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ČTK 

Bratislava - Slovensko patrí do prvej osmičky európskych krajín, ktoré majú najvyšší počet 
detí mladších ako tri roky v detských domovoch.  

Tvrdí to psychológ Kevin Browne z Birminghamskej univerzity, ktorý vystúpil na seminári v 
Bratislave. 

Podľa psychológa Kevina Brownea z Birminghamskej univerzity trpia deti v 
ústavoch spomaleným vývinom a Slovensko by malo urobiť všetko preto, aby sa počet detí v 
ústavnej starostlivosti znížil.  

Celkovo podľa výskumu z roku 2003 žije v 33 európskych krajinách 23 099 malých detí v 
ústavoch. Podľa Brownea pritom len štyri percentá z týchto detí sú skutočnými sirotami, ktoré 
nemajú ani jedného z rodičov. Na Slovensku sa do dojčenského ústavu dostanú tri z tisícky 
dojčiat.  

"Toto číslo sa v posledných troch rokoch nezmenilo, pričom v ostatných krajinách s 
výnimkou Česka a Bulharska, došlo k poklesu," povedal Browne, ktorý je na Birminghamskej 
univerzite riaditeľom Centra pre rodinnú psychológiu.  

Česko vedie 
Česko je na čele rebríčka. České úrady nahlásili, že šesť z tisícky malých detí vyrastá v 
ústave. Nasleduje Bulharsko, Belgicko a Lotyšsko s piatimi deťmi, Litva a Maďarsko so 
štyrmi deťmi a Rumunsko, kde v ústavoch evidujú tri deti z tisíc.  

 

"Napriek tomu, že ústavná starostlivosť stojí v priemere trikrát viac ako pestúnska, v tretine 
európskych krajín žije viac detí v ústavoch," kritizoval Browne. Podľa neho ústavná 
starostlivosť deťom škodí, zaostávajú vo vývine poznávacích schopností i vzťahov.  



"Naučia sa tam ako prežiť bez lásky, namiesto toho, ako ju prijímať a odovzdávať," tvrdil 
psychológ, podľa ktorého si deti tieto postoje prenášajú do ďalších vzťahov.  

Podporujte rodiny 
"V priebehu posledných piatich rokov slovenská vláda investovala do detských domovov 500 
miliónov korún," tvrdí Browne. Tento postup je podľa neho v rozpore s Dohovorom OSN o 
právach dieťaťa. Základným právom detí je totiž vyrastať v rodine. 

Britský odborník odporúča, aby sa na Slovensku viac verejných financií použilo na podporu 
pôvodných, pestúnskych i adoptívnych rodín, ktoré takéto deti prijmú.  

Rozpadu rodín i prijímaniu detí do ústavov sa podľa neho dá predísť rozvojom terénnych i 
komunitných služieb.  

 

Kritiku situácie na Slovensku si vypočula aj bývalá ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny 
Iveta Radičová. Podľa nej sa už urobili prvé kroky k transformácii ústavnej starostlivosti v 
roku 2002. Komunitné služby sa podľa nej na Slovensku budujú od nuly. 

Veľkým problémom, ktorý podľa nej bude potrebné riešiť, je však postoj verejnosti k deťom z 
domovov. "Pretrváva mienka, že sú neadaptabilné, až delikventné," poznamenala poslankyňa 
SDKÚ-DS. 
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