
 

 
  

Týrané dieťa a syndróm CAN  

Metodický materiál pre učiteľov 

Syndróm CAN (Child Abuse & Neglect) predstavuje zložitý sociálny fenomén. Ide o súbor 

konkrétnych foriem neadekvátneho zaobchádzania s dieťaťom, ktoré vedú k nedostatočnému 

napĺňaniu jeho základných potrieb – potrieb biologických, emočných, pocitu bezpečia, istoty, a 

tým k závažnému narušeniu až trvalému poškodeniu vývoja, osobnosti, sebavedomia a 

medziľudských vzťahov dieťaťa. Dieťa môže byť vystavené len jednej z foriem syndrómu CAN. 

Častejšie sa však stretávame s kombináciou viacerých z nich, čím sa závažnosť aj hĺbka traumy 

prehlbuje. 

V rámci syndrómu CAN rozlišujeme:   

• Telesné týranie  

• Psychické a emocionálne týranie 

• Sexuálne zneužívanie  

• Zanedbávanie 

 

 

TELESNÉ TÝRANIE 
 

Telesné týranie sa chápe ako akékoľvek vedomé fyzické ubližovanie dieťaťu a predstavuje 

vlastne všetky neprimerané praktiky násilia na dieťati. Často ho spôsobuje konanie dospelého, 

ktorý sa má o dieťa postarať, alebo naopak, nedostatkom jeho konania. Má teda formu:   

aktívnu - pri ktorej dochádza k telesným poškodeniam orgánov a funkcií. Vznikajú pri ňom 

otvorené alebo zatvorené poranenia. 

pasívnu  - ktorá znamená - nedostatočnú výživu po stránke kvalitatívnej aj kvantitatívnej 

 - nedostatok zdravotníckej starostlivosti  

 - nedostatok vzdelania a výchovy  

 - vykorisťovanie. 

Čo si môžeme všimnúť 

• poranenia nevysvetliteľného pôvodu, ich opakovaný výskyt (modriny, popáleniny, rezné 

rany, stopy po zviazaní na rukách a nohách, lysiny po vytrhnutí vlasov, tržné rany na 

hlave), 

• dieťa o poraneniach nechce hovoriť, ak hovorí tak poranenia zdôvodňuje 

nepravdepodobne,  

• dieťa sa nechce prezliekať na telocvik, odmieta krátke nohavice a tričko, aj keď je teplo, 

• otáľa s odchodom domov, 

• uhýba pri pohladení, k dospelým pristupuje zboku, reaguje neprirodzene, pri nečakaných 

pohyboch sa krčí a myká, 

• má sklony k sebatrýzneniu, správa sa agresívne voči rovesníkom, šikanuje. 
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PSYCHICKÉ A EMOCIONÁLNE TÝRANIE 
 

Psychické týranie zahŕňa akékoľvek konanie, ktoré bráni vytvoreniu priaznivých životných 

podmienok pre dieťa. Ide o prípady, kedy je vzťah dospelého k dieťaťu taký negatívny, že sa 

vážne narúša osobnosť dieťaťa. Emocionálne týranie, na rozdiel od psychického, ktoré obsahuje 

niečo, čo by nemalo byť, naopak neobsahuje niečo, čo súčasťou výchovy nevyhnutne byť musí. 

Absentujú akékoľvek prejavy lásky a náklonnosti, resp. je ich žalostne málo a sú podmienené 

nejakým správaním, výsledkami a pod. 

V praxi má takéto týranie formu: 

• odmietania - kedy rodičia dieťa odmietajú, alebo vzťah k nemu podmieňujú často 

nesplniteľnými úlohami, 

• izolácie od prirodzeného kolektívu dieťaťa, 

• terorizovania - ktorým je vyhrážanie zabitím, opustením, odmietnutím, strašenie    

trestom stáleho charakteru, puntičkárske sledovanie dieťaťa, jeho neúnosná, 

neprimeraná kontrola, 

• ignorovania - kedy absentuje záujem rodičov o dieťa, jeho potreby a záujmy, 

• korupcie - teda zneužívanie dieťaťa jedným z rodičov proti druhému formou podplácania, 

• citového vydierania - kedy rodičia zámerne živia v dieťati pocit viny a žiadajú isté výkony              

alebo správanie na jej odčinenie, 

• verbálnej agresie – pri ktorej sú voči dieťaťu používané nadávky, zosmiešňovanie, 

podceňovanie, ponižovanie, vyjadrovanie nedôvery, zveličovanie nedostatkov. 

 

Čo si môžeme všimnúť: 

• dieťa je úzkostné, vystrašené, 
• neustále sa podceňuje, nevie prijať pochvalu, predpokladá sústavné zlyhanie, reaguje 

neprimerane na vlastné pochybenie, 
• nevie sa presadiť v kolektíve - je extrémne utiahnuté alebo extrémne agresívne, 

provokuje, 
• nedôveruje iným ľuďom alebo naopak je na nich závislé,  
• neprimerane reaguje na bolesť (prehnane i málo intenzívne), 
• medzi fyzické symptómy psychicky týraného dieťaťa patrí nočné pomočovanie, časté 

psychosomatické ťažkosti, nevoľnosť, bolesti hlavy a žalúdka, nechutenstvo a celkové 
neprospievanie dieťaťa bez organických príčin.  
 

 

 

 

Jedným zo závažných problémov 

psychického týrania je fakt, že sa 

dá veľmi ťažko zistiť, identifikovať 

a ešte ťažšie dokázať. Jedinými 

príznakmi sú poruchy správania, 

ktorých príčinu je takmer nemožné 

jednoznačne určiť. Problémom 

dokazovania je tiež nedostatočná 

dôvera voči dieťaťu. Hodnota 

výpovede dieťaťa je oproti 

výpovedi dospelého veľmi malá. 
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SEXUÁLNE ZNEUŽÍVANIE 
 
Sexuálne zneužívanie zahŕňa všetky druhy aktivít so sexuálnym podtónom, vrátane tých, kedy 
dieťa na prvý pohľad netrpí alebo nie je ohrozované. Dieťa totiž môže niektoré formy sexuálneho 
zneužívania prežívať ako relatívne telesne príjemné, ale aj vtedy má sexuálne zneužívanie 
závažný negatívny dopad na jeho ďalší psychický vývoj. Sexuálne zneužívanie má formu: 

• bezdotykovú - čo znamená stretnutie s exibicionistami, ukazovanie pornografie, nútenie 

pozerať sa na pohlavný akt, 

• dotykovú - pri ktorej ide o dotýkanie sa dieťaťa so sexuálnym podtónom, alebo pohlavný 

styk. 

 

Zneužívateľom môže byť v podstate 

ktokoľvek, často to však býva osoba, ktorú 

dieťa dobre pozná – osoba príbuzná, či 

rodine dobre známa, menej často potom 

osoba celkom neznáma a cudzia. 

Zneužívateľ môže pôsobiť na okolie dobrým 

dojmom, môže mať príjemné vystupovanie 

na verejnosti a môže zastávať v zamestnaní 

prestížne miesto. 

 

Čo si môžeme všimnúť: 

• veku neprimerané sexuálne hry s hračkami, 

• prejavy jednoznačného sexuálneho správania neprimeraného veku, kresby alebo opisy, 

ktoré jasne vyjadrujú sexuálne správanie, veku neprimerané sexuálne vedomosti, alebo 

nezvyčajný záujem o ne, 

• vyjadrovanie náklonnosti nezvyčajnými spôsobmi, zvádzanie, prostitúcia, 

• strach z ľudí alebo výrazný odpor, ak majú s niekým deti zostať samy, 

• u chlapcov sa spomienky na prežité násilie najčastejšie odrážajú v ich identifikácii 

s páchateľom v ich agresivite voči okoliu, rôznych podobách asociálneho správania, 

klamaní a pod. 

• u dievčat môžeme pozorovať depresie, vystrašenosť, citovú prázdnotu, úzkostlivosť, 

sebaobviňovanie, prostitučné aktivity. 

 

 

ZANEDBÁVANIE 

Pod týmto pojmom rozumieme akýkoľvek nedostatok starostlivosti, ktorý dieťa ohrozuje alebo 

spôsobuje vážnu ujmu na jeho vývoji. To podľa Zdravotnej komisie Rady Európy zahŕňa 

„neposkytovanie primeranej výživy, oblečenia, prístrešia, zdravotnej starostlivosti a ochrany 

pred zlom.“  

 

Čo si môžeme všimnúť: 

• zdravotné problémy, chronická únava, apatia, bledosť, vyziabnutosť, 

• sebadeštruktívne sklony, malá sebaúcta, 

• úteky z domu, delikvencia, krádeže, žobranie,konzumácia alkoholu a drog. 

 

Zanedbávanie je takmer nevyhnutne späté s nízkym sociálnym a ekonomickým postavením 

rodiny, preto jeho riešením, ak sa vôbec odhalí, je takmer vždy ústavná starostlivosť, teda strata 

rodiny. 
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NÁSLEDKY TÝRANIA 

• poškodený sebaobraz a sebadôvera 

• veľmi nízke sebahodnotenie 

• ťažké presadzovanie, ťažkosti s vyjadrovaním potrieb, úsudkov 

• desivé sny 

• psychosomatické ťažkosti ( bolesti brucha, hlavy, rôzne vyrážky, ekzémy...) 

• neschopnosť prežívať radosť a iné pozitívne emócie 

• neschopnosť nadväzovať hlbšie sociálne kontakty 

• sociálna hyperaktivita – rýchle nadväzovanie kontaktu a dožadovanie sa pozornosti, 

absencia strachu z cudzích ľudí, sociálnej inhibície, povrchné, rozptýlené vzťahy 

• sociálna provokácia – domáhanie sa pozornosti zámernou provokáciou, agresívnymi 

prejavmi, deštruktívnym správaním 

 

Základné prejavy syndrómu CAN 

• poruchy vývinu – nerovnomernosť, retardácia, stagnácia, regresia 

• poruchy správania – úzkosť, pasivita, apatia, slabé vyjadrovanie emócií, náhla 

agresivita, záchvaty zlosti 

• poruchy sociálneho kontaktu – vyhýbavé, neisté, ambivalentné správanie, 

neschopnosť nadviazať sociálny kontakt 

• neurotické prejavy -  týkajúce sa prijímania potravy, spánku, návykov 

 

ČO MÔŽEME ROBIŤ? 

Ak sa učiteľ rozhodne, že upozorní na možné týranie dieťaťa, mal by dodržať určité zásady : 

• ZHRNÚŤ indície, ktoré ho viedli k podozreniu 
• POROVNAŤ svoje názory a postrehy s inými kolegami 
• VYVAROVAŤ SA nadmernej pozornosti voči dieťaťu - bude mu to nepríjemné 
• POSTUPOVAŤ citlivo, neunáhlene 
• NEPOUŽÍVAŤ priamočiare otázky ( „kto Ti to urobil?“) 
• INFORMOVAŤ školského psychológa a riaditeľa školy 
• NESĽUBOVAŤ dieťaťu, že to nikomu nepovieme 
• VIESŤ ZÁZNAMY o všetkom – kedy prišlo zbité, rozhovory s rodičmi, s dieťaťom, všetky 

podniknuté kroky – všade uvádzať dátum 
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