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Vyhlásenie Koalície pre deti Slovensko k problematike tzv. Syndrómu zavrhnutého 

rodiča  

  

Predmetné vyhlásenie nadväzuje na odborné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo na Ministerstve 

spravodlivosti SR 8. júna 2016 na tému „Syndróm zavrhnutého rodiča a rozhodovanie o maloletých.“ 

, ako aj spoločné vyhlásenie  k problematike „syndrómu zavrhnutého rodiča (SZR, 

PAS)“,  vytvoreného Koalíciou pre deti Slovensko spolu so Slovenskou komorou psychológov, 

Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou, Asociáciou rodinných sudcov, Výskumným ústavom 

detskej psychológie a patopsychológie, Verejnou ochrankyňou práv, Komisárkou pre deti, Inštitútom 

pre výskum práce a rodiny a podporili ho zástupcovia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, 

Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny, Národného koordinačného strediska pre riešenie 

problematiky násilia na deťoch, Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ako aj Ministerstva 

spravodlivosti Slovenskej republiky 

(https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2093). 

 Koalícia pre deti Slovensko so znepokojením zaznamenáva prípady detí, v ktorých sa klinická, či 

súdna prax odvoláva na tento kontroverzný syndróm. Uvedené sa napriek predchádzajúcemu 

vyhláseniu profesných organizácií ďalej vyskytuje v trestnom konaní pokiaľ ide o trestný čin marenia 

úradného rozhodnutia, v konaniach týkajúcich sa výkonu rozhodnutia o maloletých, rozvodu 

manželstva a zverenia dieťaťa do výchovy jedného z rodičov, či v konaní o neodkladnom  opatrení vo 

veci zverenia maloletých. 

 Koalícia pre deti Slovensko opätovne poukazuje na Vyhlásenie Sekcie detskej a adolescentnej 

psychiatrie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti k problematike tzv. „syndrómu zavrhnutého rodiča“, 

ktoré upozorňuje na to, že SZR aktuálne nie je oficiálnym psychopatologickým syndrómom, 

nevyskytuje sa v medicínskej - psychiatrickej syndromológii a nie je stanovený ani ako nozologická 

jednotka, resp. diagnóza v oficiálnych medzinárodných systémoch klasifikácie chorôb. V Slovenskej 

republike je záväzne platná Medzinárodná klasifikácia chorôb MKCH 10 (ICD-10), v tejto klasifikácii 

spomenutý SZR (PAS) nie je uvedený, preto nie je možné stanovovať ho ako diagnózu, ale ani popisne 

ako syndróm. SZR nie je výslovne prítomný ako diagnostická jednotka ani v klasifikačnom systéme 

psychických ochorení používanom na americkom kontinente DSM 5.  

 Koalícia pre deti Slovensko ďalej zdôrazňuje, že ani Americká psychologická spoločnosť nezmenila 

svoje oficiálne stanovisko o SZR z roku 2008 

http://www.apa.org/news/press/releases/2008/01/pas-syndrome.aspx a pokiaľ sa objavili 

v médiách iné informácie, nezodpovedajú skutočnosti. 

  

https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2093
http://www.apa.org/news/press/releases/2008/01/pas-syndrome.aspx
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Koalícia pre deti Slovensko nepopiera, že môže dochádzať, a žiaľ aj dochádza, k manipulácii a 

zastrašovaniu dieťaťa rodičmi. Takéto správanie nie je však jedinou či hlavnou príčinou, prečo by 

dieťa odmietalo kontakt alebo malo bránené v kontakte s niektorým z rodičov. Z tohto hľadiska je 

dôležité rozlíšiť medzi situáciami, v ktorých je dieťa kritické voči jednému z rodičov, pretože bolo 

nevhodne manipulované tým druhým a situáciami, v ktorých má dieťa svoje vlastné legitímne 

dôvody pre kritiku alebo strach z rodiča. Používanie takých pseudovedeckých konceptov akým je 

teória tzv. syndrómu zavrhnutého rodiča, môže vo významnej miere skresliť a sťažiť proces onoho 

rozlišovania, nie mu napomôcť. Automatické používanie „nálepky” syndróm zavrhnutého rodiča na 

jav, kedy dieťa po rozchode rodičovského páru odmieta kontakt s jedným z rodičov, obchádza 

potrebu dôkladného skúmania dynamiky vzťahov v každom individuálnom prípade a ohrozuje 

správnu identifikáciu najlepšieho záujmu dieťaťa. 

 Radi by sme apelovali na sudcov, ktorí rozhodujú vo veciach maloletých, aby nepodliehali masívne 

(verejnými aj neverejnými cestami) šírenej demagógii a pridŕžali sa záverov vyhlásenia z  8. júna 

2016 a to predovšetkým s ohľadom na najlepší záujem dieťaťa.  

  

Koalícia pre deti Slovensko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


