detí

Vynikajúce

Dobré

Priemerné

Slabé

Nevyhovujúce

VÝSLEDKY HODNOTENIA 
PODĽA OBLASTI ÚRAZOV  (maximum 5 hviezdičiek):

Najčastejšou príčinou úmrtia u detí a dospievajúcich vo veku 0 až 19 rokov 
na Slovensku sú úrazy. V roku 2009 v dôsledku úrazov zomrelo 121 detí a 
dospievajúcich v tejto vekovej kategórii. V prípade, ak by sa na Slovensku 
podarilo znížiť počet úmrtí v dôsledku úrazov na úroveň Holandska, jednej z 
najbezpečnejších krajín v Európe, odhaduje sa, že by sa mohlo zachrániť 50 až 
60% týchto životov.

Táto informačná karta o bezpečnosti detí bola vypracovaná v roku 2012 
v rámci projektu TACTICS (Tools to Address Childhood Trauma, Injury and 
Children’s Safety) ako nástroj na meranie pokroku a stanovenie cieľov na 
zníženie počtu neúmyselných úrazov detí a mladistvých s následkami úmrtia či 
invalidity v Európe.

Informačná karta sumarizuje výkon Slovenska z hľadiska úrovne bezpečnosti 
poskytovanej najmladším a najzraniteľnejším občanom republiky, a to 
prostredníctvom celonárodnej stratégie zameranej na neúmyselné úrazy. 
Vychádza z hodnotenia súčasných slovenských stratégií/politík na podporu 
bezpečnosti detí a mladistvých, platných k júlu 2011, vrátane špecifi ckých oblastí 
úrazov (napr. cesta, domáce prostredie či voľnočasové aktivity) a činnosti 
v oblasti vedenia, infraštruktúry a kapacity na podporu úsilia v oblasti prevencie 
úrazov.  Podrobný popis metód použitých pri tomto hodnotení je v prílohe č.1 
na strane 16.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

INFORMAČNÁ KARTA O BEZPEČNOSTI DETÍ 
2012

AKÉ JE NA 

SLOVENSKU 

POVEDOMIE 

O BEZPEČNOSTI 

DETÍ A MLADIS-

TVÝCH?

CELKOVÉ HOD-
NOTENIE BEZ-
PEČNOSTI DETÍ 
PRE SLOVENSKU 

REPUBLIKU

STUPNICA 
HODNOTENIA: 

Info karta o bezpecnosti deti.indd   1 4/5/13   3:41:58 PM

Slovenská republika má 
ambíciu vypracovať  Akčný 
plán detskej úrazovosti 
do konca roku 2015!

Akčný plán 2015

Ak máte záujem zistiť informácie aj o neúmyselných úrazoch , aká je situácia v našej krajine, a kde sa Slovenská 
republika v tejto problematike nachádza v porovnaní s Európou (*Profi l krajiny pre bezpečnosť detí 2012, 
**Informačná karta o bezpečnosti detí 2012), navštívte našu stránku www.uvzsr.sk, 
alebo priamo stránku Európskej aliancie pre bezpečnosť detí www.childsafetyeurope.org

*PROFIL KRAJINY PRE BEZPEČNOSŤ DETÍ 2012

**INFORMAČNÁ KARTA O BEZPEČNOSTI DETÍ 2012

1)  efektívne partnerstvo predstaviteľov zo sektorov práce, 
 sociálnych vecí a rodiny, zdravotníctva, vnútra, školstva, spravodlivosti,

2)  zainteresovaný prístup odborníkov z každej oblasti,

3)  koordinovaný systém riešenia úrazovosti detí a mládeže.

Nevyhnutnou súčasťou úspešnej realizácie Akčného plánu 2015 je:
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