
Opatrenia na riešenie rizikových miest ochrany života a zdravia  detí  
 

Identifikované riziká  

 

Rezort zdravotníctva  

Neoznámenie budúceho poskytovateľa, ktorý bude poskytovať dieťaťu všeobecnú zdravotnú starostlivosť v pôrodnici 

Prvá preventívna prehliadka (musí byť vždy vykonaná v domácom prostredí do 48 hodín po prepustení dieťaťa z pôrodnice) 

Neúčasť na povinnom očkovaní 

Strata prehľadu o dieťati pri zmene pediatra  

Neefektívne sankcie za nesplnenie oznamovacej povinnosti  poskytovateľa 

Nedostatočné rozpoznanie zanedbávaného a týraného dieťaťa všeobecnými lekármi 

Problémové získavanie informácii  o zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti  

Nie je možné požiadať o vyšetrenie na účely overenia podozrenia ešte pred dokazovaním v trestnom konaní 

Absencia sociálnych pracovníkov  v rezorte zdravotníctva 

 

Rezort školstva 

Neprihlásenie dieťaťa na povinnú školskú dochádzku 

Plnenie oznamovacej povinnosti len formou oznámenia OSPO a SK aj v prípadoch podozrenia zo spáchania trestného činu  

 

Rezort vnútra  

Rôznorodá prax PZ pri zásahoch v domácnostiach s maloletými deťmi napr. pri rušení nočného kľudu, zásahoch pri podozrení z nevhodného zaobchádzania 

s deťmi, pri zistení nevhodných podmienok v ktorých deti žijú a pod. 

Dlhodobo problémový vstup do domácnosti v situácii, keď je potrebné overiť, či je život a zdravie dieťaťa ohrozený  

Rôznorodá prax v poskytovaní súčinnosti pri vykonávaní opatrení SPOD a SK v prípade šetrení v domácnosti  

Rôznorodá prax obcí, ktoré majú zriadenú matriku pri oznamovaní  zapísania dieťaťa pri narodení do matriky  obci v ktorej má dieťa trvalý pobyt 

 

Rezort spravodlivosti 

V oznámení o prepustení z výkonu trestu odňatia slobody nie je zahrnutá informácia o kategórii trestnej činnosti prepustených osôb   

 

Združenie miest a obcí Slovenska  

Nepodchytenie rizikovej rodiny od narodenia dieťaťa obcou 

 



Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny  

Žiadne informácie o dieťati (latentné prípady) 

Rôznorodá prax v plnení oznamovacej povinnosti orgánom SPOD a SK od iných subjektov  

Nepreverenie situácie na základe oznámenia orgánom SPOD a SK  

Problémové získavanie informácií o situácii dieťaťa a jeho rodiny    

Rôznorodá prax v koordinácii postupov subjektov zúčastnených na ochrane života zdravia detí  

Absentujúca terénna práca 

 

 

Opatrenia na riešenie rizikových miest ochrany života a zdravia  detí  v pôsobnosti rezortov  

  

 Zdravotníctvo Školstvo Vnútro Sociálne veci a rodina  Obec 

Vyhľadávanie/  
Oznamovacia 
povinnosť 

narodenie Uvedenie  poskytovateľa 
následnej zdravotnej starostlivosti 
(pediater) dieťaťu v prepúšťacej 
správe z pôrodnice, ak neuvedie 
rodič, určí zdravotnícke 
zariadenie 
 

 Oznamovanie narodenia 
dieťaťa matrikou obci, na 
území ktorej má  dieťa 
trvalý pobyt (zjednotenie 
praxe) 

Prešetrenie sociálnej situácie 
dieťaťa (novorodenca)  na 
základe podnetu 
pôrodnice/pediatra  v jeho 
domácom prostredí  

 

Oznámenie poskytovateľovi 
zdravotnej starostlivosti (pediater) 
narodenie dieťaťa 

Overenie poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti (pediatra)   
v zozname zdravotných 
pracovníkov. pracovníkov (ak 
oznámil rodič), oznámenie 
OSPOD a SK v prípade 
oznámenia falošných údajov 
o poskytovateľovi rodičom 



Oznámenie predčasného 
odchodu z pôrodnice orgánu 
SPOD a SK 

Prešetrenie sociálnej situácie 
dieťaťa v jeho domácom 
prostredí  v prípade rizikovej 
rodiny s novorodencom (vedená 
v evidencii orgánu SPOD a SK 
z dôvodu výchovných opatrení, 
iné deti v DeD...)  

Zjednotenie 
postupu obcí pri 
overovaní úrovne 
starostlivosti o deti  

Oznámenie  rizikových matiek 
/rodín orgánu SPOD a SK 
pôrodnicou 

  

Prvá preventívna prehliadka musí 
byť vykonaná v domácom 
prostredí do 48 hodín)-  určenie 
spôsobu operatívneho 
oznámenia orgánom SPOD a SK 
pri podozrení na zanedbávanie 

  

 Predškolský 
vek/školský 
vek   

Neúčasť na povinnom očkovaní 
nahlasovať aj OSPOD a SK  

Dôsledné sledovanie  
zapísania detí na povinnú 
školskú dochádzku -  
prepojenie informačných 
systémov MV SR (matriky) 
a MŠVVaŠ SR (register detí, 
žiakov a poslucháčov) a tým 
zlepšenie oznamovacej 
povinnosti  
 
 

Opakovaný zásah  
v domácnosti s malými 
deťmi PZ oznámi  OSPOD 
a SK (odstránenie  
rôznorodej praxe PZ pri 
zasahovaní 
v domácnostiach s mal. 
deťmi)   

Prešetrenie   situácie v rodine na 
základe podnetu 
pôrodnice/pediatra  

Prešetrenie situácie 
v rodine v prípade 
neprihlásenia 
dieťaťa na povinnú 

školskú dochádzku. 
 

V rámci štátnych dávok 
preverovanie úrovne 
starostlivosti o dieťa (podmienka 
udržania nároku na štátne dávky)  
- nečakať na nahlásenie 
nestarostlivosti – overovanie 
u lekárov a na obci  (terénne 
šetrenia) 

  Dôsledné dodržiavanie zákona  
pri zmene pediatra  (zdravotná 
dokumentácia nesmie byť vydaná 
rodičovi/inej osobe) - 

Dôsledné plnenie oznamovacej 
povinnosti  aj smerom k 
orgánom činným v trestnom 
konaní (Metodický pokyn -

   



precizovanie právnej úpravy  trestnoprávne aspekty, 
oznamovacia povinnosť) 

  Sprísnenie sankcií pri nesplnení 
oznamovacej povinnosti 
poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti 

  Dôsledné plnenie oznamovacej 
povinnosti  PZ/obci zistených 
prípadov podozrenia z násilia 
páchaného na deťoch  

 

  Zníženie rizika nedostatočného 
rozpoznania  syndrómu CAN  - 
Prijať odborné usmernenie MZ 
SR  

  Zníženie rizika nedostatočného 
rozpoznania  syndrómu CAN  - 
(odborné usmernenie)  

 

Súčinnosť pri 
riešení 
prípadoch 

 poskytovanie informácií na účely 
výkonu opatrení SPOD a SK  
(zjednotenie postupu na 
poskytovanie informácií na 
základe žiadosti orgánu SPOD 
a SK   

 Zvýšenie efektivity 
overovania  ohrozenia 
života a zdravia  dieťaťa 
v domácnosti  - 
prehodnotenie oprávnení 
PZ  na vstup do bytu  

  

 Zvýšenie efektivity overovania  
ohrozenia života a zdravia  
dieťaťa – vyriešenie otázky 
oprávnení požiadať o vyšetrenie 
dieťaťa aj na účely overenia 
podozrenia ešte pred 
dokazovaním v trestnom konaní  

 Odstránenie rôznorodej 
praxe v   súčinnosti PZ  
a orgánov SPOD a SK 
v prípade šetrení 
v domácnosti (MV SR určí 
postup  a spôsob ) 

  

 

  

Legenda: 

SPOD a SK – sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela  

OSPOD a SK – orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  

PZ – Policajný zbor 

Syndróm CAN – syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa 

 

 

 

 


