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PREDSLOV  

 

Vážené kolegyne a vážení kolegovia, 

 

do rúk sa vám dostáva zborník,  ktorý je určený pre odbornú i laickú verejnosť, akademických 

pracovníkov, študentov univerzít, ako aj pre profesionálov pôsobiacich v praxi sociálnej práce.  

Predstavuje súbor príspevkov z 3. ročníka vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou s 

názvom Labor socialis – „Sociálna práca – profesia s perspektívou, profesia s poslaním“, ktorá 

sa konala 20.9.2018 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.  

Záštitu nad podujatím prevzal pán Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky. Konferencia 

bola usporiadaná Katedrou sociálnej práce a sociálnych vied UKF v Nitre. Spoluorganizátormi 

tohtoročnej konferencie bol Nitriansky samosprávny kraj, Mesto Nitra, časopis Clinical Social 

Work a firma Granden.  

Konferencia nadviazala na 1. ročník Labor socialis – „Sociálna práca v meniacej sa Európe v 

21. storočí“, ktorý v roku 2016 obnovil tradíciu realizácie vedeckých konferencií katedrou po 

desiatich rokoch. Cieľom konferencie bolo reflektovať aktuálne spoločenské problémy 

týkajúce sa odboru sociálna práca. 

Pozvanie na konferenciu prijali viacerí zahraniční hostia. Raf Sondervorst z Odisee University 

College Brusel z Belgicka svoj príspevok zameral na modernú sociálnu prácu v meniacej sa 

spoločnosti. Dr. sc. Dalibor Doležal z University of Zagreb z Chorvátska priblížil úlohy 

sociálnych pracovníkov v prevencii a liečbe drogových závislostí. Aktuálne zmeny v sociálnej 

politike zamerané na dieťa a novelu zákona 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 

a o sociálnej kuratele predstavili zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Praktickú aplikáciu najnovších druhov sociálnych 

služieb v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho 

samosprávneho kraja predstavila PhDr. Janka Moravčíková, PhD. zo ZSS Viničky. Doc. PhDr. 

Alena Kajanová, PhD. z Jihočeskej univerzity v Českých Budějovicích sa vo svojom príspevku 

zamerala na tému sociálnej exklúzie a jej presahy pre sociálnu prácu nielen s Rómami. Jeden 

z hlavných príspevkov „Socioterapia ako metóda sociálnej práce?“, ktorý je súčasťou zborníka, 

predstavil prof. PhDr. Ján Gabura, Csc. 

Konferencie sa zúčastnili aj kolegovia z Jihočeskej univerzity v Českých Budějoviciach, zo 

Slezskej univerzity v Opave, z Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a z Univerzity 

Komenského v Bratislave.  

Okrem hlavných prednášok boli predstavené príspevky v akademickej sekcii a sekcii prax. 

Predkladaný zborník je sumárom tém z oblasti sociálnej práce. Poukazuje na jej dôležitosť 

a rôznorodosť ako profesie s perspektívou, profesie s poslaním.  

 

Editorky zborníka 
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SOCIOTERAPIA AKO METÓDA SOCIÁLNEJ PRÁCE? 

 

Sociotherapy as a Method of Social Work? 

 

Ján GABURA 

Abstrakt  

 

Socioterapia sa v oblasti pomáhajúcich profesií objavila na Slovensku až v posledných desaťročiach. Keďže zatiaľ 

nemá žiadne legislatívne ani profesionálne ukotvenie, otvoril sa priestor pre rôzne definície a charakteristiky 

socioterapie, ktoré kreovali slovenskí a českí autori. V tejto oblasti registrujeme tri dilemy, jedna je zameraná na 

definíciu socioterapie, druhá na jej kooperáciu s ostatnými prístupmi a metódami a tretia na využitie socioterapie 

v praxi. V príspevku sme sa snažili o prepojenie socioterapie a sociálnej práce v záujme komplexného riešenia 

sociálnych situácií klientov a ich okolia. 

 
Kľúčové slová: sociálna terapia, socioterapia, psychoterapia, poradenstvo, sociálna práca 

 

Abstract 

 

In the field of assisting professions, sociotherapy has emerged in Slovakia in the last few decades. Since it does 

not have any legislative or professional anchoring yet, the space for different definitions and characteristics of 

sociotherapy was created by the Slovak and Czech authors. In this area, we register three dilemmas, one focusing 

on the definition of sociotherapy, the other on its cooperation with other approaches and methods and the third 

on the use of sociotherapy in practice. In the contribution, we tried to link sociotherapy and social work in the 

interest of complex solution of the social situations of clients and their surroundings. 

 

Key words: social therapy, sociotherapy, psychotherapy, counselling, social work 

 

V poslednom období sa v odborných kruhoch čoraz frekventovanejšie hovorí a píše 

o socioterapii. Je určitým paradoxom, že o socioterapii sa na Slovensku viac píše a prednáša, 

ale  v praxi sa takmer nevyužíva. Patrí k minimálne etablovaným metódam práce pomáhajúcich 

vedných disciplín, čo je zarážajúce najmä v oblasti sociálnej práce, kde by mala byť 

súčasťou  centrálne využívaných metód. Na rozdiel od Slovenska má socioterapia v zahraničí, 

napríklad v Nemecku a Holandsku, stabilné miesto v právnom a sociálnom systéme. Aj u nás 

sa objavujú optimistickejšie názory na využitie socioterapie, napríklad Balogová a kol. (2015) 

považujú aktuálnu situáciu v tejto oblasti za živý trend v slovenskej sociálnej práci. 

Niektorí pracovníci pomáhajúcich profesií používajú pojem socioterapia veľmi inflačne. Za 

socioterapiu označujú rôzne činnosti a aktivity, ktoré nemajú s konceptom socioterapie nič 

spoločné (rozhovor s klientom o sociálnej situácii, sociálne poradenstvo, sprevádzanie klientov, 

riešenie všetkých vzťahových problémov atď.). Podobná situácia je aj v teoretických 

publikáciách, vo výskumoch i pri prezentáciách autorov, ktorí o socioterapii píšu. 

V publikáciách sú terminologické nejasnosti, „Je socioterapia metóda?“, „Predstavuje 

socioterapia súhrn metód?“, „Je socioterapia intervenciou?“ Vymětal (2003) identifikoval 

niektoré aktuálne dilemy v tejto oblasti: spôsob využívania pojmu socioterapia, vzťah tejto 

metódy k iným metódam práce v oblasti pomáhajúcich profesií a jej využitie v praxi.  

Koncept socioterapie vychádza z axiómy, že človek je spoločenská bytosť, jeho existencia je 

závislá od sociálneho prostredia, v ktorom žije, jeho sociálna skúsenosť, sociálne vzťahy 

a sociálne okolie zohráva dôležitú úlohu nielen pri formovaní jeho osobnosti, ale priamo 

ovplyvňuje aj kvalitu jeho života. Riešenie sociálnych situácií, problémov a kríz otvára priestor 

pre socioterapiu, pretože mnohé problémy človeka, rodiny, skupiny, komunity i celej 

spoločnosti majú svoju etiológiu v sociálnom poli, a preto by mal sociálny svet centrálne 

participovať na ich riešení ako významný terapeutický nástroj.  
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Klientom socioterapie zvyčajne nebýva iba individuálny klient, ale aj celá rodina, pracovisko, 

skupina, sociálne okolie alebo komunita Aktívne zapojenie prostredia  socioterapia využíva  

ako účinný terapeutický nástroj. Socioterapia teda zapája do svojich aktivít vonkajší svet 

človeka, jeho sociálne vzťahy, sociálne jednanie, spôsoby vzájomného ovplyvňovania sa 

človeka a jeho prostredia. Umožňuje všetkým klientom, aby posilnili kontrolu nad svojím 

fungovaním, boli pripravení aktívne sa zapájať do procesov rozhodovania, využívať svoj 

potenciál a potenciál svojho okolia pre skvalitnenie života. 

Nie je jednoznačne zistené, aká je história pojmu socioterapia alebo sociálna terapia, kto prvý 

zaviedol tento pojem do odborného jazyka. Podľa Tokárovej a Matulayovej (2008) to boli 

Wronská a Salamononová v roku 1926, ktoré vo svojej publikácii prvýkrát použili pojem 

sociálna terapia. Pojmy sociálna terapia a socioterapia považuje väčšina autorov za synonymá 

(Lozsi, 2013, Kredátus, 2005)  s rovnakým obsahom, (socioterapia je podľa nich skrátené verzia 

spojenia sociálna terapia). Nájdeme však aj autorov, ktorí sa snažia diferencovať medzi týmto 

pojmami (napríklad Mátel 2013, Matoušek, 2008). Medzi uvedenými charakteristikami nie je 

podstatný rozdiel, vzájomne sa nevylučujú, dokonca obsahy definícií predstavujú užší či širší 

pohľad na terapeutickú prácu v sociálnej oblasti. V našom príspevku budeme využívať skrátenú 

formu socioterapia. 

Pre jednoznačnejšie definovanie socioterapie je veľmi dôležitý  vzťah socioterapie 

a psychoterapie. Psychoterapia sa trocha zjednodušene chápe ako liečba psychologickými 

prostriedkami (Kratochvíl, 2006, Vymětal, 2004). Väčšina autorov považuje teoretické 

koncepty psychoterapie za jeden z významných zdrojov socioterapie, ktorá využíva niektoré jej 

teoretické a metodologické východiská, praktické metódy a techniky práce. Problém je však 

v tom, že psychoterapia  nepredstavuje homogénny systém. Karasu (1996), Prochaska, 

Norcross (1999) rozdeľujú psychoterapiu do niekoľkých prístupov a mnohých škôl. Jednotlivé 

prístupy a školy sa líšia centrálnym modelom, konceptom riešenia problémov, preferovaným 

spôsobom zmeny, časovým prístupom, rolou psychoterapeuta a využívanými prostriedkami. 

Z tohto dôvodu je veľmi ťažké hovoriť o psychoterapii, ako o jednej ucelenej koncepcii. 

Niektorí odborníci, napríklad Peavy (1997) zaujali kritický postoj k jednostranne preferovanej 

a využívanej psychoterapii. Tvrdia, že psychoterapia sa výrazne zameriava na individuálne 

aspekty života človeka a nedostatočne akcentuje sociálne aspekty ľudskej existencie. 

Vychádzajú z premisy, že ľudská realita je v prvom rade sociálna, založená na sociálnej 

výmene a sociálnych potenciáloch človeka i prostredia. Socioterapia na rozdiel od 

psychoterapie, ktorej mnohé prístupy sa zameriavajú na osobnosť človeka, jeho prežívanie, 

intrapsychický konflikt, individuálny rast,  obracia pozornosť odborníkov na sociálne pole 

človeka, sieť jeho vzťahov, využíva sociálnu podporu a spoluprácu. Svoj profesionálny priestor 

nachádza v trojuholníku prostredie – potreby – vzťahy. Jej časový rámec nie je orientovaný na 

minulosť, ale snaží sa využiť prítomnosť pre optimalizáciu budúcnosti.  Preto socioterapiu 

možno nadnesene definovať ako liečbu sociálnymi prostriedkami. Nájdeme aj autorov, ktorí 

považujú sociálnu terapiu za širší prístup ako psychoterapiu (Campbell, 2004), ktorá je 

súčasťou socioterapie, preto socioterapia nemôže byť sýtená iba psychoterapeutickými 

východiskami.    

Veľmi mätúce je stotožnenie konceptov psychoterapie a socioterapie (filozofia, koncept, 

prístup, metódy, proces). V literatúre objavujeme dokonca spojenie socioterapie s jednou 

psychoterapeutickou školou. Príkladom môže byť socioterapeutická koncepcia Dobšoviča 

(2011, 2012) a Lozsi (2013), ktorí prezentujú socioterapiu ako využívanie 

psychoterapeutických kompetencií. Vo svojej koncepcii vychádzajú z toho,  že ťažiskom 

socioterapie je humanistická psychológia a psychoterapia C. Rogersa. Ak by toto východisko 

platilo, ako dokážu autori rozlíšiť, kedy odborníci využívajú  socioterapiu a kedy 

psychoterapiu. Pri konfúzii oboch systémov by bolo potrebné  hľadať odpoveď na otázku, načo 

je potrebná paralelná socioterapia, ak uvedené profesionálne pole saturuje Na človeka 
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orientovaný prístup (pričom terminológia, ciele, proces  a metódy sú rovnaké)? Sám Rogers 

nikdy o socioterapii nehovoril, ani nepísal a využívanie sociálneho prostredia pri práci 

s klientom nepatrilo medzi jeho centrálne záujmy. Spomínaní autori idú tak ďaleko, že 

v Asociácii socioterapie a psychoterapie  za kvalifikáciu na výkon socioterapie a za podmienku 

pre zápis do zoznamu socioterapeutov považujú psychoterapeutický výcvik. Dokonca im na to 

postačuje bakalársky stupeň vzdelania. Takéto kritéria veľmi znižujú profesionálny status 

socioterapie a  dezinformujú verejnosť. Lipner (2009) tiež považuje socioterapiu za metódu 

psychoterapie, ale neuvádza ktorého konkrétneho prístupu či školy. Ak by nebola socioterapia 

jedinečná, ak by nemala svoje špecifické pole využitia, prečo by vôbec vznikla? Má skutočné 

opodstatnenie, ak môže byť substituovaná psychoterapiou?  

Niektorí autori dokonca prepájajú koncepcie psychoterapie a socioterapie do spoločného 

terapeutického systému. Hollis a Woods (1999) vytvorili systém psychosociálnej terapie, ktorý 

by mal saturovať terapeutické situácie z oboch oblastí (ja zaujímavé, že Šoltésová (2015) vo 

svojom príspevku tvrdí, že spomínaní autori preferujú pojem treatment pred označením 

terapia). Takáto syntéza situáciu v tejto oblasti ešte  viac znejasňuje a komplikuje. V našej 

koncepcii vychádzame z toho, že psychoterapia i socioterapia sú odlišné metódy, ktoré síce 

majú určité prieniky, ale každá z týchto metód má svoje teoretické východiská, vlastnú 

metodológiu a odlišné uplatnenie v praxi. 

Ďalším metodologickým problémom je nejasný vzťah socioterapie a poradenstva. Zakouřilová 

(2008) tvrdí, že socioterapia obsahuje rôzne typy poradenstva, Mydlíková (2004) považuje 

poradenstvo za nástroj terapie, Balogová (2012) tiež vníma socioterapiu v kontexte 

špecializovaného poradenstva. Tieto názory implikujú predstavu, že socioterapia je širším 

systémom ako poradenstvo a poradenstvo je iba jednou z jej intervencií. Má v tejto súvislosti 

poradenstvo priestor pre svoju existenciu?  Ako je potom možné diferencovať, či pracovník 

pomáhajúcej profesie pracuje metódou poradenstva alebo socioterapie? Objavujú sa aj opačné 

konštelácie ktoré tvrdia, že socioterapia je metódou poradenstva. Poradenstvo a socioterapia aj 

napriek určitým prienikom predstavujú odlišné systémy, ktoré vyžadujú odlišnú prípravu 

a ponúkajú rozdielne odborné intervencie. Preto sa mi zdá užitočné, rozlišovať medzi týmito 

dvomi systémami. Pre odborníka i klienta by malo byť jasné, či pri spolupráci využívajú 

poradenstvo alebo socioterapiu.      

V oblasti sociálnej práce sa téma psychoterapie objavuje v rôznych súvislostiach. Niektorí 

autori majú tendencie považovať socioterapiu za jednu z etáp sociálnej práce (Strieženec, 2001, 

Žilová, 2003). Tieto tvrdenia neplatia, pretože socioterapia nie je procesná, ale je intervenčná 

metóda, preto nemôže predstavovať etapu sociálnej práce. Lovášová (2013) socioterapiu  

zužuje na metódu sociálnej práce. Prijateľnejšia by bola formulácia, že socioterapiu, možno ako 

metódu využiť v oblasti sociálnej práce. Tendencie privlastniť si socioterapiu ako rezortnú 

metódu sa objavujú u viacerých autorov. Dúfam, že rezort práce, sociálnych vecí a rodiny 

neprevezme  precendens zdravotníctva, ktoré si rezortne privlastnilo psychoterapiu a nebude 

považovať socioterapiu za výlučnú metódu v sociálnej oblasti. Socioterapiu môžu totiž účinne 

využívať aj v oblasti školstva, zdravotníctva, spravodlivosti atď. Matoušek (2008) uvádza 

špecifickú definíciu socioterapie. Považuje ju za súbor opatrení slúžiacich k priaznivému 

ovplyvňovaniu stavov a situácií osôb, ktoré sú z hľadiska vzniku a vývoja negatívnych javov 

rizikové alebo sa ocitli v sociálnej núdzi. Neviem si predstaviť, že by socioterapia mala byť 

súborom opatrení, socioterapia ani socioterapeut by primárne nemali ovplyvňovať vzťahy či 

sociálne situácie (  v terapii by so vzťahmi mali pracovať klienti) a na situáciu zvládania 

sociálnej núdze sú iné postupy v sociálnej práci ako socioterapia. Strieženec (2001) chce tiež 

socioterapiou ovplyvňovať sociálne správanie klienta, Kredátus (In Žiaková, 2008) považuje 

za cieľ socioterapie korekciu postojov, ktoré sú zmenené v dôsledku krízy, navyše ju zužuje na 

metódu resocializácie (Šoltésová, 2015). Socioterapeut by nemal ovplyvňovať sociálne 

správanie klienta, ani korigovať jeho postoje, to nie je filozofia terapie. Socioterapia sa veľmi 
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frekventovane využíva aj v oblastiach, ktoré  sú vzdialené resocializácii. Bobek a Pěnička 

(2008) zužujú socioterapiu na súhrn metód k opätovnému zapojeniu ľudí, ktorí nie sú 

prispôsobení novým, životným podmienkam Socioterapia sa však nezaoberá iba situáciami ľudí 

s adaptačnými problémami, ale svoj záujem zameriava na celú sociálnu oblasť, kde sú 

indikované terapeutické intervencie. Brnula (2014) vo svojom historickom exkurze do dejín 

sociálnej práce nachádza relevantné zdroje socioterapie v koncepcii sociálno–výchovnej terapie 

v prácach Krakešovej-Doškovej (1946, 1948). Otázne je, či uvedený koncept reflektuje a 

komplexne napĺňa teoretické východiska socioterapie a či to, čo ponúka praxi možno 

z dnešného hľadiska nazvať socioterapiou. Brnulova analýza Krakešovej prezentuje dva smery 

sociálno–výchovnej terapie „privedenie človeka, aby dokázal rozlíšiť prekážky, ktoré mu 

zasahujú do života“ (to je obsahom každého hodnotenia, či diagnostiky v pomáhajúcich 

profesiách) a druhý smer je zameraný na „prekonávanie prekážok vlastnými silami“. Označenie 

týchto procesných etáp ( typických aj pre všetky ostatné prístupy) spolupráce s klientom za 

smery je mätúce. Navyše v celkom koncepte je minimálne spracovaná oblasť aktívneho 

zapojenia sociálneho prostredia do procesu terapie. Novotná a Schimmerligová (1992) tiež 

charakterizujú socioterapiu ako sociálno-výchovné pôsobenie, ale ďalej túto tému 

nerozpracovávajú. Podobný rámec sociálnej terapie ponúka Levická (2002), ktorá   považuje 

socioterapiu za sociálno-výchovné pôsobenie na klienta, s cieľom dosiahnuť nápravu pomerov 

v osobnom živote klienta. Z ďalšieho kontextu jej východísk vyplýva, že uvedené výchovné 

koncepcie socioterapie sú poznačené pedagogizujúcim prístupom, ktorým sa snažia 

„socioterapeuti“ formovať názory, postoje, city a konanie klientov. Takýto prístup preferuje 

asymetrický vzťah, ktorý monitoruje vzťah učiteľ – žiak. Prepojenie terapie s edukáciou 

a výchovou sa celkom dobre podarilo behaviorálnym psychoterapeutickým prístupom 

v štyroch variáciách: klasická  paradigma podmieňovania, operačná paradigma založená na 

posilňovaní, paradigma založená na princípoch ľudského učenia a paradigma kognitívneho 

programovania. Ani jedna z týchto variant centrálne nepracuje vo svojej teórii s pojmom 

výchova. Spomenuté sociálno-výchovné východiská socioterapie a jej definície často 

predstavujú direktívnejšiu verziu individuálneho prístupu (dosiahnuť nápravu v osobnom 

živote klienta), s niektorými prvkami výchovných postupov. Napravovať pomery môže byť 

užitočné pri využití iných metód, ale s cieľmi socioterapie  to podľa mňa príliš nekorešponduje. 

Zdá sa, že nie jednoduché prepojiť terapiu s výchovou, pretože môžu mať síce  podobné ciele, 

ale využívajú iné cesty ich naplnenia. 

Labáth (2004) považuje za centrálnu súčasť socioterapie liečbu prostredím, najmä v oblasti 

rezidenciálnej starostlivosti. Za súčasť socioterapie v tejto oblasti považuje aj pozitívne 

koncipovanú a realizovanú režimovú terapiu. Mahrová (2008) tvrdí, že režimová terapia napĺňa 

potrebu štruktúrovaného usporiadania, ktoré posilňuje u klientov možnosť zažívať pocit 

bezpečia a istoty (najmä ak samotní klienti participujú na tvorbe režimu a pravidiel fungovania 

skupiny či komunity). Cieľom takto koncipovanej práce je, aby si klienti vytvorili vlastný 

režim, v kontexte svojho pozitívneho spôsobu života.    

Vo väčšine definícií je socioterapia na Slovensku a v Čechách veľmi jednostranne 

charakterizovaná ako individuálna práca s klientom, zameraná na terapiu sociálnych vzťahov 

klienta, na sprevádzanie klientov pri zvládaní úloh a problémov, prípadne ako podpora 

a spolupráca s klientom na zvyšovaní kvality jeho života. Sociálne širšie postavené definície 

socioterapie sa zameriavajú aj na aktívne zapájanie sociálneho prostredia klienta do aktívnej 

spolupráce a riešenia problémových situácií. Často za svojho klienta deklarujú celú rodinu 

(Richter, 1983), supersystémové a ekosystémové (Auerswald, 1971) prístupy pracujú s  rodinou 

a s jej sociálnym okolím (príbuzní, priatelia, susedia, komunita, náboženské združenia, 

pracovisko, odborníci v kontakte s rodinou atď.). Rovnaký prístup možno efektívne využiť 

najmä pri terénnej a rezidenciálnej práci, v kontexte školy, zdravotníckeho zariadenia, 

pracoviska, v cirkevných združeniach atď. V týchto prípadoch sa primárne neliečia vzťahy, ale 
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samotné vzťahy sa stávajú významným terapeutickým prostriedkom. Podobne vníma 

socioterapiu Vymětal (2003). Autor tvrdí, že socioterapia využíva liečebný potenciál celej 

ľudskej pospolitosti, zapája do terapeutického pôsobenia sociálne prostredie a spoločenské 

aktivity. Autor identifikuje tri  možnosti uplatnenia socioterapie: liečba prostredím, liečebné 

spoločenstvo a práca v prirodzenom prostredí klienta. Tieto možnosti sa môžu v procese práce 

prelínať a vzájomne dopĺňať.  Zakouřilová (2008) tiež postuluje, že okrem zmien v živote 

klienta sa socioterapia zameriava aj na zmeny jeho sociálneho okolia. Ondrejkovič (2010) 

považuje za dôležitý znak socioterapie aktívne zapojenie sociálneho okolia a prácu so 

sociálnym okolím klienta. Levická (2002) definuje socioterapiu aj ako dynamický proces, 

založený na dynamickej interakcii medzi klientom a jeho sociálnym prostredím. Milne (2009) 

považuje socioterapiu za podporu sociálneho okolia klienta a využívanie jeho potenciálu 

a potenciálu prostredia. Aj Svetová zdravotnícka organizácia definuje socioterapiu ako proces 

umožňujúci vytvorenie sociálnych kontaktov klienta dôležitých na udržanie či znovu 

vytvorenie uspokojivých sociálnych vzťahov, proces posilňujúci záujem o spoločenský život, 

proces zameraný na pozmeňovanie prostredia, s cieľom uľahčiť klientovi adaptáciu 

a minimalizovať recidívu. Pritom využíva sily v sociálnom prostredí klienta (Hroncová 2007, 

Kraus, 2008). Uvedené východiská socioterapie sú významne ovplyvnené systémovými 

prístupmi a systemickou psychoterapiou. Koncept sociálnych systémov ako centrálne 

východisko socioterapie využívajú Bobek a Peniška (2008). Systémové prístupy sa primárne 

zameriavajú na riešenie problému, pričom pracujú so systémom, štruktúrou a stratégiou. 

Využívajú aj princípy racionálnej terapie, ilustráciou môže byť výrok „ ak niečo nie je 

pokazené, neopravuj to“.  Systémové prístupy nahradzujú jednoduchú príčinnú kauzalitu  

cirkulárnou, prenášajú fókus z individuálneho problému na problém sociálneho okolia, 

umožňujú mnohostrannejší pohľad na situáciu, odstraňujú hru na hľadanie vinníka, 

minimalizujú scenár „my sme OK – on nie je OK,  využívajú transgeneračné modely, svoju 

pozornosť orientujú na celý systém, odstraňujú syndróm  identifikovaného klienta, umožňujú 

využiť systém na uľahčenie rastu a nezávislosti, podporujú účinné využitie 

multiprofesionálneho prístupu. Takto koncipovaná socioterapia nie je iba jednoduchým 

súborom využiteľných techník, ale umožňuje kvalitatívne nový pohľad na klienta a jeho okolie, 

odborníci riešia situáciu v kontexte celého systému a jeho zmeny. 

Systemickú bázu socioterapie prezentuje v Čechách napríklad Úlehla (2011). Využíva pri tom 

silné stránky kolaboratívneho a naratívneho prístupu. Z tohto aspektu predstavuje socioterapia 

cestu, ktorá pomáha človeku a jeho sociálnemu okoliu využiť vlastné zdroje, aby efektívne 

fungovali v spoločnosti. 

Radikálne sociálne teórie kriticky prezentujú riziko, že ak sa do procesu spolupráce nezapojí 

sociálne prostredie, nevznikne tlak na sociálne politické zmeny najmä zdola, bude aj 

socioterapia adaptovať ľudí na problematické sociálne systémy. Až zmena disfunkčných 

systémov, ktoré udržiavajú ľudí i ich prostredie v patologickej homeostáze, môže byť účinnou 

prevenciou a riešením  sociálnych problémov.  

Tak, ako niektoré psychoterapeutické školy vychádzajú z eklekticizmu, socioterapia je 

charakteristická tým, že eklekticizmus býva jej ťažiskový znak. Socioterapiu ako   integrovaný 

eklektický systém vnímajú napríklad Dobšovič (2011) alebo Lipner (2012). Eklekticizmus sa 

často chápe zjednodušene, ako zmes rôznych teórií a metód. V našom koncepte eklekticizmu 

vychádzame z rozdelenia eklekticizmu Epsteinovou (1992) na štyri modely, ktoré vytvorila pre 

oblasť sociálnej práce, ale možno ich aplikovať aj v socioterapii. Model systematickej 

intervencie vníma socioterapiu ako integrovanú teóriu, ktorá systematicky spája rôzne prístupy 

a vytvára z nich nový, kvalitatívne odlišný prístup. Model systematickej selekcie je postavený 

na jednom centrálnom prístupe (napríklad systémový), ktorý môžu sekundárne dopĺňať teórie 

či metódy, ktoré sa s ním nevylučujú. Pragmatický model socioterapie vychádza z praktických 

potrieb socioterapeuta, jeho klientov a situácie. Uplatňuje rôzne prístupy a metódy, ale 
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socioterapeut pozná ich teoretické pozadie a často z nich máva absolvovaný aj kratší výcvik. 

Najrizikovejší a v našich podmienkach paradoxne najčastejšie využívaný je model náhodných 

aplikácií. Socioterapeut nepozná teoretický kontext metód, ktoré využíva vo svojej práci. 

Pracuje s nimi ako s technikami, bez systematického konceptu, využíva ich náhodne a má 

problémy z metód a techník vyťažiť čo najviac pre riešenie prezentovanej situácie (vyhýba sa 

hlbokému vhľadu i interpretáciám podporujúcim pochopenie a zvládanie problémovej 

situácie).       

Využívanie terapeutických metód v oblasti sociálnej práce je koncepčne postavené na 

terapeutickej paradigme sociálnej práce, ktorú, ako jednu z troch paradigiem formuloval Payne 

(2005).  Táto paradigma otvorila profesionálny priestor nie len pre psychoterapiu, ale aj pre 

socioterapiu. Navrátil (2001) tiež tvrdí, že socioterapia v sociálnej práci vychádza z Paynových 

paradigiem. Payne svoje paradigmy neskôr prepojil s modelom osobnej zodpovednosti, 

modelom životných cieľov a sociálne–komunitným modelom. Za centrálnu metódu považoval 

reflektujúci prístup. Thompson a Thompson (2008) obohatili tento prístup o širší sociálny 

a politický kontext., čo výrazne rozšírilo intervenčný priestor pre socioterapiu. 

Legislatíva v rezorte sociálnych vecí pojem socioterapia nepozná. Tento pojem sa uvádza 

v novelizovanom nariadení Vlády Slovenskej republiky z roku 2008, ktoré ustanovuje katalógy 

pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme. Ako činnosť 07 sa uvádza  

vykonávanie sociálnej terapie pre občanov, deti alebo mladistvých dospelých. V Analytickom 

liste č. 2404 sú uvedené aj určité kritériá pre výkon socioterapie. Patrí k nim vysokoškolské 

vzdelanie druhého stupňa a prax viac ako tri roky. Tento dokument sa však nezmieňuje 

o potrebe špecializovanej prípravy, nespresňuje  špecializáciu vysokoškolského štúdia, ani 

preferované oblasti praxe.   Ďalšia zmienka o socioterapii sa objavuje v zákone č. 245/2008 Z. 

z. o výchove a vzdelávaní, kde súčasťou popísaných sociálnych činností je socioterapia. 

Uvedený zákon však neupravuje čo socioterapia je, kto ju môže a za akých podmienok 

vykonávať. Absencia profesionálnej i legislatívnej normy otvára široký priestor pre chaos 

v tejto oblasti, pretože neuvedené limity umožňujú nazývať socioterapiou rôzne aktivity 

nekvalifikovaných „odborníkov“. Aktuálne vrcholí čas, aby sa socioterapiou zaoberali nie len 

pedagógovia na školách, ale najmä pracovníci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, 

Komora sociálnych pracovníkov a aktivisti z praxe. Mali by zadefinovať socioterapiu pre 

potreby legislatívy, vypracovať jej systém a dohodnúť sa na jednoznačných kritériách 

vzdelávania.   

Samozrejme, že k výkonu socioterapie nestačí graduálna odborná príprava. Štartovacou 

výhodou najmä pre sociálnych pracovníkov je multiprofesionálna príprava v rôznych odboroch, 

ktoré môžu korešpondovať so socioterapiou (sociálna práca, psychológia, právo, sociálna 

politika, pedagogika, psychiatria atď.). Predpokladom výkonu socioterapie v zahraničí, kde má 

už socioterapia dlhodobú tradíciu je dlhodobý špecializovaný výcvik (určite nie 

psychoterapeutický). Napríklad výcvik Nemeckej spoločnosti pre socioterapiu (Deutsches 

Fachverband für Socialtherapie) vyžaduje ukončené magisterské štúdium, minimálne trojročnú 

prax s klientom alebo pacientom v pomáhajúcich profesiách. Základný kurz trvá 182 hodín, 

intervízia v malých skupinách 40 hodín, supervízia 48 hodín, zážitok na sebe 40 hodín, prax 60 

hodín, blokové semináre 208 hodín, priama supervízia v praxi 16 hodín, kolokvium 8 hodín. 

Celkové časové naplnenie výcviku socioterapie v tomto kurze je 602 hodín.  Na porovnanie 

uvádzam jeden zo slovenských modelov profesionálnej prípravy pre socioterapiu. Teória 

a výcvik 300 hodín, supervízia 80 hodín, prax 100 hodín. Tento výcvik je zastrešený a 

akreditovaný Spoločnosťou pre rozvoj sociálnej práce. Oba spomínané výcviky ideologicky 

vychádzajú zo systémových a systemických teórií a z ich využitia v praxi. Špecializovaná 

príprava umožňuje frekventantom získať poznatky, zážitky a skúsenosti a sprostredkovať ich 

využitie v modelových i reálnych situáciách. Odborná prax testuje uplatnenie týchto poznatkov 

v konkrétnom pracovnom poli. Následná supervízia kontinuálne dopĺňa profesionálne portfólio 
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socioterapeuta, vytvára priestor pre jeho podporu a minimalizáciu príznakov syndrómu 

vyhorenia. Celý tento proces smeruje k blahu klienta a jeho sociálneho okolia. 

Socioterapia podporuje človeka a súčasne jeho okolie pri hľadaní či realizovaní  alternatív 

riešenia prezentovanej životnej situácie, pomáha účastníkom využiť ich osobný i sociálny 

potenciál, posilňuje ich sociálny status, rozvíja sociálne zručnosti potrebné pre efektívne 

fungovanie v rôznych životných scenároch, sprevádza klienta i jeho sociálne okolie pri zvládaní 

kríz, využíva kapacity komunity, v ktorej klient žije. Má veľkú výhodu v tom, že využíva 

synergický efekt sociálnych faktorov, ktoré korešpondujú s riešenou situáciou. Z týchto 

dôvodov by socioterapia mala patriť  do profesionálnej výbavy špecializovaného, sociálneho 

pracovníka. 
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ASISTENT SOCIÁLNÍ PÉČE JAKO NÁSTROJ PODPORY SETRVÁNÍ 

LIDÍ V JEJICH PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ 

 

Assistant of the social care as a means to support people staying in their 

natural environment 

 

Miroslav PILÁT 

Abstrakt 

 

Článek se zabývá institutem asistenta sociální péče jako nástrojem podpory setrvávání osob jejich přirozeném 

prostředí. Úvodní část příspěvku je věnována vybraným aspektům Sociální reformy 2012 v České republice 

v oblasti poskytování sociálních služeb, jejíž je asistent sociální péče produktem. Stěžejní část stati je věnována 

institutu asistenta sociální péče, jeho legislativním ukotvením v právním systému ČR a jeho možným zneužitím při 

poskytování pobytových sociálních služeb bez oprávnění. 

 

Klíčová slova: Asistent sociální péče. Sociální reforma 2012. Pobytové sociální služby bez oprávnění. 

 

Abstract 

 

The article deals with the institute of social care assistant as a means to support keeping people in their natural 

environment. The opening is dedicated to chosen aspects of Social reform of 2012 in the Czech Republic in the 

area of social servis provision, since it produced the institute of social care asistant. Main part of the article deals 

with the institute of social care assistant itself, its legislative grounds and its possible abuse by providers of 

unlicenced social housing. 

 

Key words: Social care assistant.  Social reform 2012. Unlicenced social housing. 

 

Úvod 

V České republice dlouhodobě převládala paternalistická úprava sociální oblasti, jejíž kořeny 

sahaly hluboko do období komunismu.  Byl zrušen institut domovského práva, fungující od 19. 

století a určující povinnost obce vůči svým příslušníkům. Tento institut byl nahrazen institutem 

československého občanství a starost o potřebné tak z místních zdrojů přešla na úroveň státu a 

došlo tak k její výrazné centralizaci a redukci palety poskytovatelů péče – prakticky byl zrušen 

nestátní neziskový sektor, včetně církevních institucí, jež do té doby hrály v této oblasti 

významnou úlohu. Důraz byl kladen především na ústavní péči, pečovatelskou službu, která 

byla v podstatě jedinou poskytovanou terénní službou a poradenství (Koldinská, 2007). 

Zásadní zlom v transformaci sociálních služeb znamenal až rok 1989, kdy musel i systém 

sociální péče reagovat na nové podmínky měnícího se společenského uspořádání.  

 

1 Legislativní východiska nového systému sociálních služeb v ČR 

Přestože poskytování sociálních služeb je Evropskou unií vnímáno především jako předmět 

národních politik členských států, stála Česká republika na začátku nového tisíciletí před 

úkolem vydefinovat pojmy kvalita a dostupnost v sociálních službách s ohledem na ochranu 

práv uživatelů sociálních služeb a připravit pro jejich aplikaci do praxe legislativní a formální 

prostředí. Z tohoto důvodu se MPSV ČR koncem devadesátých let minulého století rozhodlo 

uskutečnit rozsáhlou reformu sociálních služeb, kterou podporovala navázaná spolupráce  

s britským Ministerstvem pro mezinárodní rozvoj, která poskytovala možnost využít 

zahraničních zkušeností a dosáhnout souladu s požadavky na regulaci sociálních služeb   

a praxí v zemích EU. Tato spolupráce byla realizována formou česko-britského projektu  

s názvem Podpora MPSV při reformě sociálních služeb, který probíhal v naší republice  

v letech 2000-2003. 
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Jedním z  předpokládaných výstupů této reformy bylo rovněž vypracování a přijetí nové 

legislativní úpravy, týkající se poskytování sociálních služeb a souvisejících činností v České 

republice, která byla schválena Parlamentem České republiky usnesením č. 2263 ze dne 14. 

března 2006 a 31. března 2006 byla vyhlášena jako zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, a to s účinností od 1. ledna 2007. 

Ústředním filozofickým prvkem zákona je snaha o aktivizaci uživatelů sociálních služeb  

s cílem převzít spoluodpovědnost za svůj osud a řešení svojí nepříznivé sociální situace  

a omezit závislost na poskytovaných sociálních službách. Jedním z hlavních cílů zákona  

o sociálních službách je podporovat proces sociálního začleňování a sociální soudržnost 

společnosti při respektování zásad, že poskytovaná pomoc a podpora lidem v nepříznivé 

sociální situaci musí být zejména dostupná, efektivní, kvalitní, bezpečná a v neposlední řadě 

hospodárná.  

 

2 Vybrané aspekty Sociální reformy 2012 v České republice v oblasti poskytování 

sociálních služeb 

Významnou a velmi diskutovanou změnu do systému poskytování sociálních služeb v ČR 

přinesl v roce 2011 soubor níže uvedených právních úprav. Jedná se zejména o zákon  

č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících 

zákonů a právní norma, kterou se mění níže zmíněné zákony v souvislosti s výplatou 

nepojistných dávek. Jedná se konkrétně o zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 

111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon  

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o 

státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Za nepojistné 

sociální systémy jsou u nás považovány pasivní politika zaměstnanosti, státní sociální podpora, 

příspěvek na péči, dávky sociální péče z titulu zdravotního pojištění  

a pomoc v hmotné nouzi. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v roce 2011 zpracovalo 

návrhy změn, které zahájily legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny změny nabyly 

účinnosti od 1. ledna 2012 (Janák a Pilát, 2012).  

Zmíněná opatření sledují naplnění vytknutých cílů, kterými jsou zejména zlepšení zacílení  

a adresnosti sociálních dávek a dosažení maximální možné účelnosti těchto dávek, zefektivnění 

práce orgánů státní správy a snížení administrativní zátěže pro uživatele služeb. Nástrojem 

k dosažení těchto vytčených cílů byly dle názoru MPSV ČR mechanismy, které zabezpečí 

převedení kompetencí rozhodování o dávkách na jeden správní orgán, a to na Úřad práce ČR, 

snížení počtu vyplacených dávek jejich agregací do větších celků při zachování prostředků, 

které jsou nyní vypláceny osobám se zdravotním postižením a zavedení efektivního hodnocení 

příjmů žadatelů o sociální dávky (Sociální reforma, 2012). 

 

2.1 Zákon č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením 

Cílem tohoto zákona byla změna ve struktuře dávek pro osoby se zdravotním postižením tak, 

aby z nepřehledného spektra mnoha dílčích dávek, které byly posuzovány  

a poskytovány samostatně u několika orgánů veřejné správy, vznikly dvě nové agregované 

dávky.  

Opakovaný příspěvek na mobilitu, který sjednotil příspěvek na úhradu za užívání garáže, 

příspěvek na individuální dopravu, příspěvek na zakoupení nebo na celkovou opravu 

motorového vozidla, příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla a příspěvek na provoz 

motorového vozidla.  

Jednorázový příspěvek na pomůcky, který agregoval příspěvek na opatření zvláštních 

pomůcek, příspěvek na úpravu bytu a příspěvek na úpravu motorového vozidla.  
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2.2 Karta sociálních systémů 

Stávající právní úprava tzv. karty sociálních systémů (dále jen sKarta) měla řadu nedostatků  

a přinášela závažné problémy, které Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odmítalo ze 

začátku řešit. Zavedení výplaty dávek prostřednictvím karty sociálních systémů představoval 

zásadní změnu ve výplatě nepojistných sociálních dávek v České republice. V případě, že klient 

převzal od pracovníka úřadu práce sKartu fyzicky, nebylo mu možné ze zákona již vyplácet 

dávky poštovní poukázkou tak, jak tomu bylo doposud.  Karta sloužila rovněž také jako průkaz 

osoby se zdravotním postižením, s jejíž pomocí mohly osoby se zdravotním postižením čerpat 

stejné výhody, jaké mohly čerpat při předložení průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P v papírové 

podobě. Na sKartě, která nelogicky spojovala platební kartu s veřejnou listinou, jejíž existence 

není upravena zákonem, ale pouze prováděcím předpisem, bylo navíc uvedeno rodné číslo 

držitele karty. SKarta plnila rovněž funkci autentizační, to znamená, že jejím prostřednictvím 

bylo možné realizovat činnosti spojené s veřejnou správou prostřednictvím internetu. Karta 

sociálních systémů byla zákonem č. 306/2013 Sb. ke dni 30. 4. 2014 zrušena. 

 

2.3 Asistent sociální péče 

Zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci  

v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb.,  

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb.,  

o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony přinesl 

několik výrazných změn v oblasti poskytování sociálních služeb v ČR.  Jednou z nich je 

bezesporu zcela nový institut asistenta sociální péče. 

 

3 Institut asistenta sociální péče 

Činnost asistenta sociální péče je upravena v § 83 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

ve znění pozdějších předpisů, kde je taxativně vymezeno, že asistentem sociální péče může být 

pouze fyzická osoba, která je starší 18 let věku a je zdravotně způsobilá (zdravotní způsobilost 

se posuzuje podle § 29 odst. 1 písm. e) zákona o sociálních sužbách). Jedná se o jinou než 

blízkou osobu1(např. soused), která není registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a 

která nemusí mít k této činnosti živnostenský list. Asistent sociální péče je povinen s osobou, 

které poskytuje pomoc, uzavřít formální písemnou smlouvu o poskytnutí pomoci, která musí 

ze zákona mít obligatorními náležitosti, kterými jsou označení smluvních stran, rozsah pomoci, 

místo a čas poskytování pomoci výše úhrady za pomoc. Asistent sociální péče nemůže tuto 

činnost vykonávat jako podnikatel.  

Budeme-li zjišťovat skutečné potřeby občanů, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby, 

můžeme, a určitě i dojdeme, k názoru, že některé jejich potřeby lze saturovat jinými činnostmi, 

než je poskytování registrovaných, a často pro uživatele i zbytečně drahých, sociálních služeb. 

Jedná se zejména o obstarávání nákupů, běžné pochůzky, pomoc při zajištění stravy, pomoc při 

zjištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, 

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, velký nákup, nákup ošacení a nezbytného 

vybavení domácnosti, praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy), 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení dospělých do školy, 

školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci  

a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět).  

Tato nová forma podpory je směřována k lidem, kteří potřebují pomoc v péči o vlastní osobu 

z důvodu věku, nemoci či zdravotního postižení a chtějí zůstat ve svém přirozeném sociálním 

prostředí bez nutnosti využívat registrovaných sociálních služeb. 

                                                           
1Za osoby blízké se pro účely zákona o sociálních službách považují manželé, příbuzní v řadě 

přímé, děti, sourozenci, zeť, snacha a manžel rodiče, a to kteréhokoli z manželů. 
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Úhradu za poskytnutou pomoc hradí asistentu sociální péče osoba se zdravotním 

znevýhodněním ze svého příspěvku na péči. Zavedení institutu asistenta sociální péče 

umožňuje zajištění péče osobě, která z důvodu zdravotního znevýhodnění, chronického 

onemocnění nebo věku, v místě, kde služby neposkytuje žádný registrovaný poskytovatel 

sociálních služeb, který by tak mohl péči zajistit anebo není žádná jiná možnost individuální 

péče ze strany rodinných příslušníků. Pokud asistent sociální péče odvádí řádnou péči, není 

omezen v počtu osob, kterým chce, poskytnou péči, pouze odvání daň z příjmu v případě, že 

jeho měsíční příjem je vyšší než 13 200 Kč. Přijatá částka z příspěvku na péči jako úhrada 

za poskytnutou péči je tedy v případě poskytování péče asistentem sociální péče osvobozena 

od povinnosti zdaňování, a to tak, že od daně z příjmů je měsíčně osvobozena v úhrnu částka 

do výše příspěvku na péči pro osobu ve IV. stupni závislosti na pomoci jiné fyzické osoby 

(úplná závislost) v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (tj. částka do výše 13 200 Kč měsíčně). Úhrada 

za péči se nepovažuje za součást příjmů ani pro účely dávek státní sociální podpory, pomoci 

v hmotné nouzi ani v jiných případech, kdy se bere zřetel na výši příjmu, Úhrada za péči se 

nepřipočítá k jiným příjmům a nemůže tedy být důvodem ke zvýšení daně. Nahlásí-li asistent 

sociální péče své zdravotní pojišťovně a příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, že je 

hlavní pečující osobou, není povinen platit sociální a zdravotní pojištění (viz níže) (Sociální 

reforma, 2012). 

Podle stanoviska MPSV ČR asistent sociální péče musí být vždy uveden jako pečující osoba  

v žádosti o příspěvek na péči (na formuláři „Oznámení o poskytovateli pomoci“) pro účely 

rozhodnutí krajské pobočky Úřadu práce o přiznání příspěvku. Povinnost uzavření písemné 

smlouvy o poskytnutí pomoci je předmětem kontroly využívání příspěvku na péči v souladu  

s ustanovením § 29 zákona o sociálních službách. Kontrolu provádějí krajské pobočky Úřadu 

práce. Krajská pobočka kromě dalšího kontroluje také to, zda je pomoc poskytována osobně 

tím, kdo byl uveden v žádosti o příspěvek, popřípadě ohlášen podle § 21 odst. 1 písm. d) nebo 

§ 21 odst. 2 písm. c) zákona o sociálních službách. Kontroluje i to, zda způsob poskytované 

pomoci a její rozsah odpovídá stanovenému stupni závislosti a zda je pomoc zaměřena na 

základní životní potřeby, které podle výsledku posouzení stupně závislosti okresní správou 

sociálního zabezpečení není osoba schopna zvládat (Asistent sociální péče, 2013).  

Pro účely zdravotního pojištění se z titulu takového příjmu nestává osoba zaměstnancem  

(§ 5 písm. a) bod 1. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně  

a doplnění některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění“) 

a nehradí z něj pojistné.2 Podle § 7 odst. 1 písm. g) výše zmíněného zákona je stát plátcem 

pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve 

stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná 

závislost), a osoby pečující o tyto osoby, a osoby pečující o osoby mladší 10 let, které jsou 

závislé na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) (Asistent sociální péče, 2012). 

Při posuzování účasti sociálního asistenta na důchodovém pojištění prostřednictvím institutu 

náhradních dob pojištění se postupuje podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. s) zákona  

č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Důchodového pojištění 

jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastny osoby pečující osobně o osobu 

mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu, 

která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká 

                                                           
2 Podle § 5 písm. a) bod 1. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů, se pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance považuje fyzická osoba, 

které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky podle 

zákona upravujícího daně z příjmů, s výjimkou osoby, která má pouze příjmy ze závislé činnosti 

a funkčních požitků, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny. 
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závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud spolu žijí v domácnosti. Podmínka 

domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu. Asistent sociální péče není pro účely 

důchodového pojištění považován za osobu blízkou automaticky, ale pouze v případě, že půjde 

současně o osobu definovanou v § 24 zákona o důchodovém pojištění. Tyto pečující osoby jsou 

účastny důchodového pojištění prostřednictvím institutu náhradních dob pojištění, za které není 

pojistné (ani jiné platby) na důchodové pojištění odváděny (nepříspěvkové doby). O době a 

rozsahu péče pro účely započtení náhradní doby pojištění vydává rozhodnutí příslušný orgán 

sociálního zabezpečení. Doba péče o osobu, které asistent poskytuje pomoc, je tedy 

započítávána jako doba odpracovaná při nárocích na starobní důchod (Asistent sociální péče, 

2013).  

Asistent sociální péče může být za předpokladu splnění zákonných podmínek veden jako 

uchazeč o zaměstnání na Úřadu práce ČR a pobírat podporu v nezaměstnanosti. V tom případě 

však musí dostát všem povinnostem, které jsou na uchazeče o práci kladeny - mít volnou 

kapacitu na práci, dostavovat se na schůzky apod. Pokud tak neučiní, budete  

z evidence vyřazen a dalších 6 měsíců nebude mít možnost se na Úřad práce ČR evidovat. 

Uchazečům o zaměstnání je státem hrazeno sociální a zdravotní pojištění, nikoli však 

nemocenské pojištění (Pulščáková, 2016). 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v § 106, který se 

zabývá přestupky, uvádí, že asistent sociální péče se dopustí přestupku tím, že neohlásí úmrtí 

oprávněné osoby ve lhůtě do 8 dnů a rovněž tím, že neuzavře písemnou smlouvu o poskytnutí 

pomoci s osobou, které poskytuje pomoc. Za tyto přestupky lze uložit pokutu až do výše 20 000 

Kč, přičemž tyto správní delikty podle zákona o sociálních službách v prvním stupni 

projednávají krajské pobočky Úřadu práce ČR. 

 

4 Institut asistenta sociální péče a jeho zneužití při poskytování pobytových sociálních 

služeb bez oprávnění 

Člověku, který je nesoběstačný a potřebuje péči, se může pomoci dostávat docela neformálně 

buď od osoby blízké nebo asistenta sociální péče, nebo profesionálně formou sociální služby. 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v § 78 odst. 

1, že sociální služby lze poskytovat jen na základě oprávnění, které vzniká rozhodnutím 

krajského úřadu o registraci. Ne všichni poskytovatelé tento zákonný požadavek však 

respektují. V důsledku toho se vyhýbají plnění zákonných požadavků na kvalitu sociálních 

služeb a státní kontrole. Poskytování sociálních služeb bez oprávnění tedy představuje správní 

delikt, za který může být uložena pokuta až do výše 2.000 000 Kč.3 

Podle Veřejného ochránce práv (2014) se některá zařízení se pokoušela obejít povinnost 

registrace využitím institutu asistentů sociální péče. Formálně péči potřebným klientům 

pobírajícím příspěvek na péči poskytovali asistenti sociální péče zapsaní na Úřadu práce ČR  

v Oznámení o poskytovateli pomoci. Asistenti měli sjednané smlouvy o poskytnutí pomoci  

a byli zároveň zaměstnanci společnosti, která provozovala neregistrované zařízení. Podle 

názoru veřejné ochránkyně práv bylo zjevným cílem obejít podmínky registrace a působit skrze 

práci zaměstnanců deklarovaných jako asistenti mimo systém sociálních služeb. Asistenti 

                                                           
3 Systematické návštěvy veřejné ochránkyně práv ukazují, že v neregistrovaných zařízeních 

často dochází ke špatnému zacházení. Ochránkyně v roce 2014 vydala souhrnnou zprávu ze 

svých návštěv v těchto zařízeních. Od 1. 8. 2016 došlo ke zvýšení pokuty za poskytování 

sociálních služeb bez oprávnění (jedná se o správní delikt podle § 107 odst. 1 zákona  

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) z 1 000 000 Kč na 

2 000 000 Kč, krajské úřady mohou pokutu uložit opakovaně. 
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sociální péče se starali o všechny klienty, nejen o ty, u nichž jsou uvedeni jako asistenti na 

Úřadu práce, přičemž ani nevěděli, s kolika klienty měli uzavřenou smlouvu.  

Z popisu toho, jak asistenti sociální péče v zařízení fungovali, vyplývá, že využití asistenta 

sociální péče v tomto případě neodpovídá účelu a povaze tohoto institutu, tedy zajistit 

dostupnost potřebné pomoci v oblastech s málo dostupnými sociálními službami terénního 

charakteru a současně umožnit lidem, kteří vyžadují pomoc jiné fyzické osoby, aby mohli  

i nadále zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí bez nutnosti využívat pobytových 

zařízení sociálních služeb (Veřejný ochránce práv, 2014). 

 

Závěr 

Institut asistenta sociální péče i přes vše zmíněné výhody, jak pro pečovanou osobu, tak pro 

pečující stranu, nemá v našich podmínkách takové uplatnění, jak by si zasloužil. Dle našeho 

názoru se na této skutečnosti podílí synergicky několik faktorů. Autorova empirie ukazuje na 

to, že osoby, které jsou závislé na pomocí jiné fyzické osoby, dávají přednost registrovaným 

sociálním službám, které jsou z jejich pohledu profesionálnější a lépe kontrolovatelné. Mediální 

kauzy okolo tzv. neregistrovaných sociálních služeb, které v nedávné době ve sdělovacích 

prostředcích proběhly, rovněž institutu asistenta sociální péče, který byl v některých případech 

zneužíván, na jeho popularitě nepřidaly. V tomto kontextu i někteří zástupci Ministerstva práce 

sociálních věcí ČR víceméně deklarovali možnost vypuštění tohoto institutu ze zákona o 

sociálních službách, čím by došlo dle našeho názoru klasického vylití dítěte s vaničkou. 

Skutečností však zůstává, že dlouho připravovaná a zároveň velmi diskutovaná tzv. velká 

novela zákona o sociálních službách s institutem asistenta sociální péče nadále počítá. 
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POSTAVENIE A KOMPETENCIE SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA V 

ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
 

Construction and competence of social worker in social services 
 

Tímea LAŠŠÁKOVÁ 

Abstrakt 

 

Cieľom príspevku je poukázať na postavenie a pôsobenie sociálneho pracovníka v zariadení sociálnych služieb. 
Pozícia sociálneho pracovníka pracujúceho v zariadení sociálnych služieb je špecifickou pozíciou. Sociálny 

pracovník sa tu ocitá v rôznych pozíciách a vykonáva rôznorodé činnosti. Ocitá sa v pozícii administrátora, 

konzultanta,  poradcu, vychovávateľa, či terapeuta. Vzhľadom k rôznorodosti uvedených činností je potrebné, aby 

bol sociálny pracovník odborne erudovaný profesionál v oblasti sociálnej práce, oplývajúci všeobecnými 

poznatkami z rôznych vedných odborov.  Aj napriek tomu, že na pozíciu sociálneho pracovníka sú požadované 

vysokoškolské kvalifikačné kritériá je pozícia sociálneho pracovníka stále nedocenenou pozíciou, či už z hľadiska 

finančného ohodnotenia, ale i z hľadiska jeho vnímania nielen laickou ale i odbornou verejnosťou. Významným a 

pozitívnym posunom v postavení sociálneho pracovníka bolo prijatie zákona o sociálnej práci.  

 

Kľúčové slová: Inštitucionálna starostlivosť. Kompetencie. Prijímateľ sociálnej služby. Sociálny pracovník. 

Vzdelávanie. Zariadenie sociálnych služieb. 

 
Abstract 

 

The aim of the paper is to point out the position and the work of a social worker in a social service facility. The 

position of a social worker working in a social service facility is a specific position. A social worker finds himself 

in different positions and performs diverse activities. He finds himself in the position of administrator, consultant, 

counselor, educator or therapist. Given the diversity of these activities, it is necessary for a social worker to be a 

professionally educated professional in the field of social work, abounding in general knowledge from various 

disciplines. Despite the fact that the status of a social worker is subject to higher education qualification criteria, 

the position of a social worker is still an undefined position, whether in terms of financial evaluation, but also in 

terms of its perception not only of the lay profession but also of the professional public. An important and positive 

shift in the status of a social worker was the adoption of a law on social work. 

 

Key words: Institutional care. Competence of social workers. Recipients of social services. Social worker. 

Education. Social service institution. 

 

Úvod 

Po roku 1989 sa začali v spoločnosti vyskytovať rôzne sociálne problémy, do tej doby neznáme, 

ktoré bolo potrebné bezodkladne riešiť. Z uvedeného dôvodu sa v tomto období začala kreovať 

nová profesia, profesia sociálnej práce. Sociálna práca je spoločensko-vedný odbor, ktorý má 

v súčasnosti svoj etický kódex, metodiku práce a vzhľadom k dynamike zmien v spoločnosti sa 

musí neustále meniť a prispôsobovať vývoju spoločnosti.    

Vykonávateľom praktickej sociálnej práce je sociálny pracovník. Profesia sociálneho 

pracovníka je náročnou profesiou z dôvodu spolupráce a pomoci ľuďom v krízových životných 

situáciách. Špecifickú pozíciu vykonáva sociálny pracovník pracujúci v zariadení sociálnych 

služieb. Sociálny pracovník sa tu ocitá v rôznych pozíciách a vykonáva rôznorodé úlohy. Ocitá 

sa v pozícii administrátora, konzultanta a poradcu, vychovávateľa, či terapeuta. Toto sú len 

niektoré z činností, ktoré sociálny pracovník v zariadení vykonáva. Vzhľadom k rôznorodosti 

vykonávaných činností je potrebné, aby bol sociálny pracovník odborne erudovaný profesionál 

v oblasti sociálnej práce, oplývajúci všeobecnými poznatkami z rôznych vedných odborov. 
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1 Profesia sociálneho pracovníka 

Sociálny pracovník je podľa Strieženca „profesionál, ktorý disponuje osobitnými 

predpokladmi, vlastnosťami a schopnosťami. Prispieva k zlepšeniu situácie a nabáda 

jednotlivcov, skupinu, komunitu, či spoločnosť k správnym postojom. Snaží sa riešiť 

a eliminovať poruchy a demotivačné faktory v interakcii so sociálnym prostredím, vedie klienta 

k vlastnej zodpovednosti.“  (Strieženec, 1999, s.19) 

Kopřiva uvádza, že „úlohou sociálneho pracovníka je každého klienta pochopiť, zaujímať sa 

o neho, vcítiť sa do neho, aký je, držať mu palce - proste mať ho rád, vidieť v ňom i tie dobré 

stránky, ktoré ostatným unikajú.“ (Kopřiva, 1997, s. 21) 

 

1.1 Kompetencie a úloha sociálneho pracovníka v zariadeniach sociálnych služieb  

Sociálny pracovník, ktorý sa venuje klientom v zariadení sociálnych služieb, disponuje v 

kontexte svojej funkcie širokou paletou kompetencií. Podľa Belza, Siegrista (2001, s. 174) sú 

kompetencie „také vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sú vhodné k zvládaniu problémov 

celej rady väčšinou nepredvídateľne sa meniacich požiadaviek v priebehu života.“  

Tremblay (In Hátar, 2009, s. 116) uvádza, že: „pre sociálnu prácu ako pomáhajúcu profesiu je 

však príznačné, že významnými činiteľmi jej efektivity nie sú len kvalifikačné, ale rovnako aj 

osobnostné predpoklady sociálneho pracovníka, ktoré spoločne vytvárajú profesijné 

kompetencie. V sociálnej práci sa do profesijných kompetencií komplexne premieta celá 

osobnosť pracovníka.“  

V zariadení sociálnych služieb je sociálny pracovník členom multidisciplinárneho pracovného 

tímu a je plne zodpovedný za odbornú prácu a rozhodnutia v rámci svojej odbornej 

kompetencie. Kompetencie konkrétneho sociálneho pracovníka určuje štatutárny zástupca 

zariadenia, zvyčajne riaditeľ, prostredníctvom pracovnej náplne. Záleží teda na manažérovi 

zariadenia, aké kompetencie zahrnie do pracovných náplní, a akým smerom bude jednotlivých 

sociálnych pracovníkov smerovať. Manažér zariadenia teda určuje, či bude sociálny pracovník 

v prevažnej miere administrátor, či  pracovník v priamom kontakte s prijímateľmi zariadenia, 

terapeut, prípadne bude členom manažmentu ako vedúci daného úseku. 

Sociálny pracovník v zariadení sociálnych služieb vykonáva mnoho rôznorodých rolí, pozícií, 

ktoré sa navzájom prelínajú. Sociálny pracovník pôsobí ako:  

- administrátor (vykonávateľ administratívnych činností), 

- informátor, konzultant, poradca (poskytovateľ základných informácií, konzultácií, či 

poskytovateľ základného a špecializovaného poradenstva),  

- dôverník (blízka osoba), 

- vychovávateľ, vzdelávateľ (pedagóg), 

- animátor (zabezpečovateľ voľno-časových aktivít), 

- terapeut (zabezpečovateľ a poskytovateľ rôznych terapií), 

- opatrovateľ (pomoc pri výkone bežných denných činností. 

 

Sociálny pracovník ako administrátor  

Sociálny pracovník pôsobiaci v zariadení sociálnych služieb vykonáva administratívnu činnosť 

od prijatia až po ukončenie pobytu prijímateľa v zariadení. Vykonáva teda všetky 

administratívne úkony vyplývajúce z pobytu prijímateľa v zariadení (spisová dokumentácia, 

dôchodková agenda, podávanie žiadostí o zbavenie spôsobilosti na právne úkony, kontakt 

s úradmi, vybavovanie záležitostí zomretého, agenda pozostalosti zomretého). Sociálny 

pracovník vypracováva v zmysle zákona č.448/2008 o sociálnych službách individuálny plán  

osobnosti všetkým prijímateľom sociálnych služieb. 

Sociálni pracovníci v zariadeniach sociálnych služieb sú často krát zaťažovaní 

administratívnymi činnosťami, ktoré by v mnohých prípadoch ani nemali patriť do ich 

kompetencie. Jedná sa napríklad o vedenie pokladničnej knihy, príjem starobných, vdovských 
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a vdoveckých dôchodkov, výpočet úhrad za poskytované služby v zariadení a podobne. Sú to 

činnosti, ktoré by mali patriť do kompetencie účtovníka, prípadne ekonóma. Sociálni pracovníci 

potom mnoho krát nemajú dostatok času na vykonávanie činností v priamom kontakte 

s prijímateľom.     

 

Sociálny pracovník ako informátor, konzultant, poradca 

Prijímateľ v zariadení sociálnych služieb je osoba so zdravotným znevýhodnením, ktoré mu 

bráni plnohodnotne sa začleniť do spoločnosti. Sociálny pracovník sa teda ocitá pri výkone 

svojej práce v pozícii informátora, prípadne konzultanta. Táto činnosť spočíva v poskytnutí 

základných informácii, rád z rôznych oblastí bežného života.  

Ďalšou pozíciou, v  ktorej sa sociálny pracovník ocitá, je pozícia poradcu. Sociálny pracovník 

je teda prvou kontaktnou osobou, ktorá prijímateľovi poskytne základné informácie v podobe 

základného sociálneho poradenstva, prípadne prijímateľovi odporučí špecializované sociálne 

poradenstvo. Kvalifikačné požiadavky na vykonávanie základného a špecializovaného 

sociálneho poradenstva sú dané zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách. 

 

Sociálny pracovník ako dôverník  

V zariadeniach sociálnych služieb sú mnohokrát umiestňovaní prijímatelia, ktorí nemajú 

najbližších rodinných príslušníkov, prípadne títo z nejakých dôvodov nemajú záujem 

kontaktovať sa s nimi. Ak si títo prijímatelia nenájdu blízku osobu medzi ostatnými 

prijímateľmi  zariadenia,  často krát sa stáva,  že sa naviažu na niektorého zo zamestnancov. 

Počas mojej praxe v zariadení sociálnych služieb som sa stretla s prípadmi, keď sa prijímatelia 

až neprimerane naviazali na konkrétneho pracovníka.  Ako príklad uvediem jeden prípad, keď 

prijímateľ zariadenia presedel takmer celý deň v kancelárii daného pracovníka, pričom ho 

neobťažoval, nakoľko s ním nekomunikoval, stačil mu pocit blízkosti zamestnanca. 

 

Sociálny pracovník ako vychovávateľ a vzdelávateľ 

Sociálny pracovník sa v zariadení sociálnych služieb ocitá v pozícii tzv. vychovávateľa, či 

vzdelávateľa. Sociálni pracovníci zariadenia zabezpečujú vzdelávacie prednášky v spolupráci 

s lekármi, napríklad ohľadom zdravého životného štýlu, ohľadom rôznych chorôb ako sú 

Parkinsonova, či Alzheimerova choroba. Veľmi rozšíreným je napríklad tréning pamäte, ktorý 

je vhodný hlavne u osôb s Alzheimerovou diagnózou.  

 

Sociálny pracovník ako animátor 

Osoby umiestnené v zariadení sociálnych služieb majú zrazu obrovské množstvo voľného času. 

Úlohou sociálneho pracovníka je teda zabezpečiť rôznorodosť a pestrosť voľno-časových 

aktivít prijímateľov v zariadeniach.  

 

Sociálny pracovník ako terapeut 

V zariadení sociálnych služieb môže sociálny pracovník, v prípade splnenia kvalifikačných 

predpokladov, vykonávať rôzne druhy terapií ako doplnkové služby, ktoré zvyšujú kvalitu 

poskytovaných služieb a tým zvyšujú kvalitu životnej úrovne prijímateľov v zariadení. 

V súčasnosti je veľmi obľúbenou canisterapia ako forma terapie, pri ktorej sa využíva pozitívne 

pôsobenie psa na fyzickú,  psychickú a sociálnu pohodu človeka. Pri canisterapii ide o pomocnú 

psychoterapeutickú metódu, ktorá sa uplatňuje v situáciách, v ktorých už iné metódy nemožno 

použiť, prípadne nie sú účinné. Využíva sa u prijímateľov s ochorením Sclerosis Multiplex, 

detská mozgová obrna, pri kvadruplégii a u depresívnych prijímaterľov. Canisterapia sa 

osvedčila aj pri adaptácii novoprijatých prijímateľov. Canisterapia je vykonávaná pod vedením 

odborného canisterapeuta v spolupráci so sociálnymi pracovníkmi zariadenia. 

Z niekoľkoročných praktických skúseností s využívaním canisterapie môžeme konštatovať, že 
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canisterapia prináša klientom opäť pohodu a radosť do života, prebúdza pozitívne emócie a 

prítomnosť psa odvádza pozornosť príjímateľov od ich každodenných starostí. 
 

Sociálny pracovník ako opatrovateľ 
Sociálny pracovník sa v pozícii opatrovateľa ocitá v situáciách, ktoré spočívajú v pomoci 

prijímateľom pri výkone bežných denných činností, ktoré vzhľadom k svojmu postihnutiu 

nedokážu vykonať. Patria sem napríklad sprevádzanie a doprovod k lekárovi, zabezpečenie 

nákupov prijímateľom, návštevy v nemocnici. 

V začiatku môjho pôsobenia na vedúcej pozícii v zariadení som bola svedkom situácie, keď 

sociálna pracovníčka odmietla odtlačiť imobilného prijímateľa zariadenia na invalidnom 

vozíku na izbu so slovami: „Na to si  musíte zavolať sestričku.“ Na záver je potrebné dodať, že 

sa jednalo o sociálnu pracovníčku s požadovaným vysokoškolským vzdelaním, v odbore 

sociálna práca. Samozrejme niet pochýb, že sa jednalo sa o neprofesionálny prístup zo strany 

sociálnej pracovníčky. 

 

1.2 Kvalifikačné kompetencie (vzdelávanie sociálnych pracovníkov a požiadavky praxe 

na profesiu sociálneho pracovníka) 

Medzi kvalifikačné kompetencie patrí predovšetkým vzdelanie a ďalšie vzdelávanie. 

Vzdelávanie sociálnych pracovníkov prebieha v súčasnosti v rámci školského vzdelávania a to 

na úrovni stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania a tiež v systéme ďalšieho, 

celoživotného vzdelávania. 

Sociálnu prácu je možné v rámci školského vzdelávania na Slovensku študovať na niekoľkých 

vysokoškolských stupňoch, a to v prvom (Bc.), druhom (Mgr.) a treťom stupni (PhD.). 

Almašiová (2009) dopĺňa, že v študijnom odbore Sociálna práca je možné pokračovať aj v 

rigoróznom štúdiu (PhDr.), avšak len na niektorých univerzitách.  

Vzdelanie sociálneho pracovníka, ako uvádzajú Žilová, Novotná, Žilová (2010, s. 20) „zahŕňa 

osvojenie si určitých vedomostí z rôznych oblastí, ako napríklad z oblasti psychológie, 

psychoterapie, patopsychológie, psychiatrie, sociológie, pedagogiky, andragogiky, biológie, 

zdravovedy, z oblasti práva - správneho, sociálneho zabezpečenia, rodinného, ale i zo sociálnej 

politiky, výpočtovej techniky a informačných technológií.“ 

Je dôležité však pripomenúť, že nielen na základe poznatkov a získaných vedomostí v rámci 

vysokoškolského štúdia v odbore sociálna práca, ale podľa nového zákona č. 219/2014 o 

sociálnej práci je pre výkon sociálnej práce dôležitý aj absolvovaný stupeň štúdia. Podľa 

uvedeného zákona je sociálnym pracovníkom absolvent vysokoškolského štúdia druhého 

stupňa v odbore sociálna práca, absolvent prvého stupňa je len asistentom sociálnej práce. 

Vzdelanie je prvoradou zložkou kompetencií sociálneho pracovníka, no bolo by nesprávne 

domnievať sa, že iba samotné vzdelanie je postačujúce. Je ho nutné aj v praxi uplatňovať a 

neustále zdokonaľovať prostredníctvom ďalšieho vzdelávania. Kvalifikačné kompetencie 

sociálneho pracovníka sa zvyšujú aj ďalším vzdelávaním. Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom 

vzdelávaní v znení neskorších predpisov v § 2 odseku 1 hovorí, že ďalšie vzdelávanie 

„umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie, rekvalifikovať sa alebo 

uspokojiť svoje záujmy, alebo ktorým sa pripravuje na získanie stupňa vzdelania v školskom 

systéme.“ V praktickej podobe môže ísť o krátkodobé aj dlhodobé vzdelávanie a to formou 

napríklad semináru, kurzu, školenia a podobne (Žilová, 2005).  

Ďalšie vzdelávanie sociálnych pracovníkov na Slovensku zabezpečuje niekoľko prevažne 

neštátnych inštitúcií. Medzi najvýznamnejšie organizácie patrí občianske združenie Asociácia 

supervízorov a sociálnych poradcov a Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku. 
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1.3  Osobnostné predpoklady  

Medzi kompetencie sociálnych pracovníkov patria aj osobnostné predpoklady, respektíve 

charakterové črty, ktoré sú veľmi dôležité pri vykonávaní sociálnej práce s klientmi s 

mentálnym postihnutím. Ak sociálny pracovník nemá určité predpoklady na vykonávanie tejto 

funkcie, hoci má vedomosti a skúsenosti, nebude ho daná profesia napĺňať. A v konečnom 

dôsledku na to doplatí samotný klient sociálnej práce. Čiže aj osobnostné predpoklady majú 

veľký význam a pozitívne obohacujú prácu sociálneho pracovníka. Konkrétne sme sa zamerali 

na osobnostné predpoklady sociálneho pracovníka, ktoré sú podľa nášho názoru, na základe 

vykonávania praxe v takomto zariadení nevyhnutné pri práci v domove sociálnych služieb s 

klientom s mentálnym postihnutím. Hovoríme o týchto charakterových vlastnostiach ako sú 

ochota pomáhať, trpezlivosť, empatia, komunikácia, kongruencia, zodpovednosť a asertivita. 

Sociálny pracovník pracujúci v zariadení sociálnych služieb má vo svojej starostlivosti veľký 

počet klientov. V súčasnosti nie sú výnimkou  zariadenia  sociálnych služieb s kapacitou 150 

až 200 klientov s počtom 4 až 5 sociálnych pracovníkov. Na jedného sociálneho pracovníka 

potom pripadá približne 40 klientov, pritom starostlivosť o klientov v zariadeniach nie je 

jednoduchá a je náročná hlavne na psychickú záťaž. Každý klient má svoje špecifiká vzhľadom 

na rôznosť druhu, typu, či stupňa zdravotného postihnutia. Každý klient je iný a vyžaduje si iný 

prístup a na základe týchto skutočností by mal aj sociálny pracovník mať určité predpoklady, 

získané či vrodené, pre výkon tejto profesie (Vančová, 2005).  

Sociálni pracovníci, ktorí sa venujú starostlivosti o klientov v zariadení sociálnych služieb, sa 

musia neustále učiť a skvalitňovať svoj prístup a svoje kompetencie. Treba však vedieť skĺbiť 

snahu pomôcť a taktiež nezabúdať na seba. Významným činiteľom je práve supervízia, ktorá 

mnohokrát pomáha v prevencii pred syndrómov vyhorenia sociálnych pracovníkov v priamom 

kontakte s klientom. Teda, ak odborník pracuje v spomínanom zariadení, mala by ho táto 

činnosť zaujímať, respektíve mal by disponovať určitými kompetenciami potrebnými pre 

výkon tejto profesie.  

  

Záver 

V našom príspevku sme načrtli niekoľko pozícií, v ktorých sa sociálny pracovník zariadenia  

sociálnych služieb ocitá. Je nespochybniteľné, že sa jedná o rôznorodé činnosti, často krát 

vykonávané nad rámec kompetencií a povinností sociálneho pracovníka. Z praxe máme 

skúsenosti, že absolventi sociálnej práce majú mylnú predstavu o práci sociálneho pracovníka. 

Často krát vnímajú prácu sociálneho pracovníka výlučne len ako administratívnu činnosť. 

Zabúdajú však, že sociálna práca je predovšetkým práca s ľuďmi a pre ľudí. Touto cestou 

chcem apelovať na vzdelávateľov v oblasti sociálnej práce a klásť dôraz na prepojenosť teórie 

s praxou. Je dôležité, aby študenti sociálnej práce absolvovali dostatočný počet hodín odbornej 

praxe práve v zariadeniach sociálnych služieb, či už v zariadeniach pre seniorov, domovoch 

sociálnych služieb, špecializovaných zariadeniach, útulkoch, či v detských domovoch a to 

predovšetkým v priamom kontakte s klientom a tým by boli odborne pripravení na vykonávanie 

profesie sociálneho pracovníka. 

Vzhľadom k uvedeným činnostiam, ktoré sociálny pracovník v zariadení sociálnych služieb 

vykonáva je nevyhnutné, aby bol sociálny pracovník osobnosťou, ktorá oplýva predovšetkým 

schopnosťou porozumieť potrebám iným a schopnosťou pomáhať im. Takýmto schopnostiam 

však nie je schopná naučiť ani najrenomovanejšia univerzita. Takouto osobnosťou musí 

sociálny pracovník jednoducho byť.   

 

Zoznam použitej literatúry 

BELZ, H. - SIEGRIST, M. 2001. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál. ISBN 

80-7178-479-6.  

KOPŘIVA, K. 1997. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 98 s. ISBN ... 



 

27 
 

SCHAVEL, M - TOMKA, M. 2010. Základy supervízie a supervízia v praktickej výučbe v 

sociálnej práci.  Bratislava: VŚZaSP sv. Alžbety, Bratislava. ISBN 978-80-89271- 87-0. 

STRIEŽENEC, Š. 1999. Úvod do sociálnej práce. Trnava: .. 105 s. ISBN ..   

VANČOVÁ, A. 2005. Základy pedagogiky mentálne postihnutých. Prvé vydanie. Bratislava: 

Sapientia. ISBN 80-968797-6-6.  

Zákon č.219/2014 o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností 

v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona číslo 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.  

Zákon č. 386/1997 o ďalšom vzdelávaní a o zmene a o zmene zákona NRSR č. 387/1996 Z. z. o 

zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z.  

ŽILOVÁ, A. – NOVOTNÁ, A. – ŽILOVÁ, V. 2010. Sociálne spôsobilosti v pomáhajúcich 

profesiách. Ružomberok: VERBUM.  98 s. ISBN 978-80-8084-589-6.  

ŽILOVÁ, A. 2005. Úvod do teórie sociálnej práce: náuka o sociálnej práci. Badín: Mentor. 98 

s. ISBN 80-968932-1-1. 

 

Kontakt na autorku 

PhDr. Tímea Laššáková, PhD. 

VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o. 

detašované pracovisko Ústav rómskych európskych štúdií v Banskej Bystrici 

Palackého č. 1 

Bratislava 

E-mail: tlassakova@centrum.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

ÚVOD DO PROBLEMATIKY KRITICKEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE 
 

Introduction to the issue of critical social work  

 

Jakub PIKNA 

Abstrakt 

 

Hlavným poslaním kritickej sociálnej práce je podpora sociálnej spravodlivosti prostredníctvom praxe sociálnej 

práce a tvorby politiky. Na tento účel kritickí sociálni pracovníci uskutočnili praktické teórie, ktoré uprednostňujú 

sociálne štrukturálne analýzy a podporujú spoločné prístupy k činnosti. Rozvoj kritickej teórie v sociálnej práci je 

nevyhnutným prostriedkom vedúcim ku koncipovaniu sociokultúrnej paradigmy. Tento posun v teoretických 

koncepciách môže zmeniť filozofiu prístupu pracovníčok, pracovníkov pôsobiacich v segregovaných lokalitách, 

ale aj pri práci s akoukoľvek cieľovou skupinou v pomáhajúcich profesiách. Tento článok ponúka prehľad 

teoretických východísk kritickej sociálnej práce a komplexný pohľad „za oponu“ terénnej a komunitnej sociálnej 

práce v slovenskom prostredí.  

 

Kľúčové slová: kritická sociálna práca, empowerment, marginalizované skupiny, terénna sociálna práca 

 

Abstract 

 

The core mission of critical social work is to promote social justice through social work practice and policy 

making. To this end, critical social workers have pursued practice theories that prioritise social structural 

analyses and promote collaborative approaches to action. The development of critical theory in social work is an 

essential means leading to the design of a socio-cultural paradigm. This shift in theoretical concepts can change 

the way in which workers, workers working in segregated locations can access themselves, but also when working 

with any target group in assisting professions. This article offers an overview of the theoretical backgrounds of 

critical social work and a comprehensive view "behind the curtain" of field and community social work in the 

Slovak environment. 

 

Key words: critical social work, empowerment, marginalized groups, field social work 

 

Úvod 

Problematika moci sa začala v diskurze sociálnej práce výrazne objavovať až  na prelome 70. 

a 80. rokov 20. storočia, kedy Dalryple a Burke (2006) opisovali krízu dôvery, spojenej so 

začínajúcou krízou sociálneho štátu a z nej vyplývajúcej krízy sociálnej práce. Rola sociálnej 

práce a jej opodstatnenie začali byť spochybňované z viacerých uhlov pohľadu. V tomto období 

čelila sociálna práca kritike zo strán pracujúcej triedy, feministického a čierneho hnutia, hnutí 

homosexuálov, ľudí žijúcich s HIV/AIDS, ľudí s postihnutím, obetí domáceho násilia, ľudí po 

psychiatrickej liečbe a iných z dôvodov jej uplatnenia v spoločnosti. V neposlednom rade 

priniesla do sociálnej práce aj analýzu moci a jej mechanizmov, ktoré priamo aj nepriamo 

ovplyvňujú teóriu a prax sociálnej práce. Výsledkom bol vznik viacerých vzájomne 

prepojených a na seba nadväzujúcich smerov v sociálnej práci. Musil (2010) hovorí, že "kritická 

sociálna práca "chce reagovať na prevládajúce tendencie slovenskej sociálnej práce fungovať 

ako "práca prípadová" (case-work), zameraná predovšetkým na zmenu klientov a na riešenie 

ich aktuálnej sebestačnosti. Ich cieľom je ponúknuť alternatívy zamerané na zmenu sociálneho 

prostredia klientov, na hľadanie ciest ako ľuďom prispôsobovať ich sociálne prostredie, ako 

motivovať spoločnosť, no hlavne odborných pracovníkov k napĺňaniu záväzku sociálnej 

zodpovednosti.  

 

1 Súčasný stav kritickej sociálnej práce 

„Od politickej zmeny v našej spoločnosti uplynulo už viac ako štvrťstoročie. Dôsledky novej 

politickej orientácie a ekonomickej transformácie po roku 1989 viedli k viacerým zmenám v 

sociálnej diferenciácii obyvateľstva, pričom sa prehĺbili rozdiely medzi jednotlivými vrstvami 
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spoločnosti. Rómovia, ktorí už po niekoľko storočí predstavovali marginalizovanú skupinu 

obyvateľstva, sa – najmä po strate zamestnania – dostali do novej spoločenskej izolácie. Tato 

nová situácia sa premietla aj do zhoršenia medzietnických vzťahov, predovšetkým vo vzťahu 

majoritného obyvateľstva voči Rómom“ (Hrustič, 2015, s. 440, Kozubík 2013, 2015). 

Priestorová marginalizácia Rómov je dvojstranný proces. Na jednej strane je „rozširovanie“ 

etnicky homogénnych komunít, do ktorých sa predovšetkým z ekonomických dôvodov sťahujú 

(presnejšie vracajú) Rómovia pôvodne rozptýlení v slovenských alebo v českých mestách. Na 

druhej strane je vznik takýchto monoetnických oblastí podporovaný odchodom majoritnej 

populácie z oblastí s vyššou koncentráciou Rómov. Vytváranie etnicky homogénnych oblastí 

posúva chápanie rómskeho problému z polohy sociálnej do polohy etnickej. Majoritná 

spoločnosť sa takýmto oblastiam začína vyhýbať, narastá vnútorná kohézia spoločenstva a 

komunita sa začína uzatvárať (Linhart et al. 1996). Sociálne vylúčenie je nielen dôsledkom 

chudoby, ale významne k nemu prispievajú aj ďalšie faktory ako je diskriminácia na etnickom 

alebo kultúrnom základe symptómom sociálneho vylúčenia je napríklad dlhodobá 

nezamestnanosť, odkázanosť na sociálne dávky, nízka kvalifikácia, zlý zdravotný stav či život 

v segregovaných osadách (Škobla, 2014). Aby k tomu nedochádzalo alebo sa táto situácia 

zmierňovala vznikla aj terénna sociálna práca. Terénna sociálna práca je odborná činnosť, ktorá 

je vykonávaná v prirodzenom prostredí človeka – klienta. Termín „klient“ je synonymickým 

označením legálneho pojmu prijímateľ sociálnej služby, ktorý je definovaný zákonom č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Cieľom terénnej sociálnej 

práce je zvyšovať úroveň kvality ľudského života a pomáhať naplňovať základné ľudské 

potreby všetkých ľudí. Zvýšenú pozornosť venuje ľuďom zraniteľným, utláčaným a žijúcim 

v chudobe. Je prioritne zameraná na priamu prácu s človekom v nadväznosti na jeho primárne 

prostredie, akým je rodina, resp. iné blízke sociálne väzby. Je orientovaná na človeka, 

rešpektuje jeho želania, návrhy na riešenie problému a stavia na schopnostiach a mobilizácii 

jeho vnútorných síl. Pri výkone terénnej sociálnej práce pracovník spolupracuje s ďalšími 

aktérmi pôsobiacimi v prostredí jednotlivca. Terénna sociálna práca je chápaná ako dlhodobá a 

systematická odborná činnosť, ktorá svoje ciele dosahuje v spolupráci a s podporou ďalších 

inštitúcií a organizácií (Terénna sociálna práca v obciach I, 2017).  

 

1.1 Kritická sociálna práca 

"Kritická sociálna práca" (critical social work) sa vynorila predovšetkým ako kritická reakcia 

na praktiky tzv. "tradičnej sociálnej práce", ktorá začala byť vnímaná ako nástroj na udržanie 

nespravodlivého sociálneho poriadku. Tzv. "Tradičná sociálna práca" orientujúca sa 

predovšetkým na "prípadovú prácu" s klientmi, riešiaca problémy ľudí snahou adaptovať ich 

na diskriminačné požiadavky spoločnosti, a naopak nie príliš sa zameriavajúce na zmenu 

sociálneho prostredia ľudí, začala byť terčom kritiky sociálnych pracovníčok. "Kritická 

sociálna práca "začala upozorňovať na rozpor medzi tým, že sa sociálni pracovníci vnímajú ako 

pomáhajúci profesionáli, ale zároveň reálne svojou činnosťou prispievajú k reprodukcii 

opresívnych praktík vo vnútri spoločnosti (Healy, 2000). Táto sociálna práca kladie dôraz na 

kritiku a analýzu moci a útlaku v spoločnosti (Healy, 2000) a jej cieľom je celková spoločenská 

transformácia na prekonanie útlaku, nespravodlivosti, dominancie a vykorisťovania (Healy, 

2001). 

Healy (2000; 2005)  používa v sociálnej práci termín "kritická sociálna práca" a zdôrazňuje v 

nej nasledujúce znaky:  

• Záväzok sociálnych pracovníkov stáť na strane utláčaných a bezmocných ľudí. Svet je 

podľa ochrankýň "kritickej sociálnej práce" rozdelený na tých, čo "majú" a tých, čo 

"nemajú", pričom záujmy oboch skupín sú protikladné a nezlučiteľné. Tí, čo "majú", sú 

príslušníkmi privilegovaných skupín, ako sú napríklad stredná trieda, muži, Európania, 

heterosexuáli či telesne zdatní, zatiaľ čo "nemajúci" sú lokalizované na opačnej strane 
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sociálneho rebríčku, a sú medzi ne zaraďovaní napríklad ľudia z nižšej triedy, ženy, ne-

Európania, lesby a gayovia či ľudia s handicapom. "Kritická sociálna práca" chápe 

sociálnu pracovníčku, sociálneho pracovníka ako privilegovaných a mocných kvôli ich 

profesionálnemu statusu a prístupu k inštitucionálnej moci, zatiaľ čo klienti sú vnímaní 

ako relatívne bezmocní. 

• V nadväznosti na predchádzajúci znak sociálna pracovníčka alebo sociálny pracovník 

by mali svoj privilegovaný prístup k moci reflektovať a rozvíjať stratégie pre zdieľanie 

moci so svojimi klientmi. Preto je veľmi podstatným aspektom "kritickej sociálnej 

práce" dôležitosť symetrického, či dialogického vzťahu medzi sociálnou pracovníčkou 

a klientkou/ klientom. 

• Zdôrazňujú zásadnú úlohu makrosociálnych štruktúr (sociálnych, ekonomických a 

politických systémov) pri formovaní individuálnych skúseností ľudí (napr. kapitalizmus 

utvára vzťahy medzi triedami, patriarchát medzi ženami a mužmi či imperializmus 

medzi Európanmi a ne-Európanov). Preto by mali sociálni pracovníci a pracovníci 

študovať úlohu týchto štruktúr na životy ľudí a mali by iniciovať spoločenské zmeny, 

ktoré budú v prospech utláčaných. 

• Kritizujú dominujúce ideológie za to, že prevádzajú štrukturálne príčiny problémov na 

individuálnu úroveň a zavinenia. Kým "kritická sociálna práca" považuje vznik 

sociálnych problémov za dôsledok zlyhania systémov sociálnej ochrany či dokonca 

cieleného útlaku zo strany privilegovaných voči chudobným, tak dominujúce ideológie 

robí ľudí vinnými za ich sociálne problémy. Prezentuje seba samu ako jediný 

spoločenský systém, ktorý nemá alternatívu. Napríklad dominujúci diskurz neoklasickej 

ekonómie prezentuje svet ako postavený na neobmedzených voľbách a osobnej 

zodpovednosti každého človeka za svoj život, ale ignoruje či zamlčuje bariéry, ktoré 

týmto voľbám môžu stať v ceste (napr. nerovné podmienky príležitostí vychádzajúce z 

triedy, pohlavia, rasy, handicapu a pod.). Úlohou kritických sociálnych pracovníkov by 

malo byť zvyšovať vedomia ľudí, aby rozumeli sociálnym problémom ako vznikajúcim 

nie z nich samých, ale zo sociálnych štruktúr. 

• "Kritická sociálna práca" tiež kladie dôraz na "zmocňovanie" (Empowerment) 

utláčaných ľudí ku kolektívnym akciám na dosiahnutie spoločenských zmien. Znamená 

to emancipovať jedinca, skupiny i komunity, aby si dokázali uvedomiť ich práva (môže 

sa tak na začiatku diať aj proti ich vôli) a zároveň aktivizovať ich silu, aby dokázali 

využívať ich potenciál na uspokojenie potrieb (Staub-Bernasconi, 2009). 

„Koncept zmocnenia je významnou súčasťou antiopresívneho prístupu a často zdôrazňovaným 

konceptom v dnešnej sociálnej práci. Perspektíva zmocnenia je ideovým východiskom 

participatívneho prístupu“ (Kubalčíková, 2009, s.88). „Vo vzťahu k participatívnemu prístupu 

označuje zmocnenie stav a zároveň i proces, ku ktorému participatívny prístup vedie a ktorého 

je zároveň súčasťou“. Smith (2008, s.165) definuje princípy úspešného empowermentu, 

ktorými by sa mal pri jednaní s užívateľom služieb riadiť sociálny pracovník. Tieto princípy sú 

v mnohom uplatniteľné aj v participatívnom prístupe: 

• Byť vnímavý voči rôznym formám útlaku, 

• Rozoznávať a uznávať diverzitu, 

• Byť pripravený riskovať a postaviť sa útlaku, 

• Uvedomovať si vlastnú autoritu a postavenie, 

• Byť ochotný vyjednávať v mocenských vzťahoch, 

• Zdieľať znalosti a expertízy, 

• Vytvárať priestor pre vylúčených, kde môžu vyjadriť svoj názor, 

• Rozoznávať validitu rozdielnych perspektív, 

• Byť pripravený zdieľať alebo sa vzdať moci v prijímaní rozhodnutí, 
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• Podporovať asertivitu a sebeurčenie, 

• Podporovať kladenie otázok a diskutovanie o pravidlách (aj samotných pracovníkoch), 

• Byť ochotný obhajovať tých, ktorí sú nevypočutí (utláčaní), 

• Hľadať zdroje solidarity medzi odporujúcimi si záujmami, 

Výhodou perspektívy zmocnenia je to, umožňuje posunúť sa ďalej od patologizovania 

jednotlivcov k rastúcej osobnej, interpersonálnej alebo politickej moci, takže jednotlivci sa 

môžu sami aktívne zasadiť o zlepšenie svojej situácie (Dalrymple and Burke, 1995, s.74). 

Hirt (2004) uvádza, že sa v súvislosti s populáciou bežne označovanú ako ,, Rómovia "dosť 

uplatňuje výraz,, komunita". Zmieňuje tiež ale, že presnú definíciu či jeho presné vymedzenie 

nemáme k dispozícii. Autor ďalej charakterizuje komunitu štyrmi atribúty - spoločná sociálna 

štruktúra (Komunita tvorí sociálny organizmus, ktorý je odlíšiteľný od iných sociálnych 

organizmov), spoločný záujem členov komunity a jednota pri dosahovaní cieľov, vedomie 

odlišnosti a fyzická koncentrácia príslušníkov komunity na jednom teritóriu. Ďalej uvádza, že 

etnická komunita je v Handelmanovom poňatí ,, vnútorne štruktúrovanou politickou 

pospolitosťou, ktorá je plne založená v etnickom princípe a usiluje o inštitucionalizovanú 

autonómiu. "Ďalej považuje za etnickú kultúru svojbytný etnický, skupinový, národnostné 

alebo národný ráz kultúry, ktorý sa prejavuje vo špecifiku tzv. materiálne a duchovnej kultúry. 

Hirt (2004) hovorí aj o dvoch pohľadoch na rómske spoločenstvo. Na jednej strane sú to 

tradičné aj súčasná meniace sa špecifiká spôsobu života a kultúry Rómov; na strane druhej 

medzi základné etnické znaky patria tzv. etnické vedomie, vedomie spolunáležitosti a naopak 

etnické odlišnosti od Nerómov, vedomie spoločného pôvodu, etnická identita a predovšetkým 

vzťah a identifikácia so svojím rómstvom. Říčan (1998) chápe identitu etnika ako predstavu, 

že skupina je indivíduom, osobou, ktorá si sama seba uvedomuje, vie, čo chce, a má k sebe 

určitý vzťah. ,, Osobná identita je niečo, čo človek naliehavo potrebuje. "Byť si vedomý svojej 

identity znamená vedieť, kto som, kam patrím a čo chcem. Identita je sprevádzaná príslušnými 

citmi, ako je radostné pritakanie, hrdosť a oddanosť. Kto jej však chýba, ten trpí neistotou, 

vnútorným zmätkom a bezcieľnosti. Identita etnika potom môže byť podľa autora veľkou 

oporou osobnej identity. Identita je okrem iného tiež chápaná ako odlišnosť a práve vedomie 

odlišnosti je základom identity. Autor sa ďalej venuje rozdelením na pozitívnu zložky rómskej 

identity a negatívne zložky rómskej identity. Za pozitívne zložky rómskej identity považuje 

spôsob bývania a obživy, rómska národná povaha, vedomie spolunáležitosti, vedomie 

historických koreňov, rómska duchovnosť, ale aj antropologické znaky. Základom identity je 

potom rómsky jazyk, slovesnosť a kultúra. Jedná sa o nenahraditeľné dedičstvo, ktoré treba 

chrániť a rozvíjať. Negatívne zložky rómskej identity vznikajú tým, že slabnú jej pozitívne črty. 

Rómovia sú nútení vyrovnať sa s tým, ako sú vnímaní majoritou. Sú považované a za asociálov, 

ktorým nemožno dôverovať, od nich môžeme očakávať násilie a krádeže, ktorí sú nevzdelaní, 

nespoľahliví a leniví. S týmto stereotypom sa môžu reagovať tromi spôsoby, a to identitou 

ukrivdených, kedy sami o sebe hovorí ako o tých, ktorým je neustále krivdené. Vedomie krivdy 

majú Rómovia právom, je však nebezpečné tým, že môže viesť rezignáciu, zatrpknutosti či 

vzdor. Ďalšími reakciami sú neustále napádanie zo strany majority, a identita konfrontácie, 

ktorá charakterizuje Rómov ako bojovníkov, ktorých reakciou je útok. "Radikálna sociálna 

práca" má trochu iné poňatie etiky ako konvenčná sociálna práca. Tá je kritizovaná, že 

predstiera, ako by v praxi bola etika redukovaná iba na vzťah medzi sociálnym pracovníkom a 

klientom. Akoby etické konanie bolo garantované tým, že budú zvážené všetky etické princípy 

a na ich základe urobené uvážlivé rozhodnutie. "Radikálna sociálna práca" reflektuje, že v 

rozhodovaní sociálnych pracovníčok hrá zásadnú rolu aj kontext, v ktorom sa rozhoduje. Majú 

na mysli vplyv spoločenských očakávaní, kultúry organizácií, sociálnych nerovností, 

materiálnych podmienok atď. Tieto faktory ovplyvňujú etiku práce minimálne rovnako 

podstatne ako etické hodnoty (Janebová, 2010). Ako sa uvádza v Stratégii Slovenskej republiky 

pre integráciu Rómov do roku 2020 (2011), vláda Slovenskej republiky prijíma Stratégiu 
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Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020  s odhodlaním výrazne podporiť 

procesy smerujúce k sociálnemu a ekonomickému začleneniu rómskych komunít na Slovensku. 

Vláda SR konštatuje, že kvalita života rómskych komunít sa v porovnaní s rokom 1989 zhoršila 

z viacerých dôvodov, a že bez vonkajšieho zásahu nemožno stav rómskych komunít v reálnom 

čase zlepšiť. V prípade odkladania a odsúvania riešenia otázok sociálneho začleňovania 

rómskych komunít hrozí nárast napätia medzi majoritným obyvateľstvom a Rómami, ktoré 

môže prerásť do otvorených konfliktov vrátane fyzického násilia. Predkladaná stratégia je 

strešným dokumentom pre oblasť začleňovania všetkých cieľových skupín rómskej populácie. 

Táto stratégia predpokladá, že jednotlivé ministerstvá a ostatné inštitúcie štátnej správy, 

miestnej a regionálnej samosprávy budú dôsledne aplikovať jej princípy pri tvorbe svojich 

verejných politík. Pre riešenie tak zložitej a multisektorálnej problematiky, ako je inklúzia 

marginalizovaných rómskych komunít je nevyhnutná úzka spolupráca a iniciatíva všetkých 

ústredných, regionálnych a miestnych inštitúcií. Osobitné miesto pri vytváraní predpokladov 

na inklúziu marginalizovaných rómskych komunít majú predovšetkým Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR; Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo 

zdravotníctva SR a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Každé z týchto 

ministerstiev by malo v súlade s touto stratégiou pripraviť legislatívne návrhy, ktoré zásadným 

spôsobom prispejú k riešeniu súčasnej exklúzie a diskriminácie rómskych komunít a zvrátia 

terajší negatívny trend. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR napríklad pripravilo 

vecný zámer zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách, ktorý vhodne rieši otázky v 

kompetencii ministerstva a má významné presahy do ďalších oblastí. Úlohou stratégie je 

vytvoriť základ pre akčné plány a ustanoviť úlohy na prípravu opatrení, politík a právnych 

noriem na všetkých úrovniach štátnej správy v Slovenskej republike na obdobie rokov 2012 – 

2020. Je potrebné, aby princípy definované v stratégii boli zahrnuté do príslušných právnych 

noriem týkajúcich sa priamo alebo nepriamo rómskych komunít na Slovensku. Právne normy, 

ktoré sa budú v budúcnosti predkladať za účelom rómskej inklúzie, sa musia riadiť princípmi 

stanovenými v Stratégii Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020. Hlavným 

zámerom stratégie je zastavenie segregácie rómskych komunít, výrazný pozitívny obrat pri 

sociálnom začleňovaní rómskych komunít, nediskriminácia a zmena postoja väčšinového 

obyvateľstva voči rómskej menšine. Ďalej Stratégia uvádza, že riešeniu situácie rómskej 

populácie určite nepomáhala častá diskontinuita vládnych politík, ktorá súvisela s výmenami 

vlád na Slovensku. Ďalším dôvodom stagnácie sociálneho začleňovania rómskych komunít bol 

nedostatok politickej vôle na štátnej, regionálnej a lokálnej úrovni. V predkladanej stratégii sa 

zdôrazňuje dôležitosť vnímania sociálnej inklúzie vo všetkých jej rozmeroch, ktorá je 

nevyhnutným predpokladom pre úspech politiky začleňovania rómskej populácie. Podľa 

Radičovej (2001) vláda SR sa stotožňuje s definíciou sociálneho vylúčenia ako procesu, ktorý 

systematicky znevýhodňuje určitú skupinu ľudí na určitom území a prehlbuje ich 

marginalizáciu. Rómovia v týchto marginalizovaných regiónoch reprezentujú populáciu, ktorá 

je chudobná. Táto chudoba však nadobúda extrémne podoby, ktoré sa u majoritnej populácie v 

marginalizovaných územiach nevyskytujú. V záujme lepšieho porozumenia problémov, ktorým 

dnes čelia marginalizované rómske komunity, vláda SR prijala koncept sociálneho vylúčenia, 

ktorý zachytáva premeny charakteru a nových znakov dnešnej chudoby – pretrvávanie chudoby 

v čase, jej priestorová koncentrácia sprevádzaná marginalizáciou, závislosť na sociálnom 

systéme štátu a rozpad tradičných sociálnych inštitúcií (Room, 1995). Ako tvrdí Payne (2010),  

chudobu treba chápať ako „mieru, v ktorej jednotlivec žije bez potrebných zdrojov”. Výhodou 

využívania tejto definície je neredukovanie chudoby len na chudobu materiálnu a finančnú, ale 

znamená prenos dôrazu od finančného znevýhodnenia na jej viacrozmernú povahu, čiže 

identifikovanie nedostatku rôznych zdrojov, v dôsledku ktorých sa jednotlivci stanú 

chudobnými a postupne sociálne vylúčenými. Sociálna exklúzia v podaní Strobela (1996) je 

chápaná ako systematický proces marginalizácie, izolácie a oslabovania sociálnych väzieb, 
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ktorý je evidentný na úrovni jednotlivca, aj na úrovni spoločenských skupín. Exklúzia znamená 

vylúčenie z participácie na bežnom spôsobe sociálneho života. Najohrozenejšími sú jednotlivci, 

respektíve skupiny osôb, ktoré majú oslabenú väzbu minimálne k jednej zo štyroch 

integračných rovín, prostredníctvom ktorých sú integrované do spoločnosti: k demokracii a 

právu (podporujú občiansku integráciu), k trhu práce (podporuje ekonomickú integráciu), k 

sociálnemu štátu (podporuje sociálnu integráciu) a rodine spolu s komunitou (podporujú 

interpersonálnu integráciu). Bauman (1995) hovorí o tom, že vylúčenie z jednej integračnej 

zložky znamená súčasne vo väčšine prípadov vylúčenie v ďalších rovinách. Predkladaná 

stratégia má za cieľ smerovať k odstráneniu nasledovných foriem sociálneho vylúčenia Rómov, 

rómskych komunít a marginalizovaných rómskych komunít: Ekonomické vylúčenie znamená 

v konečnom dôsledku vylúčenie zo životného štandardu a životných šancí obvyklých v 

spoločnosti či v danej skupine. Východiskom môže byť napríklad postavenie jednotlivcov na 

trhu práce, úroveň spotreby a veľkosť príjmu, majetok, štandard bývania a pod. Kultúrne 

vylúčenie je odoprenie práva jedinca či skupiny participovať na kultúre spoločnosti a zdieľať 

jej kultúrny kapitál, vzdelanosť a kultúru. Symbolické vylúčenie nastáva za podmienky, že 

sociálna a kultúrna identita sú do značnej miery zároveň symbolickými identitami. Skupina je 

symbolicky konštruovaná a pomocou symbolov aj potvrdzovaná a členstvo v skupine je 

symbolicky potvrdzované, či odmietané. Symbolické vylúčenie je spojená so stigmatizáciou 

jedincov a skupín vnímaných ako odlišné, deviantné, či cudzie. Identifikovať ju možno 

napríklad na základe miery sociálneho dištancu, existencie predsudkov či stereotypov. 

Priestorové vylúčenie je koncentrácia vylúčených jednotlivcov a sociálnych skupín v určitých 

geografických priestoroch. V prípade rómskych komunít možno identifikovať takzvané 

segregované rómske osídlenia (osady, mestské getá) a tiež jav dvojitej marginalizácie. Tieto 

formy sociálneho vylúčenia sa často prejavujú zamedzením prístupu k sociálnym službám, 

zdravotnej starostlivosti a siete sociálneho zabezpečenia. Na základe Baumana (1995) teda 

existujú aj ďalšie formy vylúčenia, ktoré sa v prípade Rómov, rómskych komunít a 

marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku vyskytujú v menej zjavnej forme:  

• Politické vylúčenie znamená odoprenie občianskych, politických a základných ľudských práv.  

• Vylúčenie z mobility vo fyzickom priestore a v hierarchii sociálneho postavenia. 

• Sociálne vylúčenie v užšom zmysle slova zabraňujúce dosiahnutiu určitého sociálneho statusu 

alebo účasti v niektorých sociálnych inštitúciách.  

• Vylúčenie z bezpečnosti a vystavenie vyšším bezpečnostným rizikám. 

Džambazovič a Jurásková (2002), ako aj Kozubík (2014) definovali formy sociálneho 

vylúčenia, ktoré súvisia s nedostatkom emocionálnych zdrojov. Ich sprievodným javom je pocit 

hanby, ostychu a individuálneho zlyhania, ako i celková neistota a zraniteľnosť. Príčinami 

sociálneho vylúčenia sú nezamestnanosť, chudoba, nízka úroveň vzdelania a kvalifikácie, 

pričom tieto faktory sa vo svojom vplyve na sociálne vylučovanie vzájomne podmieňujú. V 

prípade sociálneho vylúčenia rómskej populácie je to navyše aj etnicita, ktorá môže generovať 

vylúčenie. Sociálne vylúčenie je však nielen dôsledkom, ale aj príčinou nízkej úrovne vzdelania 

a kvalifikácie, nezamestnanosti a multidimenzionálnej chudoby. V prístupe praktickej politiky 

sa rozdiel medzi príčinami a dôsledkami sociálneho vylučovania stiera. Sociálne intervencie, 

ktoré nepristupujú k sociálnemu vylučovaniu dynamicky, neriešia problém sociálneho 

vylučovania komplexne, a preto z dlhodobého hľadiska, budú neúspešné. 

 

Záver 

Náš článok bol venovaný teoretickým východiskám ako úvodu do problematiky kritickej 

sociálnej práce. Venovali sme sa tejto téme z hľadiska rómskeho spoločenstva, ale aj súčasnému 

stavu práce s touto komunitou na Slovensku. Téme špecifickej najmä svojim zameraním, ktoré 

sa neorientuje na snahu dosiahnuť zmenu na úrovni intrapsychických procesov jednotlivcov, 

ale na zmenu v spoločenských štruktúrach. Tieto prístupy sa snažia adresovať štrukturálne 
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príčiny sociálnych problémov, ktoré sú na úrovni terapie neriešiteľné. Ich spoločnou agendou 

je snaha adresovať útlak vo všetkých jeho podobách a snaha o oslobodenie jednotlivcov, aby 

mohli svoj život žiť plnohodnotne a rovnako o ňom mohli aj rozhodovať. Preto je dôležitý 

samotný prístup odborníkov, ktorí pracujú práve so spoločenstvom Rómov a ich samotné 

vnímanie ich práce. Od svojho zrodu v 60. a 70. rokoch 20. storočia prešla kritická sociálna 

práca významným vývojom a nedostatky, ktoré spočiatku vykazovali, sa v priebehu niekoľkých 

dekád podarilo z veľkej miery odstrániť. Rovnako za toto obdobie vytvorili relatívne širokú 

škálu nástrojov a prístupov, aplikovateľných na teóriu, prax či vzdelávanie v sociálnej práci.  
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SOCIÁLNA PRÁCA Z POHĽADU MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ 

 

Social Work from the Perspective of Non-Governmental Organisations 

 

Anna GALOVIČOVÁ, Elena NOVOTNÁ 

Abstrakt 

 

Príspevok sa zaoberá  riešením  chudoby, najmä zapojením ľudí so skúsenosťami s chudobou a sieťovaním. 

V príspevku sa uvádzajú  aktivity  Slovenskej  siete  proti chudobe, ktorá je súčasťou Európskej siete proti chudobe 

a implementovaný európsky projekt EMIN (Európska sieť minimálneho príjmu) –  dôstojný život  pre každého. 

Kladie sa dôraz na Európsku komisiu a členské štáty, ktoré sú zodpovedné, aby  zabezpečili zníženie chudoby ako 

hlavný cieľ  politík Európskej únie a prioritu, a k tomu  využili  aj MFF – budget Európskej únie. 

 

Kľúčové slová: Sociálna ochrana. Sociálny pilier. Sociálne práva. Slovenska sieť proti chudobe.  Európska sieť 

proti chudobe. Minimálny príjem.  Dôstojný život. 

 

Abstract  

 

This report discusses the solutions of poverty through participation of people experiencing poverty and through 

networking. We introduce the activities of Slovak Anti-Poverty Network, member of European Anti-Poverty 

Network and implemented European project EMIN (European Minimum Income Network) - dignified life for all. 

We call on the European Commission and Member States to assume their responsibility to ensure that fight against 

poverty is central to the European Union´s policies and priorities, and for this to be recognised in the next MFF 

– European Union budget. 

 

Key words: Social Protection. Social Pillar. Social Rights. Slovak Anti-Poverty Network. EAPN Europe. 

Minimum Income. Dignified life. 

 

Úvod 

Fenomén chudoby  predstavuje jeden z najvýznamnejších momentov sociálnej politiky, pretože 

práve vzťah ku chudobe,  nástroje na jej riešenie i objem redistribuovaných prostriedkov na 

tento účel sú základnými východiskami rôznych sociálno-politických koncepcií. Bipolarita 

chudoby a bohatstva bola a zostáva jednou z hnacích síl motivácie človeka i vývoja 

spoločnosti, súčasne je potrebné uvedomiť si riziká z nej plynúce. Chudoba je veľmi 

komplexný a zložitý pojem, v súčasnej dobe je považovaná za jeden z najpálčivejších 

problémov globalizovaného sveta. V Ústave SR sa uvádza, že „ Každý kto je v hmotnej núdzi 

má právo na takú pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných životných 

podmienok“ (Ústava SR, II hlava , 5 oddiel, čl.39). „Chudobní sú tí ľudia, domácnosti a skupiny 

osôb, ktorí disponujú tak malým objemom materiálnych, kultúrnych a sociálnych prostriedkov, 

že sú vylúčení zo spôsobu života, ktorý je v členskej krajine, v ktorej žijú, prijateľný ako 

minimálny“ (Rada Európskeho spoločenstva definovala v roku 1984). 

Dodržiavanie ľudských práv a sociálnej spravodlivosti je motívom a dôvodom pôsobenia 

sociálnej práce. V tomto smere sa realizujú aj mimovládne organizácie. Vstupujeme na cestu, 

ktorá má viesť k zvýšenému povedomiu o práve na minimálny dôstojný príjem, ktorý 

je súčasťou Európskeho piliera sociálnych práv, prijatého najvyššími predstaviteľmi 

európskych štátov. Dňa 17.11.2017 na Sociálnom Summite v Gothenburgu sa stretli po prvý 

krát predstavitelia štátov, aby spoločne Európska komisia, Európsky parlament a rada 

Európskej únie vyjadrovali orientáciu na človeka a podpísali Európsky pilier sociálnych práv, 

aby zabezpečil každému občanovi v Európe, dôstojný život a prijateľný minimálny príjem.  

Občianske združenie Slovenská sieť proti chudobe, ktorá patrí k najväčším sieťam na 

Slovensku, združuje 154 sociálne zameraných mimovládnych organizácií  s vyše 250 000 

členmi. Spája ich úsilie o ochranu ľudskej dôstojnosti v každej oblasti života. Sieť sa 
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neformálne začala organizovať v roku 2004 z podnetu Európskej siete proti chudobe (European 

Anti-Powerty Network, EAPN), ktorá je vo svojej oblasti najväčšou sieťou mimovládnych 

organizácií a skupín v rámci Európskej únie a partnerskou organizáciou Európskej komisie, 

v snahe podnietiť členské štáty Európskej únie k intenzívnejšiemu zápasu s chudobou 

a sociálnym vylúčením. Funguje od roku 1990. 

Slovenská sieť proti chudobe sa snaží pomáhať ľuďom v núdzi žiť dôstojne, postupne sa 

zbavovať naučenej bezmocnosti, veci meniť, znovu získať odvahu a optimizmus, popasovať sa 

so zlou životnou situáciou a začleniť sa do spoločnosti. Vo svojej činnosti  a hodnotení 

verejných politík vychádza z ľudskoprávneho prístupu k chudobe, ktorý ukotvuje Všeobecná 

deklarácia ľudských práv, Ústava Slovenskej republiky, Európska sociálna charta a ďalšie 

národné a medzinárodné dokumenty. 

Ako členská organizácia EAPN nadväzuje na princípy Európskej siete proti chudobe. Do 

prvého národného Akčného plánu sociálnej inklúzie (2004) prijaté vládou SR sme presadili 

formulácie týkajúce sa situácie ľudí bez domova. 

Organizuje: 

o poradenstvo , vzdelávanie a tlačové konferencie 

o verejné vypočutie o chudobe v národnej rade SR 

o pripomienkovanie legislatívy, ktorá sa týka sociálnych zákonov 

o spolupracuje s organizáciami, zameriavajúcimi sa na ľudské práva a sociálnu 

spravodlivosť 

o dáva do popredia informácie o chudobe a sociálneho vylúčenia 

V dňoch 12.-16. júna 2018 sa uskutočnila návšteva Slovenskej republiky v rámci turné  

Európskej siete, medzinárodného projektu EMIN, pre zavedenie minimálneho základného 

príjmu a usiluje sa o to, aby táto požiadavka bola  verejnosti vnímaná, ako dôležitá. Je zastúpená 

v 32 krajinách Európy, podporovaná zo strany mimovládnych organizácií, odborových zväzov 

a akademických inštitúcií. Hlavná projektová koordinátorka pre politiku projektu EMIN 

a expertka na minimálny príjem je pani Anne Van Lancker.  Delegácia EMIN bola prijatá na 

úrovni Banskobystrického, Žilinského samosprávneho kraja a Výboru Národnej rady SR pre 

sociálne veci. V Žilinskom samosprávnom kraji sa konala diskusia so zástupcami neziskového 

sektora, starostami obcí a odborníkmi, ktorí sa venujú problematike chudoby. Súčasťou 

projektu EMIN bolo monitorovanie a spracovanie odporúčaní, ako aj sieťovanie mimovládnych 

organizácií, pôsobiacich v sociálnej oblasti, univerzitami, odborovými organizáciami, 

predstaviteľmi podnikateľského sektora. Boj s chudobou je o tom, aby sa všetci občania mohli 

zúčastňovať rovnakou mierou v spoločnosti a žili dôstojne.  Pri plnení stratégie Európa 2020 

v ktorej je zníženie chudoby jednou z piatich priorít Európskeho piliera sociálnych práv je nutné 

posilniť postavenie  neziskových organizácií zameraných na tému sociálnej inklúzie a boja proti 

chudobe. Do boja proti chudobe je potrebné zapojiť priamo ľudí so skúsenosťou chudoby.  

Treba sa venovať každej skupine chudobných, spoznať ich príbehy. Sociálna starostlivosť je 

nutná, adekvátny minimálny príjem, aby sa zabezpečil každému dôstojný život a prístup ku 

kvalitným službám a to si vyžaduje „odvážny sociálny dialóg na všetkých úrovniach“.  

 

Záver 

Problematika sociálnej starostlivosti je problematikou spoločenskou. Riešením sociálnej 

starostlivosti  si nemožno predstaviť len uplatnenie princípu subsidiarity, nezastupiteľná je 

úloha rodiny , príbuzných, obce až po konečnú inštitúciu  štát. Pre sociálne odkázaných  

občanov bolo by vhodné zriadenie úradu sociálneho Ombudsmana. 
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MODERNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE – VÝZVA NEBO RIZIKO PRO 

ZDRAVOTNÍ PÉČI I KLIENTA 

 

Modern social work – challenge or risk for Health care and client 

 

Petr FABIÁN 

Abstrakt 

 

Příspěvek se zabývá historickými změnami v sociální práci, které jsou definovány v jejich paradigmatech. S těmito 

změnami je úzce spjat problém sociální podpory i kontroly, které nám následně pomáhají vidět klienta v celém 

jeho životním kontextu. 

Změny v paradigmatech sociální práce mají jako vedlejší aspekt sbližování, až prolínání sociálních a zdravotních 

služeb. Zdravotní služby však zůstávají na svých dávných principech postavených na kontrole. V některých 

situacích je klient vnímán jen jako diagnóza. 

Moderní sociální práce je inspirací pro změny paradigmatu zdravotních služeb. Tato inspirace však s sebou 

přináší nutnost změn v přístupech pomoci, myšlení i dalšího rozvoje užšího prolínání sociálních a zdravotních 

služeb. 

 

Klíčová slova: Sociální kontrola. Sociální podpora. Zdravotní péče. 

 

Abstract 

 

The article is about historical change in social work. The changes are described in its paradigms. The changes 

are connected with social control and social support on client´s life. 

The changes in social work bring together social cares and health cares. The health care is only a control system. 

Sometimes, there is a situation, when the patient is only a diagnosis. 

The modern social work is inspiration for health care with its nowadays approaches. The approaches are bringing 

change in health care. A goal is to bring together health care and social care. 

 

Key words: Social control. Social support. Health care. 

 

Úvod 

Téma tohoto příspěvku vyvěrá z dlouhodobé zkušenosti práce ve zdravotních i sociálních 

službách. 

Historicky jsme si zvykli rozdělovat zdravotní a sociální služby. V principu rozdělujeme lidský 

život na několik sfér – sociální služby, zdravotní služby, vzdělávání, profesní život, rodinný 

život a podobně. 

V rámci pomoci člověku řešit jeho životní diskomfort se orientujeme na sociální práci potažmo 

sociální služby a zdravotní péči – zdravotní služby. 

Oba druhy pomoci se vzájemně liší paradigmaty pomoci, pohledem na kvalitu péče a kvalitu 

života, zakázkou a následně i očekávání klienta/pacienta. Dělení pomoci jednotlivci  se tak 

dostává do situace kdy atomizujeme osobní svět jednotlivce. Tato atomizace jde v přímém 

rozporu s definicí zdraví podle WHO – „Zdraví je stav úplné fyzické, duševní a sociální 

pohody, nikoli pouze nepřítomnost nemoci nebo zdravotního postižení“. Jedná se o propojené 

světy – fyzický, duševní (duchovní) a sociální. 

Chvála s Trapkovou (2017, s. 50) ve své publikaci „Rodinná terapie psychosomatických 

poruch“ uvádí, že „Patrně neexistuje choroba, která by svým smyslem nezapadala do příběhu 

člověka“. Pro mnoho z nás se jedná o osobní zkušenost, kdy tím, že tvoříme jeden celek, naše 

tělo reaguje na podněty zvenčí či zevnitř různými způsoby. Asi těžko bychom hledali někoho, 

kdo nemá zkušenost minimálně s tím, že před závěrečnou písemkou např. z matematiky, 

neobjektivizoval svou okamžitou nevolnost jako příznak závažné choroby. 
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Je paradoxem, že v současném globalizovaném světě, kdy vnímáme a konstruujeme 

propojenost, rozdělujeme svět člověka na jednotlivosti s bláhovou vírou, že dělení vzájemně 

propojeného celku nám přinese zásadní změnu v životě jednotlivce. Někdy můžeme být 

přesvědčeni o tom, že léčíme nemoc, ale prakticky se jen zabýváme symptomem, který má 

„návod na řešení“ úplně někde jinde a klient tak potřebuje i zcela jinou formu pomoci. 

Celá otázka tedy zní: Je vhodné atomizovat život člověka v rámci poskytování „jakékoliv“ 

pomoci, nebo naopak, je vhodnější pomáhat z pohledu klientova světa? Co vlastně děláme tím, 

že oddělujeme pomoc od života člověka? 

Jako vstupní brána do řešení tohoto dilematu jsem zvolil paradigmata sociální práce, která 

následně budeme rozvíjet i z pohledu zdravotnictví. 

 

1 Paradigmata sociální práce 

Sociální práce ve své historii ušla obrovský kus cesty ve změnách v přístupu ke klientovi. Tento 

posun je definován ve změnách v paradigmatech sociální práce. Tato paradigmata jsou založena 

na hledání možností klienta. Je zde odklon od nedostatku – vady, omezení, handicap, které 

zůstaly vlastní zdravotním službám – k možnostem klienta, posílení jeho dovedností. 

 

Sociálně právní pomoc 

Je systém pomoci, který je nejčastěji požadován od našich klientů. Velmi často se setkáváme 

s tím, že klienti chtějí jednoduchá řešení, případně finanční pomoc bez jakékoliv odpovědnosti. 

V rámci hmotné pomoci, pak narážíme na pachatelé dobra, kteří pomáhají podle svých představ 

bez souvislostí klientova světa (Fook, 2002). 

Z druhé strany do tohoto paradigmatu patří pomoc prostřednictvím učení, práce s dovednostmi 

klienta. Pomáhat znamená pomoci lidem, aby si dokázali pomoci sami (Matoušek, 2008, s.85).  

 

Terapeutická pomoc  

Je model, ke kterému někteří sociální pracovníci utíkají s nadějí, že mohou měnit klienta, často 

bohužel podle svého obrazu nebo podle potřeb společnosti. Někdy je jednoduší terapeutizovat 

než pomáhat. V závěru si můžeme vychovávat svého klienta, který nás che potřebovat. 

 

Reforma společenského prostředí 

Společenské prostředí je prostor, který nám změnil pohled na sociální práci. V rámci nedávné 

zkušenosti se socialistickým pojetím sociální práce – kdo nepracuje je příživník, osoby se 

zvláštními potřebami musí být centralizovány z důvodů efektivnosti pomoci – jsme se v rámci 

systému sociální pomoci posunuli ke stádiu dilemat mezi pomocí a kontrolou. 

V systémech měst a obcí, toto paradigma pociťujeme především na strategických dokumentech 

měst a obcí na komunitním plánech. Pro další úvahy je dobré si uvědomit, že jsou situace, kdy 

není potřeba čekat na nejvyšší politické patra k jejich rozhodnutí, ale můžeme začít věci měnit 

již v přímém kontaktu s klientem, nebo na úrovní nižších samosprávných celků. 

Dilema pomoci a kontroly je v hrubém pojetí dilematem mezi modelem socialistického 

způsobu pomoci a modelu welbeing – všeobecného blahobytu. Model všeobecného blahobytu 

může se někdy podobat zaručené mzdě, případně modelu, kdy klient, který se osamostatní od 

státní subvence, se najednou propadá do chudoby, neboť jeho minimální mzda je nižší než 

celkový součet všech dávek, které dostane jako nezaměstnaný. 

Na všech úrovních těchto paradigmat se potýkáme s dilematem sociální pomoci a sociální 

kontroly. 

 

1.1 Sociální pomoc versus sociální kontrola 

Toto dilema – pomáhat a kontrolovat - se vine jako červená nit všemi obory pomáhajících 

profesí. Jak bylo výše zmiňováno, již máme zkušenost se sociální práce, která byla postavena 
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na kontrole – zkušenost socialismu. Dnes spíše zažíváme poblouznění a okouzlení teorií 

lidských práv a prožíváme inklinaci k sociální pomoci – klientovo práva na pomoc včetně jeho 

práva na svou osobní kontrolu bez účasti pomáhajícího. Někde mezi těmito body je liberální 

model, který je spíše postaven na teorii ekonomické ruky trhu, která má vše vyřešit a jedinec se 

má postarat o sebe sám. 

 

Lifeworld – Jürgen Habermas 

Habermas se zabýval problematikou pomoci a kontroly. Osobně prožil připojení k fašismu a 

byl zklamán ruským marxismem.  

Ve své teorii klientova lifeworld-u vidí rizika v sociální pomoci, která je řízená jen státem. Stát 

v rámci sociální práce a jeho vlivu vnímá především jako kontrolní instituci. Státní struktury 

mají schopnost zničit přirozené prvky sociální pomoci, které stojí na sousedské pomoci, 

sociálních sítích jednotlivců a podobně. Lifeworld je v protikladu k oblasti kontrolované státem 

(statorganised). 

Hledání vzájemného konsensu je postaveno na komunikační akci, která  posiluje sociální 

integraci. K té dochází při těchto podmínkách (Gray,Webb, 2013,s. 13-24): 

1. Dohoda vytvořená na argumentaci 

2. Všichni účastníci jsou podporováni pro aktivní účast 

3. Všechny návrhy jsou prodiskutované 

4. Všichni mohou vyjádřit své postoje. 

Pokud vítězí jen státem organizovaný systém, klient nechce pochopit poskytovatele služby, a 

chce jen „svou službu“. Dochází tak ideologizaci pomoci. Ve vyvažování obou sfér, naopak je 

klient i pomáhající veden skrze jazyk k hledání vhodné pomoci a především k osamostatňování 

klienta. K teorii jazyka v problému pomoci a kontroly se ještě vrátíme. 

 

Pomoc není zboží – Gert van Der Laan 

Dalším autorem, kterého jsem vybral pro popis tohoto dilematu je Gert van Der Laan. 

Jako autor vychází k Habermase a zabývá se srovnáním – spíše praktickým – klientova světa 

ve světle sociální pomoci. V jedné ze svých kazuistik popisuje situaci, kdy sociální pracovník 

pomáhá, ale teprve ve chvíli objevení klientova světa zjišťuje, že klient je svou rodinou 

systematicky udržován v negramotnosti a slouží jako zdroj příjmu ze sociálních dávek pro širší 

rodinu. Tento stav popisuje jako dilema postoje pracovníka – postoj zaměřený na pravidla a 

postoj zaměřený na zákazníka(Lann,1998, s.54). Toto napětí je nutné a jeho nositelem je 

sociální pracovník, který jej přenáší na klienta. 

• Vnější tlaky na efektivitu (stát, manažerismus) vs. strach ze zneužití moci vůči klientovi 

(hnutí). 

• Emancipace klientů je možná pouze v rámci společnosti, proto nelze rezignovat na 

ukázňování. 

• Pomoc a kontrola jsou nedílnou součásti sociální práce. 

Cílem sociální práce je rozvoj klienta v jeho vnitřním světě, aby potřeboval jen nutno pomoc. 

Emancipace klienta je možná jen v rámci společnosti, která má na svém pozadí modely a 

systémy ukázňování. 

 

Umění pomáhat – Ivan Úlehla 

Pro Úlehlu je dilema sociální pomoci a kontroly, záležitostí dynamické změny, která je svým 

způsobem kontinuální. Toto dilema je ovlivňováno třemi okruhy: 

• Klientovy způsoby               

• Pracovníkova odbornost                

• Normy společnosti 
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Tyto tři prvky jsou v neustále dynamické interakci a vzájemně se ovlivňují. Jsou aktivními 

prvky, které ovlivňují vzájemný poměr mezi pomocí a kontrolou.  Můžeme vyvozovat, že zde 

platí jistá úměra – nárůst kontroly, snižuje množství pomoci, která rozvíjí emancipaci klienta a 

naopak. 

S řešením tohoto dilematu úzce souvisí i role sociálního pracovníka: 

1. Role obhájce klienta 

2. Role agenta společnosti 

3. Role prostředníka 

K těmto rolím nedílně patří i možná role – prodloužená ruka „policejního (kontrolního)“ 

aparátu státu. Tato role je úzce spjata s teorií moci, které se budeme ještě věnovat. 

 

Sociální pomoc, sociální kontrola a rozvoj zdraví v partnerských vztazích  – Kieran T. 

Sullivan 

Tento autor se svým týmem se zabýval sociální pomocí a sociální kontrolu u osob dlouhodobě 

nemocných v souvislosti s jejich partnerskými vztahy. Do těchto nemocí byly zařazeny i léčby 

závislostí a ty se ukázaly jako významnější prvek pro získávaní výsledků. Celkově však tato 

studie je samotnými autory hodnocena jako interpretace „nahodilých“ vzorků a především 

nízkého počtu vzorků. 

Jedním z center jejich zájmu byla vzájemná interakce klientů v procesu uzdravovaní a jejich 

životních partnerů. 

V tomto kontextu zajímavě rozlišují pozitivní a negativní sociální kontrolu. 

Negativní sociální kontrola je nám všem nějak jasná – kontrolujeme dodržování léčebného 

režimu a všech doporučení všemi dostupnými nástroji – laboratoř, magnetická rezonance – jen 

v souvislosti s pacientem jako jednotlivcem. 

Pozitivní sociální kontrola – je využití partnera pro motivaci k léčbě. Již v této formulaci je 

zřejmý jistý vnitřní rozpor. Motivující a motivovaný partner pro léčbu je kontrolním 

mechanizmem. Zapojení partnera do systému pomoci se nám jeví spíše jako podpora. Tato 

podpora má několik ale: 

- Je především kontrolní – tedy negativní, „víš co ti říkal doktor..“ 

- Nedělej to, víš žeti to nedělá dobře 

- Pojď cvičit, říkali to v nemocnici 

Nejedná se o zvnitřnělou pomoc, ale pomoc zvenčí, která ve svém důsledku je spíše kontrolní. 

Sullivan podotýká, že pacienti v první fázi vykazovali lepší výsledky při dodržování léčebného 

režimu, ale následně vykazovali více pokusů „o tajné porušení“ léčebného režimu. Jsou zde dva 

prvky: 

- Posílení: více spánku, odpočinku 

- Negativní: postupný nárůst nervozity, nesouhlasu, pocity viny… 

Sociální pomoc je podle těchto autorů v rámci partnerských vztahů spíše spojena 

s psychosociální podporou, která nevykazuje prvky kontroly. Autoři tento stav popsují jako 

vztah mezi „support a self-managementem“. Zapojení partnerů a blízkých příbuzných je možné 

přes psychosociální intervence – stimulace (Pavelová, 2017). 

 

Problém nebo řešení – Dalet 

Dalet je česká společnost zabývající se koučováním, terapii, supervizi a vzdělávání. 
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Záměrně zde nebudu uvádět autory, ale zaujal mne jejich přístup k teorii kontroly a pomoci. 

(Zatloukal, Vítek, 2016, s. 37) 

Z této jednoduché tabulky je patrná vazby mezi podporou a kontrolou, ale z osobního přístupu 

pracovníka. Pracovní zaměřený na nedostatky, bude orientovaný na pomoc a bude potřebovat 

vyšší míru kontroly. Pracovní orientovaný na budoucnost, spíše bude hledat klientovy zdroje 

pomoci, bude omezovat externí pomoc a bude potřebovat jen minimální míru kontroly. 

Je zde zachycen zcela jiný přístup. Přístup odkloněný od formy pomoci zprostředkované státem. 

Zároveň je nutno podotknout, že tento přístup ohrožuje i samotného sociálního pracovníka. 

Osamostatněný klient nepotřebuje sociálního pracovníka. Existence sociálního pracovníka bez 

„bezmocných“ je zbytečná a sociální pracovník ztrácí práci. Toto dilema – osamostatnit klienta, 

nebo si jej vychovat jako stálého zákazníka je dalším z dilemat sociální práce, ale není 

předmětem této práce. 

 

2 Paradigma zdravotních služeb 

Základním bodem paradigmatu zdravotních služeb je pojetí, že službu přijímá pacient nikoliv 

klient. Principem tohoto paradigmatu je ukázňování oddělené od emancipace (Laan, 1998).  

Diagnostické pozadí - součástí zdravotnického paradigmatu je stav, že za pacientem je 

diagnóza, nikoliv nemocný člověk. V některých případech tento jev se projevuje tím, že 

neléčíme člověka, ale měníme - „léčíme“ – diagnózu. Pacient je spojen s nemocí. Nemoc je 

v přímém protikladu zdraví – jako bio-psycho-socio-duchovní integrity člověka.  

Obsahové pozadí. Termínem pacient popisuje osoby s nemocí, ale i osoby zdravé. Příkladem 

může být těhotná žena, která je jinak zcela zdravá. Těhotenství bychom neměli řadit do 

kategorie nemocí. Rovněž osoby staré, které umísťujeme do léčeben dlouhodobě nemocných, 

tam někdy umísťujeme nikoliv z důvodů zdraví, ale z důvodů nedostatku funkčnosti rodiny či 

nedostatku jiných vhodnějších služeb. 

Lingvistické pozadí –pacient pochází z latinského pati – něco podstupovat, nebo trpět. Dalším 

prvkem zdravotní péče je odborný jazyk. Odborný jazyk je známkou odbornosti, umožňuje nám 

lepší orientaci v problematice, ale je zároveň nástrojem přemoci. Pokud náš jazyk je výrazně 

jiný než jazyk klienta – pacienta – jsme ve výrazné přesile. Odborný jazyk a jeho 

nesrozumitelnost, nám jako zdravotníkům dává významnou moc a pacienty ještě více staví do 

role pasívního příjemce pomoci. 

Architektonické pozadí – nemocné osoby velmi často  nějakým způsobem izolujeme. 

Architektura nemocnic a ambulancí se svou sterilitou v nás evokuje jistou míru „nepatřičnosti“ 

nemoci v našich životech. 

Sociální pozadí – zdravotnictví má dlouhodobě charakter bezplatnosti. Podle výpovědi 

některých lékařů, připadá jeden nemocný na 30 zdravých  návštěvníků ambulancí, kteří přijdou 

„pro jistotu“, nebo že v 50-ti letech je ráno bolí koleno při 30 kilech nadváhy. Zdravotníci někdy 

taky mají renomé šamanů, kouzelníků, opravářů, kteří na naše zavolání nás opraví. 

Pacientské pozadí – lékař mi musí pomoci, na zdravotní péči mám nárok, nemůže mě zatěžovat 

spoluúčastí – finanční či změnou mého chování. Jsme v nemocnici a sestry mi musí poskytnout 

plný servis. 

Finanční pozadí – model bezplatnosti zdravotní péče a zdravotní péče jako politikum s sebou 

přináší i jednoduchou zneužitelnost lůžkové péče. V situacích kdy máme jednu 

z nejrozšířenějších světových sítí lůžkové péče na světě, opačným způsobem jsme ekonomicky 

vedeni k tomu, aby tato péče byla využívána. Jinak řečeno, primář je hodnocen podle toho jakou 

Klientova situace z hlediska 

času 

Zaměření na problém Zaměření na řešení 

Minulost Minulá selhání Minulé úspěchy 

Současnost Přítomné nedostatky Přítomné zdroje 

Budoucnost Budoucí omezení Budoucí možnosti 
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má obložnost v zařízení, na kolik procent má obsazená lůžka. Vzniká tak paradoxní situace, 

kdy jsou hospitalizovaní pacienti/klienti, kteří by se mohli léčit ve svém domácím prostředí. 

Takováto léčba opětovně posiluje postoj, že nemocnice je opravna s hotelovými službami a 

nadužívat péči ze strany klientů/pacientů je normální.  

Pacient v nemocnici je postaven do role pasivního příjemce pomoci. Maximum sebe-

obslužných záležitostí se snaží vykonat zdravotnický personál. Je to rychlejší, efektivnější, 

splňuje to více nároky na sterilní čistotu. Výsledkem je odcházející pacient, který – především 

v pokročilém věku – se znova musí připravovat na samostatnost. 

Výsledkem je model ukázňování, zneschopnění, postavení bezmocnosti jak nemocného tak 

zdravotníka. V tomto procesu nám velmi pomáhá odborný jazyk, který je pacientovi neznámý. 

Celkově takto vzniká nerovnoměrné rozložení sil, kde pacient je nemocný i ve své nemoci 

mocný. Zdravotník je na jedné straně „šaman“ a na druhé straně sluha. 

 

2.1 Teorie moci a pomoci v jiném paradigmatu – klientském 

V této části se budeme věnovat předešlým bodům paradigmatu pacienta, které zkusíme přeložit 

do paradigmatu klienta. 

Diagnostické pozadí – již zmiňovaní Chvála s Trapkovou (2017) upozorňují na stav, kdy 

většinu nemocí musíme chápat v rodinném a historickém kontextu klienta, tak i Reid a kol. 

(2005) v publikaci „Bulding a better delivere system a new Engineering/health care 

partnership“ popisují model, kdy klienti, zdravotníci a rodiny klientů se stali partnery pro 

ozdravný proces – posun z pacientského ke klientskému systému. Klienti, jejich rodiny a 

hodnoty se mají stát systémovou součástí ozdravného procesu. 

Lingvistické pozadí – i v tomto bodu se následně budeme měnit. Lékař již není šaman, ale spíše 

kouč, který hledá vnitřní i vnější motivaci klienta ke změnám v ozdravném procesu. Tato změna 

s sebou nese změnu jazyka, zapojení lékárníků i sester do celého procesu. 

Architektonické pozadí – z tohoto pohledu se snad nejvýrazněji přiblížíme filozofii sociálních 

služeb. Každá péče, která se může odehrávat v domácím prostředí klienta se tam má odehrávat. 

Tak jako narození, nemoc i smrt, byla součástí našich běžných životů a domácnosti, tak by se 

tam měla opět vrátit. Tato případná změna s sebou nese změnu myšlení od samotného 

ministerstva, zdravotníků i jednotlivců, včetně rozvoje nových služeb. Musíme počítat i 

s situací, kdy dojde k omezení lůžkové péče, která bude zbytečná. 

Sociální a klientské pozadí – jako klient - partner – nesu spoluodpovědnost za své zdraví, 

stávám aktivním článkem celého ozdravného procesu. Tato změna s sebou nese několik 

souvislostí: 

- Vědomí, že zdravotní péče není zdarma 

- Vědomí, že nemocnice není hotel a hotelové služby nepatří do ozdravného procesu 

- Vědomí, že pokud mám vysoce stresující zaměstnání, léky na vysoký tlak mi 

nepomohou, ale pomůže mi změna zaměstnání a případná změna životního stylu 

- Jít na vyšetření „pro jistotu“, udělat si ze záchranného systému taxík, je náklad do mojí 

peněženky 

- Neochotu farmaceutického průmyslu změnit způsob léčby 

Jen změna myšlení v těchto bodech následně bude ovlivňovat školství, sociální služby a 

podobně. 

Klient v nemocnici – pokud už potřebuji hospitalizaci, zdravotnický personál by mi měl 

pomáhat s minimem sebeobsluhy, případně by ji měl posilovat a rozvíjet. Sestry nejsou sluhové, 

ale partneři. Partnerský přístup (změny přístupu odborného personálu) s sebou nese zájem nejen 

o nemoc nebo diagnózu, ale především o člověka a případnou historii jeho nemoci. Zde se 

přiblížíme paradigmatům sociální práce, kdy potřebujeme užší spolupráci s rodinou a 

případnými sociálními službami. 
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Rodina -  součást nemoci nemocného. Při změně zdravotních přístupů je nutné rozšířit 

kompetence zdravotníků a posílit jejich týmy o zdravotně sociálního pracovníka. Rodina jako 

taková, znova získává svůj mnohogenerační význam. Jsou rovněž situace, kdy bude nutné 

zapojit i komunitní plány, pro klienty, kteří nemohou čerpat z opory rodinného zázemí.  

 

 
 

Závěrem 

Předkládaný příspěvek s sebou nese jisté zjednodušení celé problematiky, ale je vhodné si 

připustit, že současné paradigma zdravotních služeb spíše odpovídá myšlenkovému středověku 

– i přes dynamické změny v péči a rozvoji krátkodobé hospitalizace. V souvislosti s velmi 

výkonnými diagnostickými metodami – možná díky nim – více pracujeme s diagnózou než 

s konkrétním člověkem a nemocí. Nemocného člověka jsme posunuli do sféry nesvéprávné 

bytosti, a v této sféře ji udržujeme v zájmu ekonomie a politiky. 

Změna paradigmatu ve zdravotních službách se jeví jako cesta k lidskosti ve zdravotnictví. Ze 

zkušenosti, která vyvěrá z paradigmat sociální práce a sociálních služeb se jeví jako základní 

princip filozofický posunů  – pacient není nositelem nemoci, ale to klient, který je nositelem 

symptomu. 

Nepřehlédnutelným významným paradoxem je fakt, že popsané změny paradigmatu jsou 

návratem k minulosti. Všechny základy psychoterapie vznikly na všímavosti především 

neurologů – Freud (psychoanalýza), Adler (hlubinná psychologie), Frankl (vůle ke smyslu) - 

kdy tito lékaři si všimli, že většina nemocí má svou psychickou etiologii. Některé prvky byly 

zneužity v nacistické a následně i komunistické ideologii. Ještě v osmdesátých letech minulého 

století, se na Institutu dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků v Brně vyučovala 

psychosomatická medicína (doc. Baštecký). Po II. Světové válce se začal budovat současný 

pohled, který je založen na evidence base medicine (na důkazech založené medicíně). 

I pan rada Vacátko, kriminalista, popisuje případ, kdy přišla paní, svědek vraždy s tím, že je už 

rok nemocná, nikdo z lékařů si neví rady, až jeden takový mladý doktor řekl - "Pani, pokud jsou 

věřící, jdou ke zpovědi, pokud ne, jdou na policii. A  tak jsem tady pane rado." 

Tato změna zahrnuje v principech pomoci celé rodinné systémy a mění postavení jak 

pomáhajících, tak těch, kterým je pomáháno. Otvírá cestu k vytváření neformálních sítí pomoci 

a podpory. Díky těmto procesům dochází stále více ke sbližování zdravotních i sociálních 

služeb, jejich vzájemné prolínání a provázaností. 

V závěru však musíme podotknout především politické pozadí. Zdravotní i sociální služby jsou 

významným politikem, a i již výše zmiňovaný Reid a kol., upozorňují, že bez jednoznačného 

politického nasměrování, změny ve zdravotnických přístupech jsou téměř nereálné. 

V situacích, kdy vznikla de-institucionalizace sociálních služeb, vznikaly nové neziskové 

organizace, rozvíjely nové služby a nové příležitosti k podnikání. Zároveň se posílila politické 
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moc v tomto segmentu služeb. V případech změny zdravotnického paradigmatu, sníží se vliv 

farmaceutického průmyslu a změní se i politický vliv. Na příkladu de-institucionalizace 

psychiatrické péče, je tento fakt a nechuť ke změnám patrná. Na druhou stranu je potřeba 

podotknout, že se otvírají nové možnosti kreativních změn, které mohou nastoupit na všech 

úrovních zdravotnického systému pomoci bez čekání na politická rozhodnutí. 

V celkovém pohledu je zřejmé, že musí docházet ke sbližování zdravotních i sociálních služeb, 

ne jen ve způsobech práce a myšlenkových základů, ale rovněž i vzájemné návaznosti včetně 

prolnutí na rodinnou politiku měst a obcí. Stárnutí populace a prodlužování věku pro odchod 

do důchodu, zřejmě budou dalšími katalyzátory změn a vzájemné spolupráce. 
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SOCIÁLNA PRÁCA S DYSFUNKČNÝMI RODINAMI AKO 

PREVENCIA VYŇATIA DIEŤAŤA 

 

Social work with dysfunctional families as prevention of removing the child 

from the family 

 

Katarína MINAROVIČOVÁ 

Abstrakt 

 

Príspevok poukazuje na prínos sociálnej práce s dysfunkčnými rodinami v zmysle prevencie ich zlyhania. Autorka 

približuje ciele sociálnej práce orientovanej na sanáciu biologických rodín a dáva do pozornosti kompetencie 

sociálnych pracovníkov akreditovaných subjektov, ktoré poskytujú značný rozsah v pomoci dysfunkčným rodinám. 

Autorka poukazuje na profesionálne rodiny, ktoré by mali byť pre deti len dočasným miestom, pokiaľ sa zosanuje 

jeho pôvodná rodina.  

 

Kľúčové slová: Sociálna práca. Potreby dieťaťa. Sociálny pracovník. Sanácia rodiny. Profesionálne náhradné 

rodiny. 

 

Abstract 

 

The contribution points to the contribution of social work to dysfunctional families in terms of preventing their 

failure. The author approaches the aims of social work aimed at the remediation of biological families and brings 

to attention the competencies of social workers of accredited subjects, which provide a considerable range of 

assistance to dysfunctional families. The author points out to professional families who should be just a temporary 

place for children if their original family falls apart. 

 

Key words: Social work. Needs of children. Social worker. Remediation of the family. Professional foster care. 

 

Úvod 

Sociálna práca s ohrozenými a dysfunkčnými rodinami má svoj význam najmä z hľadiska 

napĺňania potrieb dieťaťa, avšak nemenej aj ostatných členov rodiny, ktorí potrebujú nájsť 

v rodine bezpečné zázemie. Virginia Satirová (1994) považuje rodinu za priestor, v ktorom 

majú jej členovia nachádzať povzbudenie, pokoj a ochranu. Priblížme si zameranie práce 

sociálnych pracovníkov v jej jednotlivých fázach. Sociálna práca s rodinou zameraná na 

úpravu, resp.obnovu jej jednotlivých funkcií býva označovaná pojmom sanácia. Jej cieľom je 

pomôcť rodine nadobudnúť opäť funkcie, ktoré stratila, resp. ktoré neboli dostatočne napĺňané 

z hľadiska potrieb jej členov.  

 

1 Ciele sociálnej práce 

Sociálna práca pri výkone predbežných opatrení a uložených výchovných opatrení deťom je 

zameraná na poskytnutie pomoci pri odstránení príčin, pre ktoré bolo výchovné alebo 

predbežné opatrenie uložené formou individuálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou. Práca 

s rodinou prebieha v nasledovných fázach: 

1. fáza : Anamnéza rodinného prostredia, analýza príčin krízy 

Získavanie všetkých dostupných informácií od subjektov zainteresovaných v starostlivosti 

o rodinu (obecný úrad, detský domov, krízové stredisko, škola, zdravotnícke zariadenie) za 

účelom zostavenia komplexnej sociálnej anamnézy rodiny. Analýza príčin krízy prebieha 

v uvedomení si faktorov, ktoré vznik dysfunkčnosti rodiny spôsobili, bez tendencie 

moralizovať nad správaním členov rodiny.       

2. fáza : Sociálna diagnostika Prvý kontakt  s rodinou - ohlásená návšteva (dvojica odborníkov).  
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Cieľom návštevy je nadviazanie kontaktu, získanie dôležitých informáci pozorovaním diania 

v rodine, vzájomnej interakcie, vysvetlenie cieľov a prostriedkov pomoci členom rodiny a ich 

motivovanie k spolupráci. Ďalšie návštevy sú zamerané na identifikovanie silných stránok 

a potrieb členov rodiny. V spolupráci s ďalšími subjektmi sociálny pracovník vypracováva plán 

sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou. 

3. fáza : Terénna sociálna práca  

Sociálni pracovníci vykonávajú terénnu sociálnu prácu zameranú na  znovuobnovenie vzťahov 

medzi rodinou a dieťaťom a úpravu tých podmienok, pre ktoré sa rodina dostala do pozornosti 

sociálnych pracovníkov. Hlavné činnosti sociálnych pracovníkov spočívajú v  poskytovaní 

sociálneho poradenstva rodine za účelom obnovenia jej funkcií; v sprevádzaní členov rodiny 

na úradoch, v škole, v inštitúciách za účelom uľahčenia kontaktu i riešenia problémov, s 

ktorými je rodina konfrontovaná. Prebieha taktiež pravidelná spolupráca s inými inštitúciami a 

organizáciami za účelom napĺňania potrieb rodiny -  osobne alebo telefonicky. Rodina je 

v procese jej sanácie pozorovaná v bežných životných situáciách, je jej poskytované sociálne 

poradenstvo pri riešení problémov a konfliktov. S rodinou sa intenzívne pracuje na odstránení 

príčin, pre ktoré bolo výchovné alebo predbežné opatrenie uložené. 

4.fáza : Zhodnotenie výsledkov v práci s rodinami  

Sociálni pracovníci na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou vyhodnocujú 

zmeny v rodine, v správaní jednotlivých členov počas celého obdobia sanácie a správanie 

dieťaťa v čase ich pôsobenia. 

Cieľom sociálnej práce s rodinou býva sanácia rodinného prostredia do takej miery, aby sa 

nemuselo pristúpiť k vyňatiu detí z rodín. Počas návštev v rodine sociálni pracovníci pracujú 

s členmi rodiny i širšieho príbuzenstva na zmenách, ktoré odvrátia riziko vyňatia dieťaťa 

z biologickej rodiny. Pozorovaním sa zisťuje dodržiavanie hygienických návykov v rodine, 

zabezpečenie biologických, sociálnych a psychických potrieb ostatných detí, ak žijú s rodičmi. 

Taktiež v spolupráci s územnou samosprávou sa sociálni pracovníci snažia pomôcť pri riešení 

problémov rodiny. V práci s rodinami sa využíva sociálna intervencia zameraná na podporu 

psychosociálneho fungovania klientov, činnosť v prospech klientov vzhľadom na ich 

správanie, vzťahy, životné a pracovné podmienky; klientom sa poskytuje sociálne poradenstvo 

v nepriaznivej sociálnej situácii. V práci s rodinami je využívaný princíp „empowerment“, t.j. 

proces pomoci klientom, ktorý vedie klientov k preberaniu vlastnej zodpovednosti za svoj 

život. Bechyňová, Konvičková (2008, s. 18) definujú sanáciu rodiny ako „súbor opatrení 

sociálno-právnej ochrany, sociálnych služieb a ďalších opatrení a programov, ktoré sú 

poskytované alebo uložené prevažne rodičom dieťaťa a dieťaťu, ktorého sociálny, biologický 

a psychologický vývoj je ohrozený. Dôsledkom neriešenej alebo akútnej situácie ohrozeného 

dieťaťa môže byť jeho umiestnenie mimo rodinu. Základným princípom sanácie rodiny je 

podpora dieťaťa prostredníctvom pomoci jeho rodine.“ 

 

1.1 Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

akreditovaným subjektom  

Pre úplnosť informácií je dôležité uviesť, za splnenie akých podmienok podľa § 79 zákona 

č.305/2005 Z.z. môže fyzická alebo právnická osoba získať akreditáciu na výkon opatrení 

SPOd a SK:  

 (1) Žiadateľ o udelenie akreditácie (ďalej len “žiadateľ o akreditáciu”), ktorým je fyzická 

osoba, musí preukázať splnenie týchto podmienok: 

a) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

b) bezúhonnosť a odbornú spôsobilosť, 

c) odbornú spôsobilosť fyzických osôb, ktoré zamestnáva alebo bude zamestnávať v 

pracovnoprávnom vzťahu, alebo iných fyzických osôb v inom zmluvnom vzťahu, a ktoré 

vykonávajú alebo budú vykonávať svoje povolanie v kontakte s klientmi, 
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d) bezúhonnosť fyzických osôb podľa písmena c), ktoré budú svoje povolanie vykonávať v 

kontakte s klientmi, 

e) trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, ak ide o cudzinca, 

f) písomne zdokumentované metódy práce a formy ich výkonu, 

g) predbežný súhlas príslušných orgánov prijímajúceho štátu alebo štátu pôvodu so spoluprácou 

pri sprostredkovaní medzištátneho osvojenia, ak žiadateľ žiada 

o akreditáciu na vykonávanie opatrení podľa § 78, 

h) materiálno - technické vybavenie potrebné na vykonávanie opatrení, na ktoré žiada 

akreditáciu a spôsob alebo predpokladaný spôsob ich financovania, 

i) vlastnícke právo alebo užívacie právo k priestorom, v ktorých budú vykonávané opatrenia, 

na ktoré žiada akreditáciu, okrem § 4 ods. 1 písm. a) až c), 

j) potvrdenie o zodpovedajúcich hygienických podmienkach v priestoroch, v ktorých budú 

vykonávané opatrenia, na ktoré žiada akreditáciu, 

k) písomne vypracovaný program supervízie a spôsob zabezpečovania programu supervízie 

vykonávaných opatrení, na ktoré žiada akreditáciu; na program supervízie § 93 ods. 8 platí 

rovnako. 

 

1.2 Kompetencie pracovníka akreditovaného subjektu 

Kompetencie spočívajú predovšetkým v poskytovaní sociálneho poradenstva, sociálnej 

prevencie a vybraných činností sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa získanej 

akreditácie na výkon činností sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Sociálny 

pracovník pracuje s klientmi, ktorými sú členovia biologických rodín; s rodinami ohrozenými 

sociálnou exklúziou; poskytuje v rodinách krízovú intervenciu; sieťuje spoluprácu medzi 

ÚPSVaR, VÚC, mestskými úradmi a obecnými úradmi; vykonáva ambulantnú ako aj terénnu 

sociálnu prácu pre klientov. V biologických rodinách prebieha z jeho strany kontaktovanie sa 

so širšou rodinou, vycestovanie do sociálneho prostredia pôvodnej rodiny, riešenie príčin 

problémov rodiny priamo v teréne – sprevádza klientov pri vybavovaní potrebných záležitostí, 

pomáha pri zvládnutí pre nich ťažkých situácií. Pôsobí preventívne pred zlyhaním rodiny do 

takej miery, aby nebolo potrebné dieťa z rodinného prostredia vyňať a umiestniť ho do 

zariadenia na výkon rozhodnutia súdu.  

Pri výkone sociálnej práce s našimi cieľovými skupinami klientov, s ktorými sme v minulosti 

pracovali na pozícii riaditeľky programu PRIDE v organizácii Úsmev ako dar, sme vychádzali 

aj zo sociálno - ekologickej teórie, ktorá ako uvádzajú Mátel, Schavel a kol. (2013, s.32) 

„zameriava pozornosť najmä na osobu v prostredí, ako aj na kontinuálne interakcie a transakcie 

medzi osobami, rodinami, skupinami, komunitami a ich prostredím“. V našej práci sme pri 

voľbe metód sociálnej práce zohľadňovali fungovanie manželského vzťahu či rodičovského 

vzťahu, vzťahy medzi súrodencami, vzťahy členov rodiny s blízkou a širšou rodinou, ich 

vzťahy a fungovanie v školskom a pracovnom prostredí ako aj úroveň spolupráce medzi 

inštitúciami, ktoré boli zaangažované do pomoci rodine. Pri identifikovaní týchto vzťahov 

a transakcií (transakcia ako proces, v ktorom sa človek snaží zvládať požiadavky prostredia 

a prostredie je charakterizované istou kvalitou, ktorá taktiež podmieňuje sociálne fungovanie 

človeka) sme využívali viaceré diagnostické nástroje ako sú genogram, ekomapa, analýza príčin 

krízy, vývinové puzzle, tabuľka histórie strát, ktoré tiež bližšie predstavujem vo svojej práci. 

Tie nám pomáhali identifikovať kľúčové vzťahové osoby v živote dieťaťa a jeho rodiny. 

Osvedčenou metódu, ktorú sme v rámci systémovej práci s rodinou využívali, bola metóda 

rodinných konferencií alebo tzv. stretnutí rodinného kruhu. Tento model práce s rodinou 

zdôrazňuje kľúčovú úlohu rodiny pri riešení jej problémov. Vychádza z presvedčenia, že rodina 

je schopná vyriešiť sama s pomocou sociálneho prostredia svoje problémy a sama má 

rozhodnúť o spôsobe, ako vyrieši svoje problémy. Model stretnutí rodinného kruhu začala od 

r. 2007 na Slovensku prezentovať organizácia Úsmev ako dar, ktorá pod vedením holandského 
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lektora vzdelávala pracovníkov subjektov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ako 

aj ďalších záujemcov z radov odbornej aj laickej verejnosti vo využívaní tejto metódy. 

Stretnutia rodinného kruhu sa môžu zúčastniť členovia blízkej i vzdialenej rodiny, 

spolupracovníci, priatelia z rôznych záujmových skupín, všetci, ktorí majú s jednotlivými 

členmi rodiny vzťah a chcú im byť nápomocní pri riešení ich problémov. Koordinátor stretnutia 

rodinného kruhu pripravuje spoločné stretnutie všetkých zainteresovaných osôb, vrátane členov 

odborného tímu, ktorými pri výkone sociálnej práce s rodinami sú predovšetkým pracovníci 

oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pracovníci územnej samosprávy, 

detských domovov, školských zariadení a zdravotníckych zariadení. Na spoločné stretnutie 

koordinátor pozýva členov širšej rodiny ako aj pracovníkov uvedených inštitúcií. V úvodnej 

časti stretnutia koordinátor vytvára priestor na predstavenie všetkých členov stretnutia, v rámci 

ktorého pracovníci daných inštitúcií predstavia oblasti, v ktorej môžu byť rodine nápomocní pri 

riešení jej problémov. Následne sa vytvorí súkromný priestor a čas pre rodinu, ktorá vytvára 

plán riešenia svojej situácie (Mikloško, Miklošková, 2013). Rodina má k dispozícii ľubovoľný 

čas na jeho vytvorenie. Ak je plán dostatočne bezpečný pre riešenie situácie dieťaťa, býva 

odborným tímom schválený v záverečnej časti stretnutia, v ktorej rodina predkladá členom 

odborného tímu svoje riešenie situácie, s konkrétnym uvedením osôb, ktoré budú čiastkové 

úlohy vyplývajúce z plánu napĺňať. Pre garanciu plnenia dohodnutých úloh je v pláne uvedená 

aj osoba z rodiny, ktorá bude dohliadať na jeho plnenie a v prípade zlyhania v správaní 

niektorého člena rodiny ho v jeho plnení plánu nahradí. Po schválení plánu, pri plnení ktorého 

budú rodine pomáhať aj prizvaní pracovníci v rámci svojich kompetencií a podľa ponuky, ktorú 

rodine poskytli v úvode stretnutia, si účastníci stretnutia dohodnú v rozsahu ďalších 2 - 3 

mesiacov tzv. hodnotiace stretnutie, na ktorom vyhodnotia plnenie svojich úloh a zhodnotia 

celkové riešenie situácie rodiny. Akreditovaný subjekt Úsmev ako dar ponúka tento model 

práce s rodinami, v ktorom je rodine preukazovaná dôvera v jej vlastné schopnosti zvládnuť 

náročnú životnú situáciu, z dôvodu ktorej si rodina za spolupráce s odborným tímom hľadá jej 

efektívne zvládnutie. Tento model prezentuje systémový prístup v práci s rodinou, v ktorom 

klientom nie je rozhodne len jeden člen rodiny, ale pracuje sa s rodinou ako unikátnym celkom, 

tvoreným jej jednotlivými členmi, z ktorých každý svojimi individuálnymi charakteristikami 

významne ovplyvňuje fungovanie celej rodiny. 

 

2 Starostlivosť o dieťa v profesionálnej rodine 

Ak nastane žiaľ situácia, že dieťa je potrebné vyňať z rodinného prostredia, býva umiestnené 

do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu, ktorým je u nás najčastejšie využívaný detský domov. 

O apríla 2018 sú detské domovy premenované na centrá pre dieťa a rodinu, v ktorých majú 

významné zastúpenie profesionálne rodiny. Pri príchode dieťaťa do profesionálnej rodiny, ktorá 

môže byť pre dieťa len dočasnou formou starostlivosti, je nevyhnutné ošetriť proces jeho 

adaptácie (Bohunský, 2011). Nesporne náročnou udalosťou je aj odchod detí z profesionálnych 

rodín a ich zvládanie na strane profesionálních rodičov (Hepnerová, 2011).  

Na základe vyhlášky č.103/2018 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 

č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vykonávajú od 1.4.2018 prípravu na výkon 

profesionálneho náhradného rodičovstva centrá pre deti a rodiny. Pred prijatím tejto 

legislatívnej úpravy vykonávali prípravu na výkon profesionálneho rodičovstva referáty 

poradensko-psychologických služieb ako organizačné jednotky úradov práce, sociálnych vecí 

a rodiny a tri akreditované subjekty SPDDD Úsmev ako dar, Návrat a Miesto pod slnkom.  

Podľa vyhlášky je kvalifikačným predpokladom pre zabezpečenie starostlivosti o dieťa 

v profesionálnej náhradnej rodine najmenej  

a) nižšie stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie, 
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b) úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, ak sa zabezpečuje 

starostlivosť o dieťa ktoré vyžaduje zvýšenú starostlivosť z dôvodu, že bolo týrané, sexuálne 

zneužívané alebo bol na ňom spáchaný trestný čin ohrozujúci jeho priaznivý psychický vývin, 

fyzický vývin alebo sociálny vývin.  

Prijatím nového zákona č.61/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.305/2005 Z.z. o 

sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, na základe ktorého sa detské domovy zmenili na centrá pre deti 

a rodiny s novými kompetenciami a úlohami, zmenil sa aj rozsah prípravy na výkon 

profesionálneho rodičovstva. Podľa vyhlášky č.103/2018 Z.z. je potrebné absolvovať 60 hodín 

prípravy, pokiaľ fyzická osoba ukončila úplné stredné vzdelanie; v prípade, ak fyzická osoba 

ukončila stredné vzdelanie, je potrebná 80-hodinová príprava. Príprava v rozsahu 21 hodín je 

potrebná, pokiaľ ide o zamestnanca centra, ktorý bol členom odborného tímu podľa §5 

vyhlášky č.103/2018 Z.z. alebo ktorý zabezpečoval starostlivosť o deti nepretržite najmenej tri 

roky alebo o manžela profesionálneho náhradného rodiča a starostlivosť v profesionálnej 

náhradnej rodine zabezpečuje len jeden z manželov. Autor Hejdiš uvádza (2011), že existuje 

veľa negatívnych prvkov v prípade profesionálneho rodičovstva a len úprimným záujmom 

a snahou konkrétnych profesionálnych rodín možno tento fakt zmeniť.  

Príprava na výkon profesionálnej náhradnej starostlivosti v centre zahŕňa podľa §16 vyhlášky 

č.103/2018 Z.z. poskytnutie základných informácií o právnych predpisoch upravujúcich oblasť 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a rodinnoprávnych vzťahov a ďalších 

všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s vykonávaním profesionálnej náhradnej 

starostlivosti, výchovných opatreniach, náhradnej starostlivosti a osvojení, psychickom vývine, 

fyzickom vývine a sociálnom vývine dieťaťa a potrebách dieťaťa, o potrebách a špecifikách 

starostlivosti o dieťa, ktoré je obeťou trestného činu obchodovania s ľuďmi, alebo ktoré je 

týrané, sexuálne zneužívané alebo sa vykonávajú opatrenia na overenie miery ohrozenia 

dieťaťa týraním, sexuálnym zneužívaním alebo iným činom ohrozujúcim jeho život, zdravie, 

priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin v rozsahu najmenej 16 hodín 

z celkového počtu hodín určených na poskytnutie základných informácií.  Počas prípravy sú 

záujemcom poskytované informácie aj o právach dieťaťa a o právach a povinnostiach 

profesionálneho náhradného rodiča. Príprava v sebe zahŕňa aj nácvik praktických zručností vo 

výchovnej práci s deťmi v rozsahu najmenej 50% z celkového počtu hodín prípravy na 

vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti, ktorý je zameraný na identifikáciu 

vývinových potrieb dieťaťa, vzťahovú väzbu, citové pripútanie a separáciu dieťaťa, 

prispôsobenie sa zmene v rodine profesionálneho náhradného rodiča; na komunikačné 

zručnosti, rozvoj výchovných činností, riešenie záťažových situácií v rodine a  na spoluprácu 

v tíme odborníkov. Po ukončení prípravy je vypracované písomné zhodnotenie prípravy, 

ktorého súčasťou je najmä zhodnotenie záujmu fyzickej osoby o získanie informácií o vyššie 

uvedený obsah prípravy vrátane zhodnotenia spolupráce pri nácviku potrebných zručností 

počas prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti. Súčasťou hodnotiacej 

správy je aj posúdenie motivácie fyzickej osoby na profesionálne vykonávanie náhradnej 

starostlivosti. V závere hodnotenia je uvedené, či fyzická osoba absolvovala alebo 

neabsolvovala prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti.  

Podľa § 17 zákonač.61/2018 Z.z. sa v centrách vykonávajú opatrenia pre dieťa a mladého 

dospelého v profesionálnej náhradnej rodine najmenej jednému dieťaťu a najviac trom deťom 

a mladým dospelým, ak sa starostlivosť zabezpečuje jedným zamestnancom centra. Ak sa 

starostlivosť poskytuje najmenej dvom a najviac šiestim deťom a mladým dospelým, tak sa 

starostlivosť zabezpečuje manželmi, ktorí sú zamestnancami centra; najviac dvom deťom, ak 

sa starostlivosť zabezpečuje jedným zamestnancom centra, ktoré vykonáva opatrenia podľa § 

56 zákona. Najmenej dvom a najviac štyrom deťom, ak sa starostlivosť zabezpečuje manželmi, 

ktorí sú zamestnancami centra pri vykonávaní opatrenia podľa § 56 zákona, a starostlivosť sa 
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poskytuje najmenej jednému mladému dospelému, ktorému bola poskytovaná starostlivosť v 

profesionálnej náhradnej rodine podľa § 52 zákona aj po dovŕšení plnoletosti,  ak sa mladý 

dospelý pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole. 

 

Záver 

Sociálna práca s dysfunkčnými rodinami, ktorá je systematická a efektívne poskytovaná,                                                                                           

môže zabrániť vyňatiu detí z ich biologických rodín. Nastavenie a poskytovanie efektívnej 

pomoci môže eliminovať riziko vyňatia dieťaťa a jeho následného umiestnenia do centier pre 

deti a rodiny. Pokiaľ by k takejto situácii však muselo prísť, je veľmi dôležité rozumieť cieľom 

poskytovania ústavnej starostlivosti deťom v sieti profesionálnych náhradných rodín, ktoré 

môžu byť v istom zmysle dočasnou záchranou pre dieťa aj rodinu. Legislatívne sprísnenie 

podmienok prípravy na výkon profesionálneho náhradného rodičovstva veríme, že prinesie 

efektívnejšiu pomoc a starostlivosť o deti vyňaté z rodinného prostredia a nahradí im v danom, 

určenom čase rodinné zázemie, ktoré je nevyhnutné v živote každého človeka.  
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METÓDY SOCIÁLNEJ PRÁCE V NÍZKOPRAHOVÝCH 

PROGRAMOCH PRE DETI A MLÁDEŽ 

 

Methods of social work in low-threshold programs for children and youth 

 

Martin VALENTÍNY 

Abstrakt 

 

Predkladaný príspevok sa venuje metódam sociálnej práce v nízkoprahových programoch pre deti a mládež. 

V ňom bližšie autor definuje nízkoprahovú filozofiu a princípy nízkoprahovej filozofie. Zároveň sa venuje metódam 

sociálnej práce a ich aplikácii v súlade s „nízkoprahovosťou“ a princípmi nízkoprahovej filozofie. Taktiež sa 

zameriava aj na potreby klienta a poukazuje na potrebu vytvárania súladu medzi nízkoprahovou filozofiou, 

metódami sociálnej práce a potrebami klienta. Príspevok má teoretický charakter a autor ho obohacuje vlastnými 

skúsenosťami z niekoľkoročnej praxe v nízkoprahových programoch pre deti a mládež. 

 

Kľúčové slová: Metódy sociálnej práce. Nízkoprahová filozofia. Princípy nízkoprahovej filozofie. 

 

Abstract 

 

This article deals with methods of social work in low-threshold programs for children and youth. The author 

describes the low-threshold philosophy and the principles of low-threshold philosophy. He also focuses on 

methods of social work and their application in accordance with "low-threshold" and the principles of low-

threshold philosophy. It also focuses on the needs of the client and points to the need to reconcile low-threshold 

philosophy, social work methods and client needs. The article has a theoretical character and the author enriches 

it with its own experience from years of experience in low-threshold programs for children and youth. 

 

Key words: Methods of social work. Low-threshold philosophy. Principles of low-threshold philosophy. 

 

Úvod 

Súčasné rýchle tempo doby ovplyvňuje nie len dospelého človeka, čo má za následok vplyv na 

mladého človeka. Deti a mládež dostávajú menšiu pozornosť svojich rodičov a tak sú nútení 

hľadať si podporu inde. Tými najbližšími sú pre nich rovesníci, pretože stratili dôveru v 

dospelých. So svojimi problémami a starosťami sa obracajú na svojich kamarátov, ktorí však 

tiež nevedia, ako sa s nimi vyrovnať. Práve z toho dôvodu je potreba existencie nízkoprahových 

programov pre deti a mládež. Tu klienti môžu nájsť útočisko a odpoveď na svoje otázky. 

Zároveň je však potrebné, aby aj služby klientom v nízkoprahových programoch pre deti 

a mládež boli poskytované na primeranej úrovni – odborne. K tomu nám slúžia metódy 

sociálnej práce, ktoré sú jasne definované. Zároveň často vyvstáva dilema, akým spôsobom 

aplikovať metódy sociálnej práce v nízkoprahových programoch pre deti mládež, ktoré sú 

špecifické svojím filozofickým prístupom. Na túto dilemu sa bližšie pozrieme v uvedenom 

príspevku a pokúsime sa tak odpovedať na časté otázky.  

 

1 Nízkoprahové programy pre deti a mládež 

Pojem nízkoprahový program a zariadenie evokuje u mnohých ľudí inštitúcie a zariadenia 

s bezbariérovým prístupom pre osoby so špeciálnymi potrebami. 

Ďalším mýtom, s ktorým sa stretávame vo verejnosti v súvislosti s daným pojmom je absencia 

akýchkoľvek pravidiel, hraníc a zásad. Pozorovatelia z vonka môžu nadobudnúť dojem, že 

v nízkoprahových programoch je všetko dovolené, môžu si tam robiť čo chcú. Jednoducho, že 

tam chýba poriadok a disciplína.  

Iným mýtom je, že nízkoprahový program je otvorený stále a pre každého kto prejavuje 

akýkoľvek záujem. V extrémnych prípadoch vzniká názor, že ide o krytie, schvaľovanie 
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a podporovanie vandalizmu a delikvencie, experimentovanie a užívanie návykových látok 

mladistvými. 

Práve preto sa v tejto kapitole budeme podrobnejšie venovať nízkoprahovej filozofií 

a nízkoprahovým programom pre deti a mládež. 

 

1.1 Definovanie termínu nízkoprahový 

Zákon o sociálnych službách 448/2008 Z. z. používa pojem „nízkoprahový“. Sociálna služba 

je definovaná nasledovne: ,,Za sociálnu službu, ktorá má nízkoprahový charakter, sa na účely 

tohto zákona považuje sociálna služba, ktorá je pre fyzickú osobu ľahko dostupná, uľahčuje jej 

kontakt so sociálnym prostredím a poskytuje sa v jej prirodzenom prostredí.“  

Podobne Klenovský (2002, In Marková, 2007) zdôrazňuje pri nízkoprahovosti ľahkú 

prístupnosť a absenciu tlaku inštitúcií na klienta. 

V zmysle eliminovania bariér brániacich klientom prístup k službe hovorí o nízkoprahovosti 

Fridrichovská (2008, s. 3), podľa ktorej ,,zásada nízkoprahovosti, znamená realizáciu služieb 

tak, aby bola umožnená maximálna prístupnosť, teda v snahe odstrániť časové, priestorové, 

psychologické a finančné bariéry.“ Pragmatické vysvetlenie pojmu ponúkajú autorky Ďugová 

a Vrbová (2010, s. 414): ,,Nízkoprahovosť znamená umožnenie maximálnej dostupnosti služieb 

bez registrácie, poplatkov, bez obmedzenia rasy, pohlavia, národnosti, alebo náboženského 

vyznania.“ 

Základným princípom nízkoprahovej filozofie je maximálna dostupnosť služieb pre klientov. 

 

1.2 Nízkoprahové programy 

Minimálne štandardy nízkoprahových programov pre deti a mládež (2005) uvádzajú, že 

nízkoprahové programy môžu byť realizované rovnocenne formou terénnej práce alebo práce 

v zariadeniach, čiže v kluboch alebo centrách. V týchto zariadeniach je odstránených čo najviac 

bariér, ktoré by klientom mohli brániť v prístupe do zariadení a vo využívaní služieb zariadenia.  

Nízkoprahovéyprogramy predstavujú komplex stacionárne alebo terénne poskytovaných 

služieb, ktoré sú pre klienta ľahko dostupné (v čo najprirodzenejšom prostredí) a nekladú na 

neho vysoké, nároky, (finančné, psychologické, časové, fyzické, technické...). Ich cieľomzje 

vytvárať podmienkyana nadviazanie kontaktu a konkrétnu prácu s jednotlivcami (a sociálnymi 

skupinami), ktorí sa vyhýbajú štandardnej inštitucionálnej pomoci, alebo ju aktívne 

nevyhľadávajú, a u ktorých je dôvodný predpoklad nutnosti a účelnosti takejto pomoci (Herzog, 

Klíma, 2003 In Šandor, 2005). 

Nízkoprahové programy pre deti a mládež, by mali byť situované v blízkosti cieľovej skupiny 

daného programu. Práve aj týmto spôsobom je možné osloviť čo najväčšiu skupinu 

potenciálnych klientov. 

Matoušek (2008a, s. 177) vysvetľuje potrebu vzniku nízkoprahových zariadení tak, že ,,po 

určitom čase práce s cieľovou skupinou priamo na ulici sa paradoxne objavuje silná potreba 

mať pre ďalšiu činnosť zastrešené miesto (klub, centrum), ktoré tvorí alternatívu pobytu na 

ulici.“  

Matoušek (2008a) ďalej dopĺňa, že nízkoprahové zariadenia slúžia cieľovým skupinám k 

spoločnému tráveniu voľného času, podpore rozvoja ich samostatnosti a spoločenskej 

spoluzodpovednosti a zahŕňajú ponuku sociálnej pomoci poskytovanej pracovníkom bez udania 

identifikačných údajov. 

Fridrichovská (2008, s. 3) ešte dopĺňa, že ,,cieľom je pozitívna zmena klientovho spôsobu 

života, jeho správania a splnomocňovanie klienta, minimalizácia rizík  a orientácia v sociálnom 

okolí a vytváranie vhodných podmienok pre riešenie nepriaznivých situácií.“ 

Stotožňujeme so slovami Bednářovej (1999, s. 35), podľa ktorej ,,z hľadiska sociálnej prevencie 

je vhodné, aby sa na budovaní centra aktívne podieľala cieľová skupina, ktorej má zariadenie 

slúžiť. Najmä výzdobu by si mali mladiství, pokiaľ je to možné, robiť sami podľa svojho vkusu, 
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ktorý je často odlišný od predstáv dospelých. Práve individuálna výzdoba nízkoprahového 

centra dodá tomuto zariadeniu atraktívnosť a cieľová skupina tak prirodzenou cestou získa k 

tomuto zariadeniu vzťah.“  

Z tohto dôvodu považujeme za dôležité, aby sa klienti podieľali na utváraní priestorov 

nízkoprahového programu. Mali by byť súčasťou pri renovácii priestorov NPDM alebo sa 

spolupodieľať na výzdobe k určitej slávnosti. Nemusí ísť len o výnimočné situácie, ale aj 

obežné akými sú napr. umývanie dlážky, či pohárov, utieranie prachu, drobné opravy, 

zveľaďovanie areálu a podobne. Tento názor zdieľa aj Fridrichovská (2008, s. 3) ,,Dôležitá pre 

klienta je možnosť podieľať sa na utváraní priestoru, kde trávi svoj čas a na celkovom 

ovplyvnení jeho vzhľadu. Samozrejme všetko po prejednaní s pracovníkmi klubu. Klienti si v 

tomto prípade budujú vzťah k priestoru a k veciam, čo znižuje možnosť devastácie klubu.“ 

Nízkoprahové programy ponúkajú klientom pracovníkov, ktorí sú mu k dispozícií a majú pre 

neho čas. Ponúkajú mu miesto na odpočinok, úkryt pred problémami vonkajšieho sveta, pomoc 

so zvládaním životných kríz, ale tiež aj priestor pre voľnočasové aktivity, podporu pri realizácií 

prianí a predstáv, a tiež sociálne kontakty s inými mladými. (The concept of mobile youth work, 

2004, s. 6) 

Z definícii, ktoré uvádzame je viditeľná potreba nízkoprahových programov v rámci sociálnych 

služieb. Ide o pomyslený most medzi potrebami klientov, ktorí nie sú schopní alebo nechcú, 

prípadne nevedia sami vyhľadať odbornú pomoc v inštitucionálnych zariadeniach. Tie 

častokrát kladú na klienta vysoké nároky v zmysle neopodstatnenej byrokracie, ktorá je pre 

niektorých klientov ťažko prekonateľná.  

 

1.3 Princípy nízkoprahovej filozofie 

Princípy nízkoprahovosti sú základným pilierom nízkoprahovej filozofie. Od nich sa odvíja 

ďalšia priama práca s klientmi. Základná myšlienka nízkoprahových princípov je postavená na 

odbúravaní prekážok a čo najväčšej prístupnosti k službám pre danú cieľovú skupinu. 

Aj Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládež používa princípy nízkoprahovej 

filozofie ako kritérium pre vstup do asociácie pre uchádzačov. Tento fakt taktiež naznačuje 

potrebnosť a významnosť nízkoprahových princípov. 

Uvádzame princípy podľa Šándora (2005). Za zmienku stojí, že všetky princípy považujeme za 

rovnako dôležité, aj keď ich uvádzame v poradí: 

Nízkoprahové naladenie pracovníkov - ,,Pracovníci by mali byť v prvom rade „maximálne 

dostupní“ tým, že klientov neodsudzujú, prijímajú ich, a nemajú príliš veľké očakávania, ktoré 

klienti objektívne nedokážu plniť, sprostredkovávajú ponuku služieb zariadenia a zároveň 

napĺňajú najčastejšiu potrebu klientov – potrebu spolubytia.“ (Šandor, 2005, s.14 - 15) V tomto 

prípade je veľmi potrebná orientácia  na klienta. Klient by mal cítiť, že pracovník plne akceptuje 

jeho potreby. Pracovník by za žiadnych okolností nemal hodnotiť klienta. 

Voľný vstup a pobyt v zariadení - ,,Klienti môžu prichádzať a odchádzať v rámci otváracej 

doby zariadenia podľa svojho uváženia. Výnimkou môžu byť pravidlá niektorých zariadení, 

ktoré kvôli nedostatočnej priestorovej kapacite povoľujú len jeden vstup v rámci jednej 

otváracej doby (napr. ak sa klient rozhodne zariadenie opustiť, nemôže sa doň už v ten deň 

vrátiť, čím uvoľní miesto ďalším záujemcom). (Šándor, 2005, s. 15) V prípadoch kedy je 

povolený len jeden vstup do zariadenia je potrebné, aby klienti boli o tom vopred oboznámení, 

napr. hneď pri vstupe do zariadenia. Ďalšou možnosťou je, aby táto informácia bola pravidlom 

a voľne viditeľná pre všetkých klientov. 

Bezpečie – „Zariadenie by vo svojich priestoroch malo vytvárať podmienky bezpečia  

a ochrany klientov, personálu aj zariadenia. Zámerom nízkoprahového zariadenia je ponúknuť 

pokojné a bezpečné miesto ako prostriedok na vytvorenie kontaktu s klientom. Nízkoprahové 

zariadenie je zároveň akýmsi azylom. Chráni klienta pred negatívnymi vplyvmi ulice, a zároveň 

chráni ulicu pred klientom. Garanciou ochrany a bezpečia by mali byť aj funkčné pravidlá a 
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interné smernice, upravujúce postup pracovníkov v krízových situáciách, a napokon odborne 

vyškolený personál.“ (Šándor, 2005, s. 15) 

Pasivita je prípustná – „Klient, ktorý navštevuje nízkoprahové zariadenie nie je nútený na 

žiadnu činnosť alebo aktívnu účasť v programe. Je iba pozývaný. Ak sa z nejakých dôvodov 

odmieta zúčastniť organizovanej aktivity, môže využiť inú ponuku alebo dostupný materiál či 

vybavenie, alebo sa môže rozprávať s ostatnými klientmi, či pracovníkmi zariadenia. V 

konečnom dôsledku však môže byť pasívny, a nemusí sa ničoho zúčastňovať, ani využívať 

vybavenie. Je dôležité uvedomiť si, že v rámci cieľovej skupiny NPDM je veľké množstvo 

klientov, ktorí potrebujú len s niekým byť, s niekým, s kým sa cítia v bezpečí a v pokoji, čím 

napĺňajú svoju potrebu spolubytia. (Šándor, 2005, s. 15) 

Pravidelná dochádzka nie je podmienkou – „Pravidelná dochádzka do zariadenia nie je 

podmienkou využívania služieb zariadenia. Podobne ani členstvo, či iná forma registrácie. 

Vyžadovať pravidelnú účasť v klube a na programe, a napr. bodovanie dochádzky by malo za 

následok, že niektorí klienti by pravdepodobne veľmi skoro prestali program navštevovať. Aj 

z tejto skúsenosti vyplýva, že NPDM väčšinou nevytvárajú dlhodobý štruktúrovaný program, 

ktorý vyžaduje pravidelnú dochádzku a aktívnu účasť klientov. 

Tým sa zohľadňuje doplnková charakteristika cieľovej skupiny, nedostatočná schopnosť 

systematicky a pravidelne vykonávať nejakú zmysluplnú činnosť, čo zahŕňa aj pravidelnú 

dochádzka do klubu, či iného zariadenia.“ (Šándor, 2005, s. 15) 

Pravidlá – „Nevyhnutným predpokladom toho, aby sa problémovým situáciám predchádzalo, 

alebo keď k nim dôjde, aby sa riešili, je funkčný systém pravidiel a sankcií,  

s ktorým sú klienti aj personál dobre oboznámení. Jasne definovaná cieľová skupina klientov, 

a priority programu alebo zariadenia, môžu personálu pomôcť pri rozhodovaní o optimálnom 

postupe v danej záležitosti. Dobre nastavený systém pravidiel v nízkoprahových programoch 

pre deti a mládež určuje spôsob komunikácie medzi klientmi navzájom, aj medzi pracovníkmi 

a klientmi.“ (Šándor, 2005, s. 16) 

Z našej skúsenosti odporúčame, aby zariadenie vytváralo pravidlá s klientmi. Tým si klienti 

osvoja pravidlá a považujú ich za svoje. Je nevyhnutné, aby sa do zoznamu pravidiel uvideli aj 

pravidlá, ktoré si vytvorili samotní klienti aj keď by sa zariadenie zaobišli bez daného pravidla. 

Ďalším naším odporúčaním je, aby pravidlá boli písané jazykom, ktorý je klientom blízky 

a rozumejú mu. Mali by byť stručné a výstižne. Podľa nášho názoru by pravidlá mali byť vždy 

na jasne viditeľnom miestne (napr. na stene v každej miestnosti) tak, aby ktorýkoľvek klient, či 

pracovník mohol na ne poukázať. 

K pojmu pravidlá sa viažu aj pojmy odmena a sankcia. Stáva sa, že klienti porušujú pravidlá aj 

napriek tomu, že boli pri ich vytváraní a súhlasili s nimi. Práve preto je dobré znovu spolu 

s klientmi vytvárať aj odmeny a sankcie. Odmeny a sankcie by mali byť adekvátne k danému 

pravidlu. Každý z členov, či už pracovníci alebo klienti by ich mali dokonale ovládať. Znovu 

odporúčame, aby odmeny a sankcie boli viditeľné v každej miestnosti. 

Ak nízkoprahový program poskytuje aj terénnu službu, nie je možné, aby pravidlá boli jasne 

viditeľné z dôvodu, že pracovníci spolu s klientmi sa nachádzajú na ulici a zo sebou majú vak 

s najnutnejšími potrebami. Väčšinou v terénnych programoch je pravidiel omnoho menej. Sú 

to pravidlá, ktoré by mali primárne poskytovať pracovníkom a klientom bezpečie a nenarúšanie 

služby. Ide napr. o pravidlá ako: 

- tolerovanie svojho okolia a rešpektovanie pracovníkov,  

- klienti nesú zodpovednosť za veci, ktoré si od pracovníkov požičajú a snažia sa ich bezpečne 

a nepoškodené vrátiť späť. 

V terénnom programe je preto dôležité častejšie sa rozprávať o pravidlách, odmenách 

a sankciách pretože nie sú jasne viditeľné. Napr. klienti ich môžu vidieť na letáku počas 

prvokontaktu, ale to môže byť doba niekoľkých mesiacov odkedy klient tento leták mal 

v rukách. 
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Poplatky a služby – „Vstup do zariadenia a využívanie štandardnej ponuky zariadenia nie je 

podmienené finančnou spoluúčasťou klienta. Finančná náročnosť programu by mohla vytvoriť 

neprekonateľnú bariéru. Rodičia možno peniaze majú, ale zariadenie musí počítať s peniazmi, 

ktoré majú klienti (vreckové), a podľa toho upraviť ceny za bežné služby. Mnohé nízkoprahové 

zariadenia (a nielen tie) majú vypracovaný jednoduchý systém, ako umožniť klientovi využiť 

ponuku či program, aj keď nemá finančné prostriedky, alebo ich nechce použiť. Ekvivalentom 

niektorých doplnkových aktivít a materiálov sú jednoduché bežné úkony, ktoré sú potrebné, 

aby zariadenie a program fungovali. 

Napr. klient má záujem zahrať si stolný tenis, ale nemá peniaze, aby si požičal raketu  

a loptičku. Môže teda pred, alebo po programe napr. umyť dlážku, či vyniesť smeti, alebo 

upratať herňu. Je veľa činností, ktoré súvisia s bežnou prevádzkou zariadenia. 

Niektoré nízkoprahové programy majú vypracovaný prehľadný „cenník“, ktorý obsahuje reálnu 

cenu v korunách a jej ekvivalent v manuálnych činnostiach alebo inej pomoci súvisiacej s 

prevádzkou zariadenia alebo jeho programov a akcií.“ (Šándor, 2005, s. 16) 

Zaručená anonymita - Klient má možnosť zostať v anonymite. Akákoľvek dokumentácia 

obsahujúca osobné údaje klienta musí byť vedená s klientovým súhlasom a má právo do nej 

nahliadnuť. Zariadenie by malo získavať a evidovať len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné na 

poskytovanie odborných a kvalitných služieb (Pojmosloví nízkoprahových zařízení pro děti 

a mládež, 2008).  

Šándor (2005, s. 16) k tejto definícii dopĺňa „To neplatí o zápisoch a pracovných poznámkach 

pracovníkov o dôležitých udalostiach a situáciách počas otváracích hodín. Bežnou praxou 

niektorých NZDM je vedenie pracovného denníka, do ktorého pracovníci zaznamenávajú 

stručný priebeh diania v klube, mimoriadne situácie (napr. agresívne správanie klienta, 

mimoriadna aktivita doteraz pasívneho klienta), prípadne sankcie a obmedzenia, alebo naopak, 

výhody pre klientov vyplývajúce z tejto mimoriadnej udalosti. 

Pri využívaní štandardných služieb sa nevedie evidencia, ktorá obsahuje osobné údaje užívateľa 

služieb. Aby klient mohol navštevovať nízkoprahové zariadenie a zúčastňovať sa štandardného 

programu, nemusí o sebe poskytnúť žiadne formálne informácie. Ak však ide o nadštandardnú 

ponuku, ako je napr. tábor (alebo iná akcia realizovaná mimo mesta, ktorá má prevažne 

pobytový charakter), akcia vyžadujúca poistenie účastníkov alebo ich evidenciu, je registrácia 

základných dát nevyhnutná. U klientov mladších ako 18 rokov je potrebný aj súhlas rodičov 

(potvrdený podpisom príp. osobným kontaktom).“ 

Participácia klientov – „je významným prvkom v nízkoprahovosti. Pomáha a) aktivizovať 

klientov na aktívne využívanie voľného času; b) učiť klientov prevziať zodpovednosť za svoje 

konanie a správanie. Klienti by mali mať možnosť podieľať sa spolu s pracovníkmi na vytváraní 

programu, úprave interiéru a vybavení klubu, ak je to v technických, finančných, priestorových 

a časových možnostiach zariadenia a jeho pracovníkov, a v súlade s právnymi normami, 

internými smernicami a pravidlami klubu. Ak tieto podmienky nie sú, je možnosť hľadať spolu 

s klientmi vyhovujúce riešenia a iné alternatívy, čím sa napĺňa princíp participácie a aktivizácie 

klientov. Pracovníci sa nemusia báť neúspechu alebo náročnosti akcie. Prípadná nespokojnosť 

s výsledkom alebo neúspech, môže byť pre pracovníkov vhodnou príležitosťou na rozhovor o 

pocitoch klientov, príčinách neúspechu a vlastnom „poučení“. (Šándor, 2005, s. 17) 

Marková (2007, s. 10) uvádza, že ,,pracovná skupina bratislavských nízkoprahových zariadení 

dopĺňa ďalšie dva princípy: odlišnosť klienta je v poriadku a voľnočasové aktivity sú 

prostriedkom a nie cieľom nízkoprahovej služby.“ Inými princípmi môžu byť: výchova k 

etickým hodnotám či rovnosť v zmysle poskytovania služieb cieľovej skupine bez ohľadu na 

pohlavie, farbu pleti, vieru, náboženské či politické vyznanie.  

Za zaujímavý považujeme pohľad Tiffany-ho (2011), ktorý vychádza zo skúseností 

španielskych a francúzskych streetworkerov. V súvislosti s nízkoprahovými princípmi hovorí 

o koncepte ,,Rhythm & pace“ - rytmus a tempo, ,,proximité“ - blízkosť a ,, accompagner“ - 
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sprevádzanie. Rytmus a tempo znamená zistenie, že životy mladých ľudí na ulici môžu byť 

veľmi odlišné od našich. Zatiaľ čo my sa takmer vždy náhlime, zdá sa, že niektorí mladí ľudia 

sú schopní potĺkať sa ulicami celé hodiny. A preto, ak máme pracovať úspešne, potrebujeme 

spomaliť, zastaviť sa, všimnúť si ich rytmus a tempo. (Tiffany, 2011) Tento koncept je možné 

aplikovať aj v našich podmienkach. Súčasný trend obchodných centier ponúka ideálnu 

príležitosť na korzovanie mladých ľudí. Ide o takzvané „sladké ničnerobenie“.  

Princípy nízkoprahovej filozofie je možné upravovať podľa potreby vo vzťahu k cieľovej 

skupine pretože základným princípom je dostupnosť.  

 

2 Metódy sociálnej práce v NPDM 

V nízkoprahových programoch pre deti a mládež sú pracovníkmi aplikované metódy sociálnej 

práce. Tie sú jasne definované a zároveň ponúkajú možnosť variácie. Táto variácia je výhodou 

nakoľko sa každá metóda sociálnej práce aplikuje priamo na konkrétneho klienta, skupinu, či 

komunitu. Zároveň v NPDM máme na zreteli princípy nízkoprahovej filozofie a metódy 

sociálnej práce prispôsobujeme na základe nich. Je možné povedať, že pri aplikovaní metód 

sociálnej práce zohľadňujeme potreby a individualitu klienta (skupiny, komunity) a princípy 

nízkoprahovej filozofie. Na dosiahnutie stanoveného cieľa, ktorý si vytvárame spolu s klientom 

je potrebné udržiavať všetky tri zložky v súzvuku.  

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázok 1: Súzvuk metód sociálnej práce, potrieb a individuality klientov a princípov NPDM k dosiahnutiu 

stanovených cieľov 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Činnosti, ktoré vykonáva pracovník v NPDM, nazývaný aj kontaktný pracovník bližšie 

približuje Nedelníková (2006): 

- priama práca s užívateľom, 

- nepriame aktivity v prospech užívateľov, 

- aktivity potrebné pre realizáciu a rozvoj sociálnej služby, 

- konzultovanie svojej práce s (terénnymi) sociálnymi pracovníkmi podľa organizačnej 

štruktúry poskytovateľa, 

- aktivíty v prospech vlastného profesného rozvoja. 

Princípy NPDM 

Metódy SP 

Potreby a individualita 
Cieľ práce s klientom 
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Klíma a Jedlička (2008, s. 15) za významný aspekt charakterizujúci nízkoprahové programy 

pre deti a mládež považujú ,,možnosť nezáväznej orientácie v ponuke služieb spolu s prijatím 

otvorenej diskusie a následnej vlastnej voľbe.“ Ide o význačný aspekt nízkoprahových 

programov, kedy klienti majú možnosť z palety služieb nevyužiť žiadnu z nich bez 

akýchkoľvek následkov. Klient zostáva klientom programu aj v tom prípade, ak si nevyberie 

ani jednu z ponúkaných služieb. Zároveň všetky ponúkané služby je možné obmieňať 

a variovať podľa toho, ako klientovi vyhovujú za predpokladu, že nie sú v protiklade 

s internými predpismi inštitúcie alebo všeobecne platných zákonov. 

Ponuku služieb, ktoré poskytujú nízkoprahové programy pre deti a mládež možno rozdeliť do 

troch skupín: 

1. poskytovanie sociálnych služieb, 

2. voľnočasové aktivity, 

3. neformálna a informálna výchova. 

Pre potreby tohto príspevku sa zameriame na poskytovanie sociálnych služieb.  

 

2.1 Poskytovanie sociálnych služieb 

Základným prvokom činností nízkoprahových programov pre deti a mládež sú práve sociálne 

služby poskytované klientom. Prevádzajú sa na základe metód sociálnej práce. Levická (2002) 

delí metódy sociálnej práce podľa niekoľkých oblastí: 

- časové hľadisko, 

- demografické hľadisko, 

- statusové hľadisko, 

- podľa miesta výkonu, 

- podľa druhu vykonávanej činnosti / aktivity. 

Matoušek (2008b, s. 100) definuje metódy sociálnej práce ako ,,špecifické postupy sociálnych 

pracovníkov definované cieľom alebo cieľovou skupinou.“ 

Nasledovne uvádzané sociálne služby, ktoré ponúkajú nízkoprahové zariadenia a považujeme 

ich za základné. Zároveň vychádzajú z Štandardov nízkoprahových služieb (2009). 

 

2.2.1 Kontaktná práca 

Kontaktnú prácu chápeme ako nevyhnutnú sociálnu službu. Tento pojem sa vyskytuje najme 

v nízkoprahových programoch. Je bežne zaužívaný medzi odborníkmi pracujúcimi v rámci 

nízkoprahovej filozofie. Vychádza z logickej následnosti, kedy pracovník nízkoprahového 

programu pre deti a mládež nadväzuje kontakt s klientmi a zisťuje ich individuálne potreby. 

Vzdelaním ide o sociálnych pracovníkov, psychológov, pedagógov a iných, ktorí pôsobia 

v danom programe.  

Ak je identifikovaná potreba prichádzajúceho klienta, ktorú je nízkoprahový program pre deti 

a mládež schopný uspokojiť, asistuje pracovník pri definovaní objednávky. 

Je potrebné zdôrazniť, že základnou úlohou pracovníka v nízkoprahovom programe je 

prvoklientom vysvetliť pravidlá a informovať o tom, čo im program ponúka. Je to potrebné 

z toho dôvodu, aby sa klient vedel orientovať v ponuke služieb a zároveň akými spôsobmi ich 

môže využívať. Zároveň ide o základný kameň budovania vzťahu medzi klientom, 

pracovníkom a programom.  

Česká asociace streetwork charakterizuje kontaktnú prácu ako spôsob a metódu práce, 

pomocou ktorej sa vytvára priestor a situácie pre realizáciu drobných individuálnych plánov 

(cielených intervencií). Ide o vytvorenie základného pracovného rámca potrebného pre 

realizáciuykonkrétneho výkonu (činností a služieb). Predstavuje špecifický druhykontaktu s 

užívateľom, ktorý má za ciel vytvoriť dostatočnú vzájomnú dôveru a podmienky potrebné pre 

rozvíjanie kontaktu a poskytovanie ďalších služieb. (Pojmosloví..., 2008) 
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Kontaktnú prácu je možné definovať aj ako samostatnú metódu práce s klientom a nie len ako 

službu. V nízkoprahových programoch pre deti a mládež ide o základný atribút, ktorý sa 

využíva pri priamej práci s klientom. Pracovníci využívajú kontaktnú prácu nie len pri 

prvoklientoch, ale počas každého jedného stretu s klientom. Klienti prichádzajú do programu 

vždy s niečím iným. Sú inak naladení, potrebujú niečo iné. V určitom zmysle pracovníci 

vytvárajú kontakty s klientmi nanovo. 

Súčasťou úspešného kontaktu s klientom nie je len klientovo naladenie, ale najmä 

pracovníkovo. Od klientov neočakávame, že budú usmievaví a ústretoví k spolupráci. Zároveň 

sa, ale od pracovníkov očakáva, že budú profesionálni. Ak pracovníci nie sú dostatočne 

naladení na službu, alebo sa nestotožňujú s nízkoprahovou filozofiou a jej princípmi môže to 

mať za následok negatívny dopad na klienta, prípadne na program. V rámci nízkoprahovej 

filozofii hovoríme o nízkoprahovom naladení pracovníkov. Viac o tejto téme sme sa venovali 

v kapitole 1.3 Princípy nízkoprahovej filozofie. 

 

2.2.2 Základné poradenstvo 

Poskytnutie poradenstva obsahuje zhodnotenie situácie, ponuku rady, informácií a riešení 

vedúcich k odstráneniu ťažkostí. Ide o riešenie aktuálnych problémov a zvyšovanie 

kompetencie klienta tieto problémy riešiť. Poradenstvo v nízkoprahovom zariadení sa najviac 

zameriava na záležitosti vzťahov, rodiny, sexu, návykových látok, školy, voľného času, 

sociálno-právne otázky a iné. (Pojmosloví..., 2008) Ideálne je, ak sa odohráva formou 

rozhovoru s klientom v samostatnej miestnosti. V niektorých prípadoch je vhodnejšie, ak klient 

nie je izolovaný od ostatných klientov. Klienti poradenstvo v samostatnej miestnosti 

s pracovníkov vnímajú ako zásadnú situáciu. Je treba vedieť prihliadať na klientove potreby, či 

má záujem byť osamote s pracovníkom vo vedľajšej miestnosti alebo mu stačí, ak sa o kúsok 

vzdialia od ostatných klientov. Zákon o sociálnych službách č. 448/ 2008 definuje sociálne 

poradenstvo ako: ,,odbornú činnosť zameranú na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej 

situácii. Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva a 

špecializovaného sociálneho poradenstva.“  

Na základe uvedeného môžeme skonštatovať, že pre výkon musí mať osoba dosiahnuté 

príslušné vzdelanie. Čo znamená, že nie každý kontaktný pracovník má oprávnenie na danú 

odbornú činnosť. 

Pracovník, ktorý vykonáva službu je dostatočne erudovaný na to, aby zorientoval klienta 

v danom probléme. Má dostatočné zručnosti na to, aby pomenoval ďalšie možnosti riešenia 

problému a navrhnuté riešenia s pravdepodobnými výsledkami predostrel klientovi. 

Chceme vyzdvihnúť najmä vzdelávanie a osvetu prostredníctvom neformálneho učenia, 

poskytovaním informácií v rozhovoroch s klientom, či už individuálne alebo skupinovo. 

Pracovník vykonávajúci službu zaistí, aby mal klient prístup k verejne dostupným informáciám 

a umožní mu, aby im porozumel a vedel ich použiť. (Štandardy nízkoprahových služieb, 2009)  

Na základe vlastných pracovných skúseností v NPDM je nám zrejmé, že klientom nevyhovuje 

forma poučovania a prílišného podávania informácii. Účinnejšia forma je, ak klient nadobúda 

poznatky formou neformálneho vzdelávania.  

Za podstatné pokladáme, aby klienti dostávali informácie formou rôznych brožúrok a kníh, 

ktoré je možné voľne rozmiestniť po zariadení tak, aby boli pre klientov na viditeľnom mieste. 

Týmto spôsobom sa klient nemusí pýtať pracovníka (v niektorých prípadoch sa nechce pýtať 

pracovníka) a môže si informáciu dohľadať sám. Súčasťou poskytovaných služieb v NPDM 

môže byť aj ponuka kontaktných hodín pre účely individuálneho poradenstva. Takéto služby 

môžu byť oddelené od bežnej prevádzky nízkoprahového programu. Prípadne si klient môže 

vybrať aj iný termín okrem fixných po individuálnej dohode s kontaktným pracovníkom. Môže 

ísť aj o mediačné aktivity, terapeutické služby, krízovú intervenciu alebo distribúciu.  
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Nízkoprahové programy pre deti a mládež majú svoje limity a nie je možné, aby pokrývali 

všetky služby, o ktoré by mohli mať klienti záujem. Z toho dôvodu je potrebné uviesť, že 

distribúcia klienta a prípadná sociálna asistencia by mala byť bežná súčasť ponúkaných služieb 

NPDM. 

Sme toho názoru, že je efektívne ak nízkoprahové programy pre deti a mládež majú svojich 

externých spolupracovníkov, ktorí sú v prípade potreby k dispozícii.  

Jedným z limitov nízkoprahovej filozofie je, že nie je možné očakávať dlhodobú individuálnu 

prácu s klientom. Klient neprichádza do zariadenia pravidelne a práve preto je náročné 

nastavovať individuálny rozvojový plán s klientom. O to dôležitejšia je situačná intervencia 

a aktuálne reagovanie na potreby klienta. 

Domnievame sa, že v praxi sa uplatňujú rôzne metódy práce, ktoré sa navzájom prepájajú 

a kombinujú k dosiahnutiu, čo najlepšieho možného výsledku vo vzťahu ku klientovi. Toto 

tvrdenie podporujeme slovami Levickej (2002) ktorá vníma široké spektrum metód sociálnej 

práce a dopĺňa, že ,,sa nemôžu používať izolovane, ale ich úspešnosť je závislá na schopnosti 

sociálneho pracovníka voliť vhodné kombinácie viacerých pracovných metód.“ (Levická, 2002, 

s. 93) Autorka taktiež uvádza, že ,,V jednotlivých oblastiach sociálnej práce používajú 

kolegovia všetky im známe metódy. Voľba metódy je závislá od typu klienta a problému, s 

ktorým prichádza.“ (Levická, 2003, s. 2) 

Nízkoprahové programy pre deti a mládež disponujú rozličnými druhmi sociálnych služieb 

a využívajú rozmanité metódy práce. Sme toho názoru, že aj v tomto druhu zariadení je 

potrebné mať kvalitný tím pozostávajúci nie len zo sociálnych pracovníkov, ale aj z iných 

pomáhajúcich profesii. 

 

Záver 

V predkladanom príspevku sme sa zamerali na metódy sociálnej práce v nízkoprahových 

programoch pre deti a mládež. Bližšie sme definovali nízkoprahovú filozofiu a nízkoprahové 

programy pre deti a mládež. Súčasťou nízkoprahovej filozofie sú jej princípy. Tie vytvárajú 

ucelený pohľad na danú filozofiu a sú akýmsi návodom na jej aplikáciu v praxi. Nie je možné 

zachovať „nízkoprahovosť“ bez rešpektovania a dodržiavania princípov nízkoprahovej 

filozofie.  

Vzhľadom na to, že nízkoprahové programy pre deti a mládež sú súčasťou sociálnych služieb 

je potrebné, aby pri práci s klientom boli aplikované metódy sociálnej práce. Tie však nie je 

možné uplatňovať bez zachovania princípov nízkoprahovej filozofie. V opačnom prípade by 

sme už nemohli hovoriť o nízkoprahových programoch pre deti a mládež.  

V praxi je náročné zlúčiť princípy nízkoprahovej filozofie, metódy sociálnej práce a potreby, 

či individualitu klienta. Riešením je, ak pracovník dôkladne ovláda princípy nízkoprahovej 

filozofie a je schopný ich aplikovať v praxi. Jedna zložka je im rozumieť na vedomej úrovni. 

Ďalšou zložkou je snažiť sa ich aplikovať v praxi a zároveň ich prijať za vlastné. Je náročné ak 

pracovník ich ovláda len na vedomej úrovni a zároveň nie je s nimi stotožnený. Na to, aby 

mohol dôkladne poskytovať intervencie klientom je potrebné, aby rozumel aj metódam 

sociálnej práce. V praxi sa vyžaduje zručnosť vo výbere vhodnej metódy a zároveň prípadná 

kreativita na kombináciu niekoľkých metód sociálnej práce k dosiahnutiu želaného výsledku 

pri práci s klientom. Treťou zložkou sú potreby a individualita klienta. To je potrebné mať na 

zreteli jednak pri aplikovaní princípov nízkoprahovej filozofie a zároveň aj počas vyberania 

vhodných metód sociálnej práce. Na to, aby sme rozumeli potrebám klienta a jeho individualite 

musíme jednak akceptovať klienta takého aký je a zároveň s ním byť v neustálom kontakte. 

Kontakt v našom ponímaní znamená nie len mu aktívne načúvať, ale mať o neho aj reálny 

záujem. Až v tom momente sa nám darí vnímať potreby klienta a jeho individualitu.  
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HARM REDUCTION NA SLOVENSKU 

 

Harm reduction in Slovakia 
 

Magdaléna HORÁKOVÁ 

Abstrakt  

 

Príspevok sa zameriava na programy výmeny injekčných striekačiek na Slovensku, ktoré fungujú na základe 

prístupu harm reduction. V úvodnej časti autorka približuje jeho význam a dôvody využívania, jeho postavenie 

v protidrogovej stratégii Slovenskej republiky a vznik a fungovanie programov zameraných na pomoc injekčným 

užívateľom drog na našom území. Napriek tomu, že opatrenia založené na princípe harm reduction sú praktické 

realistické, účinné a efektívne vzhľadom na vynaložené náklady, je tento typ služieb na Slovensku nedostatočný. 

V súčasnej dobe fungujú tri združenia lokalizované na západnom Slovensku. Súčasťou článku sú štatistické údaje 

organizácií, ktoré sa zameriavajú na počet kontaktov, počty prijatých a vydaných injekčných striekačiek za 

obdobie od ich vzniku do roku 2017.  

 

Kľúčové slová: Harm reduction, Injekčný užívateľ drog, Programy výmeny injekčných striekačiek, Štatistické 

údaje 

 

Abstract  

 

The paper focuses on syringe exchange programmes in Slovakia based on the harm reduction approach. In the 

opening part, the author discusses its purpose and reasons for its use, its position in the anti-drug strategy of the 

Slovak Republic and the establishment and operation of programmes focusing on the assistance to injecting drug 

users in the territory. Despite the fact that harm reduction-based measures are practical, realistic, effective and 

cost effective, this type of services is still insufficient in Slovakia. Currently, three associations located in Western 

Slovakia are in operation. The paper includes statistical data of organisations focusing on the number of contacts, 

the amount of syringes collected and provided from the start of their operation to 2017. 

 

Key words: Harm reduction. Injecting drug user. Syringe exchange programmes. Statistical data 

 

Úvod 

Termínom „harm reduction“ sa označujú koncepcie, programy a činnosti smerujúce 

k minimalizácii škôd súvisiacich s užívaním psychoaktívnych látok u osôb, ktoré nechcú alebo 

nemôžu s užívaním prestať (HRI, 2010).  

Z historického hľadiska bolo hlavným stimulom pre vytvorenie politiky a programov harm 

reduction zistenie rizika prenosu HIV/AIDS injekčným užívaním drog a zdieľanie spoločných 

ihiel a striekačiek. Paralelne sa vo viacerých krajinách robil prieskum zameraný na zistenie 

napätia medzi politikou znižujúcou samotné užívanie drog a politikou, ktorá bola zameraná na 

znižovanie škôd, ktoré sú spojené s ich užívaním. Odborníci dospeli k záveru, ktorý zhrnul 

Poradný výbor pre zneužívanie drog (1988 In Hunt, 2003b, s. 7) a to, že „hrozba pre zdravie 

jednotlivca a verejnosti, ktorú predstavuje HIV/AIDS, je omnoho väčšia ako hrozba, ktorú 

predstavuje zneužívanie drog“.  

Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že v roku 2015 zomrelo približne 450 000 ľudí 

v dôsledku užívania  drog. Z toho bolo 167 750 priamo spojených s rizikovým užívaním drog 

(predovšetkým predávkovaním). Zvyšné prípady boli nepriamo pripísané užívaniu drog 

a zahŕňali aj prípady úmrtí na vírus HIV/ochorenie AIDS a hepatitídu C (United Nations, 2018).  

Tieto ochorenia vznikajú aj prostredníctvom rizikového injekčného užívania drog, pri 

nedodržiavaní zásad menej rizikovej aplikácie drog.  

Lenton a Single (1996 In Hunt 2003b) uvádzajú, že prístup harm reduction stojí niekedy 

v protiklade s prístupmi, ktoré uprednostňujú prevenciu užívania drog a striktné presadzovanie 

prohibície drog na princípe „nulovej tolerancie“. Model harm reduction má na zreteli ochranu 

celej spoločnosti a súvisí so stratégiou ochrany verejného zdravia (Hrdina, 2003 In Kalina a 
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kol., 2003, s. 264). Napriek tomu, že je tento prístup zakotvený na princípoch verejného zdravia 

a možno ho podložiť dôkazmi, odporcovia majú výhrady voči jeho účinnosti, vplyvom 

a zámerom (Hunt, 2003b).  

Cieľom Protidrogovej stratégie EÚ (2013 - 2020) je prispieť ku znižovaniu dopytu po drogách 

a ponuky drog v rámci EÚ, ako aj k znižovaniu zdravotných a sociálnych rizík a škôd 

spôsobených drogami, a to pomocou strategického prístupu, ktorý podporuje a dopĺňa 

vnútroštátne politiky a poskytuje rámec pre koordinované a spoločné opatrenia, a ktorý je 

základom a politickým rámcom pre vonkajšiu spoluprácu EÚ v tejto oblasti. Tento cieľ bude 

dosiahnutý prostredníctvom integrovaného, vyrovnaného a fakticky podloženého prístupu. 

Znižovanie dopytu po drogách spočíva v širokej škále rovnako dôležitých a vzájomne sa 

posilňujúcich opatreniach, vrátane prevencie (spoločenskej, všeobecnej, selektívnej 

a indikovanej), včasnej detekcie a intervencie, zmierňovaní rizík a nepriaznivých dôsledkov, 

liečby, rehabilitácie, opätovného začlenenia do spoločnosti a rekonvalescencie. 

Jedným z cieľov Národnej protidrogovej stratégie Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 

– 2020 (MV SR, 2013, s. 9) je „predchádzať zdravotným a sociálnym rizikám a škodám, ktoré 

súvisia s užívaním drog, a znížiť ich prostredníctvom integrovaného, multidisciplinárneho a na 

faktoch založeného prístupu a pomocou presadzovania a zabezpečovania súladu medzi 

opatreniami predovšetkým v oblasti zdravia, v sociálnej oblasti, v oblasti vzdelávania 

a presadzovania práva“.  

Opatrenia založené na princípe harm redution sú praktické, realistické, účinné, bezpečné 

a efektívne vzhľadom na vynaložené náklady. Väčšina opatrení realizovaných v rámci prístupu 

minimalizácie rizík je finančne nenáročná, jednoducho realizovateľná a má silný dopad na 

zdravie jednotlivcov a celej spoločnosti (HRI, 2010).  

 

1 Harm reduction na Slovensku 

Programy výmeny injekčných striekačiek, ktoré fungovali na princípe harm reduction vznikali 

na Slovensku od konca 90. rokov. Organizácie vznikali z iniciatív študentov/absolventov 

katedier sociálnej práce a psychológie. Na zakladanie harm reduction služieb nevznikal žiadny 

tlak zdola - zapojenie členov komunity na začiatku fungovania programov bolo minimálne. 

Vznik a etablovanie služieb nebolo prioritou vlády, organizácie boli primárne financované zo 

zahraničných zdrojov (nadácií), okrajovo alebo vôbec zo štátu/regionálnych/miestnych 

zastupiteľstiev (Hičárová, 2014).  

Počas tohto do obdobia až do súčasnosti existovalo 7 organizácií, ktoré poskytovali služby pre 

injekčných užívateľov drog na Slovensku priamo v teréne. OZ Prima, OZ Odyseus (Bratislava), 

Združenie STORM (Nitra, Sereď, Trnava), Centrum dobrovoľníctva (Banská Bystrica), OZ 

Heuréka (Banská Bystrica, Zvolen, Žiar nad Hronom), OZ RISEN (Prešov), OZ Pomocná ruka 

(Košice).  

Oficiálne informácie o ukončení činnosti programov výmeny injekčných striekačiek 

organizácií OZ Heuréka (Banská Bystrica) a OZ Risen (Prešov) sa nám nepodarilo dohľadať. 

Kvôli personálnym zmenám v organizácii a nemožnosti v slovenskom systéme zabezpečiť 

stabilné financovanie harm reduction služieb bol projekt V.I.S. (výmena ihiel a striekačiek) 

Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici zastavený s platnosťou od 30.11.2012 (V.I.S. – 

terénna sociálna práca, 2018). OZ Pomocná ruka v Košiciach ukončilo poskytovanie služieb 

v januári 2017 . 

V roku 2018 fungujú na celom území Slovenskej republiky iba tri združenia – dve v Bratislave 

a Združenie STORM, ktoré pokrýva tri mestá. V roku 2005 založilo OZ Prima prvé kontaktné 

centrum v Slovenskej republike, v roku 2012 založilo Združenie STORM kontaktné centrum 

ZÓNA v Seredi a v septembri 2017 vzniklo centrum K2- kontakt s komunitou OZ Odyseus v 

Bratislave. Aktuálne teda realizujú služby s využitím filozofie harm reduction pre osoby 
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injekčne užívajúce drogy tri kontaktné centrá a tri terénne programy, všetky na západnom 

Slovensku. Nepokrytý je celý stred a východ Slovenska.  

Pre porovnanie situácie v oblasti harm reduction služieb v Českej republike uvádzame údaje 

z Výročnej správy o stave drog v Českej republike za rok 2016. Znižovanie rizík spojených 

s užívaním drog je jednou z hlavných oblastí českej protidrogovej politiky. Základ siete v tejto 

oblasti tvoria v Českej republike terénne programy a nízkoprahové kontaktné centrá. V roku 

2016 ich bolo 104 (57 kontaktných centier a 47 terénnych programov), rovnako ako v roku 

2015. V kontakte s nimi bolo 39,5 tisíc užívateľov drog. Podiel injekčných užívateľov drog 

medzi klientmi nízkoprahových programov sa dlhodobo pohybuje na úrovni 75-80% (80% 

v roku 2016), priemerný vek sa dlhodobo zvyšuje (v roku 2016 dosiahol 31,4 roku), ženy tvoria 

30% klientov. Množstvo distribuovaného materiálu vzrástlo a v roku 2016 bolo vydaných 6,5 

milióna injekčných setov (Mravčík, Chomynová, Grohmannová, Janíková, Tion Leštinová, 

Rous, Kiššová, Kozák, Nechanská, Vlach, Černíková, Fidesová, Vopravil, 2017). 

S ohľadom na situáciu v tejto oblasti na Slovensku vznikla v roku 2014 na Slovensku Platforma 

MVO v oblasti drog, ktorej iniciatívu zastrešuje Plán B n.o. Jej zakladajúcimi členmi sú OZ 

Odyseus, OZ Pomocná ruka (ukončila činnosť v roku 2017), OZ Prima, RE/set, o.z. 

a Združenie STORM. Organizácie spájala myšlienka ochrany verejného zdravia, zlepšovania 

podmienok výkonu aktivít v oblasti drogovej politiky a otvorenie diskusie o efektívnych 

opatreniach. Cieľom je predkladať kompetentným orgánom návrhy zmien smerujúce 

k zlepšeniu drogovej politiky, systému práce a pomoci užívateľom drog (Vznikla Platforma 

MVO v oblasti drog, 2016).   

Inštitút finančnej politiky v roku 2014 v spolupráci s Občianskym združením Odyseus, ktoré 

realizuje terénnu sociálnu prácu na princípe harm reduction v programe Chráň sa sám od roku 

1998 v Bratislave, vypracoval analýzu efektívnosti programu výmeny injekčných striekačiek 

medzi ľuďmi injekčne užívajúcimi drogy (Filko, Hojčková, Mach, Melioris, 2015).  

Jednou zo služieb tohto typu programov je výmena použitých injekčných striekačiek osobám 

injekčne užívajúcim drogy za sterilné. Tým sa znižujú riziká spojené s prenosom krvou 

prenosných ochorení, akým je hepatitída typu B, C, HIV, syfilis a i. a iných zdravotných 

komplikácií.  

Podľa odhadov, vychádzajúcich zo spracovanej analýzy, je tento program vysoko nákladovo 

efektívny. Benefity programu prevyšujú náklady 2,9 krát. Vnútorné výnosové percento 

programu je na úrovni 16%, pričom medzinárodné organizácie odporúčajú realizovať verejné 

investície s návratnosťou vyššou ako je 3,5 – 5%.  Inštitút sa vo svojej analýze zameral na 

ohodnotenie prínosov zo zníženia výskytu infekcií – hepatitídu typu C (HCV) medzi aktívnymi 

injekčnými užívateľmi drog. Počet odvrátených nákaz odhadli epidemiologickým modelom, 

ktorý simuluje nákazy v populácií. V roku 2014 sa v programe podarilo zabrániť 18% nákazám 

HCV, čo pri použití konzervatívnych odhadov na základe oficiálnych štatistík znamená 2,5 

nákaz. Každou odvrátenou nákazou sa vytvorí počas nasledujúcich 25 rokov benefit vo výške 

takmer 106 tisíc Eur. A to najmä prostredníctvom úspory nákladov na liečbu a zvýšením kvality 

života. Náklady na prevádzku programu predstavovali približne 90 000 Eur (Filko, Hojčková, 

Mach, Melioris, 2015). 

Z analýzy boli definované odporúčania pre organizácie a inštitúcie zaoberajúce sa touto 

problematikou. Hoci boli definované konkrétne pre program Chráň sa sám, domnievame sa, že 

je možné odporúčania aplikovať aj pre obdobné programy realizované na území Slovenskej 

republiky. Tieto odporúčania sú: 

- vzhľadom na vysokú nákladovú efektívnosť zvýšiť počet klientov programov výmeny 

injekčných striekačiek, najmä zapojením mladších demografických skupín ľudí užívajúcich 

drogy, 

- rozšíriť program aj na iné lokality v hlavnom meste a iné mestá, 
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- znížiť pravdepodobnosť nákazy infekčnými chorobami medzi injekčnými užívateľmi drog aj 

bežnou populáciou - okrem zvyšovania podielu vrátených striekačiek nachádzať alternatívne 

spôsoby zberu a bezpečnej likvidácie použitých striekačiek, 

- preskúmať možnosti verejného financovania a poskytovania „harm reduction“ programov 

(Filko, Hojčková, Mach, Melioris, 2015). 

 

2 Štatistické údaje programov výmeny injekčných striekačiek na Slovensku 

V nasledujúcej kapitole uvádzame štatistické údaje organizácií, ktoré prevádzkujú programy 

výmeny injekčných striekačiek na Slovensku v roku 2018– OZ Odyseus, OZ Prima, Združenie 

STORM. Za jednotlivé organizácie uvádzame počet kontaktov s klientmi, počet prijatých 

a vydaných injekčných striekačiek. Kontaktom rozumieme každé stretnutie pracovníka 

s klientom za účelom poskytnutia služieb – výmenného servisu (materiál na menej rizikové 

užívanie drog- sterilné injekčné striekačky, alkoholové tampóny, ascorbín, filtre, ďalej 

prezervatívy a i.), informačného servisu a poradenstva v oblasti zdravotnej, právnej, sociálnej 

a v oblasti liečby a i. Každé združenie si vedie štatistické záznamy a evidenciu klientov podľa 

vlastných potrieb zberu dát (pre potreby projektov, analýzy a i.). Na Slovensku neexistuje 

jednotná metodika zberu dát, ani jednotný systém evidencie klientov (prideľovanie kódov, 

keďže služby sú klientom poskytované anonymne). Jeden klient môže byť preto registrovaný 

vo všetkých organizáciách – vždy pod iným kódom, hoci sa jedná o tú istú osobu. Počty 

klientov však z nášho pohľadu nemapujú reálne počty injekčných užívateľov drog na 

Slovensku. Čísla vyjadrujú len počty osôb, ktoré z rôznych dôvodov využívajú programy 

výmeny injekčných striekačiek, či za účelom výmenného servisu alebo poradenských služieb. 

Osoby, ktoré si zabezpečia materiál na menej rizikovú aplikáciu sami, prípadne v danej lokalite 

pre injekčných užívateľov absentujú tieto typy služieb, nie sú zachytené v žiadnych štatistikách. 

Organizácie z dôvodu nedostatku financií počas rokov pôsobenia museli viackrát prejsť do 

krízového režimu- obmedzil sa počet služieb, výdaj injekčných striekačiek a iného zdravotného 

materiálu. Tieto obmedzenia/krízové režimy je možné vidieť v tabuľkách pri znížených 

počtoch ukazovateľov (prijaté/vydané IS, počet kontaktov).  

V prvej tabuľke sú uvedené štatistické údaje OZ Odyseus. Údaje zahŕňajú počty za terénny 

program a od roku 2017 aj za kontaktné centrum (to vzniklo v septembri 2017). Za rok 2017 

eviduje združenie 1447 klientov, ktorým poskytli v tomto roku služby (1100 v terénnom 

programe a 347 v kontaktnom centre), pričom sa kontaktovali s klientmi 6346 krát.  

 
Tabuľka 1: Štatistické údaje OZ Odyseus od roku 1998 - 2017 

Rok Počet kontaktov  

Počet prijatých 

IS 

Počet 

vydaných IS 

1998-

2007 61212 964209 1137924 

2008 5939 97035 122286 

2009 6224 122371 162003 

2010 5388 153968 208334 

2011 4690 139351 194428 

2012 4234 106682 225461 

2013 3721 96850 130028 

2014 4108 105061 140395 

2015 4560 111759 153544 

2016 4522 110276 149981 

2017 6346 161412 203016 

Spolu 110944 2168974 2827400 

Zdroj: Vlastné spracovanie s využitím interných materiálov OZ Odyseus 

*Kontaktom sa rozumie každé stretnutie pracovníka s klientom za účelom poskytnutia služby 



 

68 
 

Projekt zakladajúci činnosť združenia vznikol pilotne v roku 1999 (Ako sme vznikli a rástli, 

2018). V roku 2017 bolo v evidencii OZ Prima 1541 klientov (z toho 557 žien a 982 mužov). 

Za rok 2017 využilo služby organizácie 524 klientov a realizovali 253 služieb. V roku 2011 bol 

najnižší počet kontaktov s klientmi, a to 2470, prijatých bolo 9306 a vydaných 20096. Pre 

porovnanie bolo v roku 2011 zrealizovaných 179 služieb. V tabuľke uvádzame všetky dostupné 

štatistiky – od roku 2003, hoci združenie poskytovalo služby už skôr. 

 
Tabuľka 2: Štatistické údaje Občianskeho združenia Prima od roku 2002-2017 

Rok Počet kontaktov 

Počet prijatých 

IS 

Počet 

vydaných IS 

2003 4036 47709 67161 

2004 4228 53 518 71 319 

2005 4559 43598 62872 

2006 5713 59084 84124 

2007 4585 25872 44685 

2008 3635 14971 33150 

2009 3147 19582 33431 

2010 2991 18489 30502 

2011 2470 9306 20096 

2012 3407 18152 38283 

2013 4105 41578 79642 

2014 4776 49427 93275 

2015 4490 50195 93689 

2016 5706 69575 122732 

2017 5269 54855 84446 

Spolu 63117 575911 959407 

Zdroj: Vlastné spracovanie s využitím interných materiálov Občianskeho združenia Prima 

*Kontaktom sa rozumie každé stretnutie pracovníka s klientom za účelom poskytnutia služby 

 

V Tabuľke 3 sú uvedené štatistické údaje za Združenie STORM od roku 2003-2017. Od roku 

2003 združenie realizovalo služby v mestách Nitra a Sereď, od roku 2006 v Trnave. Združenie 

STORM v rámci zberu dát eviduje počty nových klientov, v roku 2017 služby využilo aspoň 

jedenkrát vyše tisíc klientov.  
 

Tabuľka 3: Štatistické údaje Združenia STORM od roku 2003-2017  

Rok Počet kontaktov* 

Počet prijatých 

IS 

Počet 

vydaných IS 

2003 441 4997 7523 

2004 1420 23968 31628 

2005 1652 42881 49593 

2006 630 15680 19636 

2007 2845 62308 71838 

2008 2424 63031 67577 

2009 3640 95662 105517 

2010 2262 61510 68226 

2011 2434 48245 54532 

2012 3956 104131 114029 

2013 4720 82413 82836 

2014 1981 11451 11883 

2015 4430 49590 49542 

2016 5057 71780 73056 

2017 4626 93782 98674 

Spolu 42518 831429 906090 

Zdroj: Vlastné spracovanie s využitím interných materiálov Združenia STORM 

*Kontaktom sa rozumie každé stretnutie pracovníka s klientom za účelom poskytnutia služby 
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Organizácie získavajú finančné prostriedky na svoju činnosť predovšetkým formou projektov, 

z ktorých sú financie prideľované na určité časové obdobie, na Slovensku chýba stabilný 

systém financovania tohto typu služieb. To je jedným z dôvodov ukončenia činnosti združení, 

ich nízkeho počtu v súčasnej dobe. Rovnako to pôsobí na fluktuáciu pracovníkov v daných 

službách, kedy vyškolení profesionáli s viacročnou praxou hľadajú pracovné miesta so 

stabilným príjmom. Vzhľadom na nízky počet programov na Slovensku je kontakt so skrytou 

populáciou injekčných užívateľov drog obmedzený na mesto Bratislava, Nitra, Sereď a Trnava. 

Absencia tohto kontaktu neznamená len obmedzenie informácií o reálnom počte osôb a vývoji 

drogovej scény, ale tiež chýba priestor na znižovanie rizík v zdravotnej, sociálnej, právnej 

oblasti u týchto injekčných užívateľov drog a motiváciu k zmene rizikového správania.  

 

Záver 

Prvoradým cieľom programov výmeny injekčných striekačiek je predchádzať prenosu 

HIV/AIDS a iných vírusových infekcií prenášaných krvou (na Slovensku predovšetkým 

hepatitídy typu C), ktoré sa šíria medzi užívateľmi drog prostredníctvom zdieľania materiálu 

na aplikáciu. Okrem toho sa programy snažia obmedziť sexuálny prenos HIV medzi injekčnými 

užívateľmi drog s presahom na ostatnú populáciu (Moss, 1987 In Hunt et al., 2003a). Snahou 

je zvyšovať počet sterilných injekčných striekačiek v obehu a tiež zvyšovať návratnosť 

použitých injekčných striekačiek s cieľom ich bezpečnej likvidácie (Hunt et al., 2003a). 

„Prenos HIV prostredníctvom kontaminovaných injekčných pomôcok používaných viacerými 

osobami je hlavnou príčinou rýchleho šírenia epidémie v mnohých rozvojových alebo 

transformujúcich sa krajinách (Burrows, 2002, s. 8 In Jirešová, Javorková, 2003, s. 49). 

Injekčné striekačky v kontexte práce s injekčnými užívateľmi drog slúžia ako kontaktný nástroj 

s klientmi. Opakovaným kontaktom sa vytvára priestor na nadviazanie vzťahu so skrytou 

populáciou užívateľov drog, motiváciu k zmene rizikového správania, pre ponuku služieb 

v oblasti zdravotnej, sociálnej, právnej a v oblasti liečby. Napriek štatistickým údajom 

organizácií a preukázateľnej efektivite programov tohto typu je ich počet na Slovensku 

dlhodobo nízky. 
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VYUŽITIE MYŠLIENKOVÝCH MÁP PRI INDIVIDUÁLNOM 

PLÁNOVANÍ 

 

Using The Mind Map in Individual Planning 

 

Marek SUŠINKA 

Abstrakt 

 

S individuálnym plánovaním má skúsenosti (či už praktické alebo teoretické) takmer každý sociálny pracovník. 

Existuje mnoho školení, kníh, článkov...Pod ich vplyvom častokrát pribúdajú nové a nové formuláre a ešte väčší 

zmätok v hlavách pracovníkov.  Na upratanie tohto zmätku sa ponúka úžasné spojenie - využitie myšlienkových 

máp pri individuálnom plánovaní. Myšlienkové mapy sú najdokonalejším organizačným nástrojom nášho mozgu. 

Ide o najjednoduchší prostriedok, ako dostávať informácie do nášho mozgu a ako z neho dostávať informácie von. 

Je to tvorivý a efektívny spôsob robenia poznámok, ktorý doslova „mapuje“ naše úvahy. Myšlienkovú mapu 

je možné použiť pri vytváraní osobného profilu užívateľa, pri individuálnom plánovaní i pri hodnotení. 

 

Kľúčové slová: Asociácie. Ciele spolupráce. Individuálne plánovanie. Lúčovité myslenie. Myšlienková mapa. 

Osobný profil.  

 

Abstract 

 

Almost every social worker has any experience (practical or theoretical) with individual planning. There are many 

training courses, education, books, articles... But it brings confusion in their heads. Another new form, another 

new view, another new concept. To clean up this confusion, there is an amazing connection - the use of mind 

mapping in individual planning. Mind maps are the most advanced organizational tool of our brain. This is the 

easiest way to get information into our brain and how to get information out of it. It's a creative and effective way 

to make notes that literally "map" our reflections. The mind map can be used to create a user's personal profile, 

individual planning and evaluation. 

 

Key words: Association. Objectives of cooperation. Individual planning. Radial thinking. Mind map. Personal 

profile. 

 

Úvod 

Už samotný podtitul konferencie „Sociálna práca – profesia s perspektívou, profesia 

s poslaním“ hovorí o zameraní sa na hodnoty aj na výhľad do budúcnosti. 

Jednou z možných perspektív je aj používanie rôznych nástrojov, ktoré síce nevznikli a priori 

pre účely sociálnej práce, no môžu ju posunúť na kvalitatívnom rebríčku o stupienok vyššie. 

Medzi takéto nástroje patria aj myšlienkové mapy.  Je možné ich využiť kdekoľvek:  

• v súkromí (vzdelávanie, dovolenka, bývanie,...), 

• v škole (brainstorming, výklad učiva, poznámky z výkladu, príprava na test,...), 

• v práci (porady, rokovania, prezentácie, plány, kariéra,...), 

• vlastne všade, kde je potrebné robiť zápisky a poznámky. 

Niektorí sociálni pracovníci (a nie je ich málo) majú obavy z individuálneho plánovania. A hoci 

sa mu niektorí snažia vyhýbať, je pravdepodobné, že väčšina sociálnych pracovníkov už pri 

práci s užívateľmi1 na individuálne plánovanie narazila. A ďalej to už poznáte... Z každého 

                                                           
1 Vzhľadom na obsiahlu diskusiu týkajúcu sa preferencie užívania pojmu klient alebo užívateľ, doplnenú o termín 

prijímateľ sociálnej služby (s ktorým pracuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ďalej len 

„ZoSS“), budú tieto pojmy používané ako synonymá. Jednak je to zásada, ktorú prijala Slovenská komora 

sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce a jednak hľadanie významových nuansí medzi týmito 

termínmi je viac akademickou debatou než ako reálnym problémom v praxi.  
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školenia máte určite niekoľko strán poznámok a množstvo nápadov na nové formuláre, ktoré 

určite nevyhnutne potrebujete. S každým novým zamestnancom a každým novým školením 

prichádzajú ďalšie a ďalšie formuláre (napr. osobný profil, cieľ spolupráce, plán adaptácie, 

popis situácie, naplňovanie individuálneho plánu, osobný plán, rizikový plán a mnoho ďalších). 

Výsledkom je šanón plný rôznych dokumentov, a to najdôležitejšie sa v tom množstve stráca. 

Pre uľahčenie práce sú niekedy pevne stanovené formuláre, ktoré nepripúšťajú výnimky. 

Personál sa snaží všetko popísať tak, aby to dobre vyzeralo na papieri. A výsledkom sú často 

plány, ktoré sú si až príliš podobné a známky individuálneho prístupu v nich by ste ťažko 

hľadali. 

A práve tu sa ponúka úžasné spojenie – využitie myšlienkových máp pri individuálnom 

plánovaní. Myšlienkovú mapu je možné použiť pri vytváraní osobného profilu užívateľa, pri 

individuálnom plánovaní i pri hodnotení. 

Keď si na tom dáte záležať, umožní vám to lepšie poznať užívateľa, s ktorým pracujete. Poznať 

jeho potreby, túžby a priania. Pochopiť, ako vyzerá jeho svet. Poznať, čo vníma ako dôležité, 

čo potrebuje, aby bol spokojný. Na základe tohto pochopenia môžete uvažovať, ako daného 

užívateľa podporiť, ako s ním spolupracovať, ako mu pomôcť v dosiahnutí toho, čo je pre neho 

dôležité. Vďaka poznaniu užívateľa a jeho sveta, sa môžete zamerať na budúcnosť a na plán 

poskytovania sociálnej služby. Takýto individuálny plán bude naozaj individuálny. 

 

1 Myšlienkové mapy 

Asi každý z nás si robil v živote poznámky. Zápisky z prednášok v škole, z porady v práci 

a pod. S odstupom času sa v nich však nedokážete vyznať. Možno ste si pripravovali podklady 

pre prezentáciu či verejné vystúpenie a po chvíli ste zistili, že máte niekoľko popísaných 

stránok papiera a strácate v nich prehľad. 

A prečo? 

Pretože poznámky si robíme lineárne, ale náš mozog nepracuje lineárne ale lúčovito. 

Informáciu, ktorú mozog získa z rôznych podnetov spája do kombinácií a asociácií. Častokrát 

sa nám situácie spájajú s vôňou, hudbou alebo farbou. Mozog pracuje v asociáciách 

a preskakuje medzi myšlienkovými prúdmi. Preto je niekedy ťažké vtesnať myšlienky do 

nudného súhrnu informácií. A hoci mozog nepracuje lineárne, svetu vládnu lineárne 

záznamy. Naučili sme sa zaznamenávať svoje myšlienky chronologicky tak, ako prichádzajú, 

často mechanicky, bez premýšľania. Klasickým zápisom textu do riadkov sa nám často ani 

nepodarí zaznamenať, čo nám všetko k danej téme napadne. Bežný zápis informácií je zdĺhavý, 

obmedzuje nás a strácame schopnosť koncentrácie. 

Písanie poznámok mnohých nudí, považujú to za stratený čas, bolí ich z toho hlava. Mnoho 

študentov  píše poznámky jednou farbou, čo zvyšuje pocit jednotvárnosti a monotónnosti. A čo 

robí mozog, keď sa nudí? Najskôr vypne príjem, potom sa vypne úplne, a zaspí. Takto to 

skutočne funguje – stačí sa pozrieť na študujúcich v knižniciach po celom svete. Čo tam robí 

polovica ľudí? Spí!  Schopnosť koncentrácie sa postupne vytráca – mozog sa búri proti 

zlému zaobchádzaniu a my si prestávame veriť, lebo si informácie stále horšie zapamätávame 

a získavame odpor k učeniu. Čím tvrdšie pracujeme, tým je to horšie, 

lebo ideme nevedomky sami proti sebe (Pecháčková, 2018). 

 

1.1 Vznik myšlienkových máp - Tony Buzan 

Podobné problémy mal v 60. rokoch minulého storočia študent Tony Buzan. Požiadavky zo 

strany učiteľov boli stále náročnejšie. Študenti mali viac premýšľať, čítať, byť kreatívni, 

memorovať či riešiť problémy. Videl, že čím viac sa učí, tým je menej kreatívny. Rovnako ako 

ostatní si uvedomoval, že sa jeho výsledky zhoršujú. Čím viac času trávil prípravou výpiskov 

a učením sa, tým menej dosahoval úspech. Rozhodol sa preto vyhľadať v univerzitnej knižnici 

knihu o mozgu a o tom, ako ho používať. Pani v knižnici ho poslala do sekcie s knihami 
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o medicíne.  Keď jej vysvetlil, že nechce svoj mozog operovať ale používať, vysvetlila mu, že 

žiadnu takúto knihu nemá. Keď mu došlo, že publikácia, ktorú hľadá neexistuje, začal pracovať 

na vytváraní vlastného nástroja na učenie, lepšie zapamätanie a na podporu kreatívneho 

myslenia. Tak sa zrodili myšlienkové mapy (Müller, 2013).  

Hoci im dal Tony Buzan názov a základné pravidlá, samotná myšlienka štruktúrovaného 

premýšľania je omnoho staršia. Tento spôsob zapisovania sa objavuje už v poznámkach 

osobností ako je Leonardo da Vinci, Michelangelo, Charles Darwin, Isaac Newton, Marie 

Curie, Albert Einstein či Winston Churchill. 

Prečo všetci títo veľkí géniovia používali s takým úspechom názorné zobrazenia, keď chceli 

organizovať, rozvíjať a uchovávať v pamäti svoje myšlienky? Postupovali tak predovšetkým 

preto, že mozog má prirodzenú schopnosť vizuálneho vnímania – dá sa povedať, že v tom je 

prakticky dokonalý (Buzan, 2007). Práve preto si obyčajne omnoho lepšie v pamäti udržíme tie 

informácie, ktoré sme sa snažili si zapamätať pomocou vhodného obrázku.  

 

A čo to vlastne tá myšlienková mapa je? 

Je to grafické znázornenie našich myšlienok, plánov, niekedy hodnôt i pocitov v podobe 

stromovej štruktúry. Dôležité je, že práve táto štruktúra nám pomáha si utriediť, čo je dôležité 

viac a čo menej, čo s čím súvisí a z čoho vychádza a aj to, ako vec vnímame my sami. Pomáhajú 

nám s procesom pochopenia i učenia. Sú užitočné v tom, že nám umožňujú vidieť v jednom 

jedinom zobrazení jednotlivosti i celok a väzby medzi nimi. Šetria čas, sú viac názorné 

a pomáhajú utriediť si myšlienky, priority a naše hodnoty. 

 

1.2 Pravidlá tvorby myšlienkovej mapy 

Čo všetko potrebujeme k vytvoreniu myšlienkovej mapy? 

Vzhľadom k tomu, že mentálne/myšlienkové mapy sú celkom prirodzený jav a že ich tvorba je 

neobyčajne jednoduchá, nepotrebujeme toho veľa. Celkom nám postačí: 

• čistý, biely, nelinkovaný papier, 

• farebné perá a ceruzky/fixky, 

• mozog, 

• predstavivosť (Buzan, 2007). 

Myšlienková mapa vychádza lúčovito z centrálneho obrazu/hlavného hesla. Každé 

slovo/podheslo a každý obraz sa stáva sám stredom ďalších asociácií, ktoré sa môžu ďalej 

vetviť. Základom dobrej myšlienkovej mapy je vytýčenie si hlavnej témy, teda toho, čo je 

podstatou problému, ktorý chcete riešiť. Môže to byť dovolenka, škola alebo príprava 

prezentácie. Myšlienková mapy by mala byť stručná a jasná, aby umožňovala nášmu mozgu 

rýchly náhľad problému a jeho riešenie.  

 

K vytvoreniu myšlienkovej mapy stačí pár krokov: 

1. Zoberte si čistý nelinkovaný list papiera (A4 alebo A3). 

2. Položte ho na šírku, vojde sa tam viac informácií. 

3. Začnite uprostred. A prečo uprostred? Ak začneme v strede papiera, dáme svojmu mozgu 

slobodu pôsobiť všetkými smermi a vyjadrovať sa slobodnejšie a prirodzenejšie. 

4. Doprostred si napíšte hlavné heslo a nakreslite obrázok, ktorý ho bude vystihovať. Hlavné 

heslo je východzím/ústredným bodom Vašej myšlienkovej mapy (napr. dovolenka, škola, 

osobný profil, auto ...). Obrázok uprostred je zaujímavejší, udržuje naše sústredenie na 

danú tému a motivuje mozog k činnosti. 

5. Pridajte vetvy. Od ústredného obrázku/hlavného hesla nakreslite čiary smerom k rohom 

papiera a napíšte na ne kľúčové slová (podheslo). 

6. Na jednu vetvu jedno slovo (skratku, symbol). 
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7. Od hlavných vetiev nakreslite ďalšie čiary a na ne zase napíšte kľúčové slovo. Náš mozog 

pracuje pomocou asociácii. Rád si spája veci dohromady. Ak prepojíme vetvy, ľahšie si 

veci pamätáme a lepšie im rozumieme.  

8. Kľúčové slová kľudne nahraďte symbolom, obrázkom. Obrázok povie viac ako slovo. 

9. Používajte farby. Farby sú pre náš mozog rovnako podnetné ako názorné zobrazenia. 

Vďaka farbám sú naše mentálne mapy omnoho živšie a naše tvorivé myslenie získava 

ďalšiu energiu navyše. A všetko je hneď tiež omnoho zábavnejšie. 

10. Meňte písmo – veľké a malé písmena i druh písma.  

11. Ak chcete znázorniť súvislosti, použite čiary alebo rôzne značky. 

12. Hľadajte nové vzťahy, súvislosti a asociácie. 

13. Mapa je pre Vás. Čím viac bude zodpovedať tomu, ako myslíte a čo cítite, tým lepšia 

a funkčnejšia bude. Všade je možné dočítať sa desiatky zaručených postupov a návodov, 

ako dosiahnuť to, aby Vaše myšlienkové mapy boli čo možno najlepšie a najprínosnejšie. 

Je potrebné poznať pravidla, vedieť, ako veci fungujú, ale súčasne je potrebné mať slobodu 

v tom, ich porušovať, keď viete prečo. Každý človek je originál, inak myslí, páčia sa mu 

rôzne veci a uvažuje rozmanitým spôsobom. A to sa bude samozrejme odrážať tiež na tom, 

ako budete myšlienkové mapy samy tvoriť. Kvalitná myšlienková mapa bude kopírovať 

Vašu štruktúru myslenia, nie kolegu v práci či sebelepšiu knihu (Sušinka, 2015a). 

Keď sme preskúmali dôležitosť obrazov a zistili sme, ako môžeme pomocou tréningu získať 

pri kreslení sebadôveru (pamätajte si, že každý vie kresliť), prišiel čas na spojenie slov 

a obrazov, postupne k vytvoreniu kompletnej myšlienkovej mapy. 

 

1.3 Asociačné cvičenie so slovom ŠŤASTIE 

Každý – bez ohľadu na pohlavie, životnú úroveň či národnosť – lúčovito premýšľa, keď 

okamžite spája asociácie s kľúčovými slovami a obrazmi. Ukážeme si to na malom cvičení. Na 

tomto princípe stoja základy nášho myslenia i myšlienkových máp.  

Doplňte myšlienkovú mapu, ktorá popisuje všetko, čo môže byť „šťastie“.  Nie je to skúška 

a nemalo by Vám to trvať viac ako 2 minúty. Zaistite si kľud a pohodlne sa posaďte. Myšlienky 

nechajte voľne plynúť, slová dopĺňajte tak, ako vám budú napádať. Budete prekvapení, kam 

vás asociácie môžu priviesť.  

Napíšte na papier slovo „šťastie“ a nakreslite okolo neho kruh. Potom vytvorte 10 vetví 

vyrastajúcich zo stredu. Nad každú z nich napíšte prvé slovo, ktoré vám príde na um. Pokiaľ 

Vám napadne viacej slov, nakreslite pre ne ďalšie vetvy. Cvičenie berte ako zábavu, nikto vás 

nebude hodnotiť (obr. 1).  

 
Obrázok 1: Cvičenie so slovom šťastie 

 
Zdroj: upravené autorom podľa Buzan, 2012 
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Bolo pre Vás jednoduché nájsť desať slov? Alebo ste s nimi ťažko bojovali? Alebo ste ich mali 

ešte viac?  Skúste dať túto úlohu ešte niekomu inému a potom sa spoločne pozrite na výsledky. 

Môžete tipovať, koľko slov budete mať rovnakých. A či sa vôbec budete zhodovať. 

Upozorňujem, že to porovnanie zhody rovnakých slov znamená naozaj presne tie isté slová. 

Takže „úsmev“ nie je to isté ako „smiech“ alebo „vtip“. Možno Vás prekvapí, že len zopár 

asociácii bude úplne zhodných (Buzan, 2012).  

 

Toto cvičenie má, okrem tréningu asociácií, za úlohu aj ukázať, ako jedinečný je každý z nás. 

Odhaľuje neobmedzenú silu každého ľudského mozgu. Porozumenie tomu, že si myšlienky 

spájame každý inak, nám pomôže obísť mnoho emočných a logických pascí, ktoré sťažujú naše 

pokusy o komunikáciu. Každý z nás myslí trochu inak. A aj všeobecne známe termíny 

vnímame trochu inak (Sušinka, 2015b).  

 

1.4 Mapovacie cvičenie s obrázkami alebo „Všetci vieme kresliť“ - metóda pokusu 

a úspechu 

Obrazy povedia viac ako tisíc slov kvôli tomu, že zapájajú do práce mnoho schopností šedej 

kôry mozgovej – rozpoznávanie farieb, tvarov, línií, rozmerov, textúr, vizuálnych rytmov 

a hlavne imagináciu (to je slovo prevzaté z latinského imaginari, ktoré doslova znamená 

„kresliť v duši“). Obrazy vyvolávajú množstvo asociácií a povzbudzujú kreatívne myslenie 

a pamäť. 

K ďalšiemu cvičeniu potrebujete list papiera a farebné ceruzky/fixky. 

Cvičenie je podobné tomu so slovom „šťastie“, s tou výnimkou, že uprostred bude nakreslený 

obrázok, a ilustrácie budú ilustrácie budú popisovať aj vetve vedúce ako asociácie z centra.  

Je nevyhnutné prekonať ostych, ktorý by ste mohli mať pri kreslení. Nezáleží na tom, ako „zle“ 

budú Vaše obrázky vyzerať. Pretože vďaka metóde pokusu a úspechu, sa Vaša tvorba bude od 

prvých experimentov iba zlepšovať. 

Dobre sa Vám bude začínať s centrálnym obrázkom „domova“, ktorý ponúka množstvo 

príležitostí k tvorbe obrazových asociácii. Začnite nakreslením toho, ako si predstavujete 

domov. Môže to byť čokoľvek, od útulnej chalúpky až po opustený ostrov. Dôležité je, aby ten 

obrázok korešpondoval s tým, ako „chápete“ domov, resp. ako si domov predstavujete Vy. 

Nakreslite smerom od neho desať hrubých vetví rôznych farieb a na každú z nich pridajte 

obrázok niečoho, čo máte s domovom spojené.  Rovnako, ako pri cvičení so slovami, aj tu môže 

byť obrázkov a vetví viac ako desať (obr. 2).  

Nikam sa neponáhľajte a používajte toľko farieb, koľko len chcete. A hlavne si to užívajte. 

Robíte to preto, aby ste v sebe zobudili umelca. 

 
Obrázok 2: Domov 

 
Zdroj: upravené autorom podľa Buzan, 2012 
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2 Myšlienkové mapy v individuálnom plánovaní 

Individuálne plánovanie je nevyhnutným predpokladom pre poskytovanie kvalitnej sociálnej 

služby.  Je to proces, v priebehu ktorého je s užívateľom plánovaný priebeh poskytovania 

sociálnej služby. Dochádza pri ňom k definovaniu cieľa, ktorý chcú užívatelia prostredníctvom 

sociálnej služby dosiahnuť. V závislosti od dohodnutého cieľa sú následne definované 

konkrétne kroky, ktoré vedú k jeho naplneniu. Časť procesu individuálneho plánovania sa 

začína už pri komunikácii so záujemcom o služby, keď sa prostredníctvom rozhovoru zisťujú 

jeho požiadavky a očakávania. 

Konečnou podobou výsledku procesu plánovania je individuálny plán, ktorý vytvára spoločne 

kľúčový pracovník2 s užívateľom. Plán je vytváraný na základe požiadaviek, prianí a potrieb 

užívateľov s prihliadnutím na reálne možnosti jednak konkrétneho užívateľa a jednak sociálnej 

služby. Zákon č. 448/2008 Z. z., o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„ZoSS“) definuje individuálny plán ako komplexný, flexibilný a koordinovaný nástroj na 

aktívnu spoluprácu poskytovateľa sociálnej služby, prijímateľa sociálnej služby jeho rodiny 

a komunity. Ciele individuálneho plánu vychádzajú z individuálnych potrieb prijímateľa 

sociálnej služby a spolupráce prijímateľa sociálnej služby a poskytovateľa sociálnej služby. 

 

Aby malo individuálne plánovanie zmysel, musia zamestnanci predovšetkým vedieť, prečo sa 

tejto činnosti majú spolu s užívateľmi venovať, čo tým vlastne chcú dosiahnuť. 

Sobek (2012) hovorí o týchto cieľoch individuálneho plánovania: 

- lepšie poznať užívateľa a jeho situáciu – individuálne plánovanie umožňuje hlbšie poznať 

človeka, s ktorým pracujeme. Poznať jeho nenaplnené potreby, túžby, priania. Pochopiť, ako 

vyzerá jeho svet. Poznať, čo si užívateľ vo svojom živote praje, čo vníma ako dôležité, čo 

potrebuje na to, aby bol spokojný. Ide o prehĺbenie vzťahu s týmto užívateľom; 

- podporiť užívateľa v naplňovaní jeho potrieb a cieľov – sociálna služba má podporovať 

užívateľa v naplňovaní jeho potrieb a pomôcť mu v dosahovaní jeho cieľov. To je však iba 

ťažko možné, ak zamestnanci nepoznajú užívateľa, ktorému poskytujú sociálnu službu. Až 

na základe lepšieho poznania môžu pracovníci začať uvažovať o tom, ako daného užívateľa 

podporiť, ako s ním spolupracovať, ako mu pomôcť v dosiahnutí toho, čo je pre neho 

samotného dôležité; 

- umožniť užívateľovi žiť život porovnateľný s vrstovníkmi, tzv. „bežný“ život – sociálna 

služba by nemala užívateľa vytrhnúť z jeho bežného prostredia, aktivít a vzťahov. Dobrý 

individuálny plán posilňuje nezávislosť užívateľa na sociálnej službe. Individuálne 

plánovanie umožňuje mať možnosť voľby a kontroly nad vlastným životom, učiť sa a rásť, 

mať možnosť rozvíjať alebo udržiavať svoje schopnosti a zručnosti (Sobek, 2012). 

 

2.1 Osobný profil – „môj život teraz“ 

Na začiatku procesu individuálneho plánovania by sme si mali vyjasniť, kto je človek, ktorého 

máme pred sebou a ktorému chceme poskytovať sociálnu službu, čo ten človek chce 

a potrebuje? Je dôležité, čo najlepšie poznať človeka, s ktorým pracujeme. Poznať jeho potreby, 

túžby a priania. Pochopiť, ako vyzerá jeho svet. Poznať, čo vníma ako dôležité, čo potrebuje, 

aby bol spokojný. Ide teda o prehĺbenie vzťahu s týmto užívateľom, o lepšie pochopenie a 

poznanie jeho potrieb. Na základe tohto pochopenia môžeme uvažovať, ako daného užívateľa 

podporiť, ako s ním spolupracovať, ako mu pomôcť v dosahovaní toho, čo je pre neho dôležité 

(Sobek, 2012). 

                                                           
2 Podľa § 9 ods. 2 ZoSS kľúčový pracovník koordinuje individuálny plán a je to pracovník, ktorý podporuje a 

sprevádza prijímateľa v procese individuálneho plánovania 
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Dôležitým východiskovým bodom individuálneho plánovania je teda dostatočný popis situácie 

užívateľa (tzv. osobný profil). Osobný profil sa zameriava na oblasti, ktoré sú z pohľadu 

užívateľa dôležité pre jeho život. Zaujíma nás predovšetkým, čo má užívateľ rád, v čom je 

dobrý, o aké svoje silné stránky sa môže oprieť. Samozrejme je tiež dôležité vedieť, čo užívateľ 

nemá rád, čomu by sa najradšej vyhol, z čoho má strach a obavy, kde vo svojom živote vníma 

problémy.  

 

Pri tvorbe myšlienkovej mapy na tému „osobný profil“ (obr. 3), si kladieme otázky: 

• Kto je užívateľ? 

• Čo tvorí jeho svet? 

• Aké role zastáva/zastával v živote? 

• Aké má v každej oblasti života plány? 

• V čom je dobrý? 

• Čo mu nejde a v čom potrebuje pomoc? 

 

Obrázok 3: Osobný profil

 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Dobre spracovaný osobný profil je teda odrazovým mostíkom pre ďalšie plánovanie. Spolu 

s užívateľom hľadáme odpovede na vyššie položené otázky. Až potom, s osobným profilom 

v ruke, sa môžeme spoločne s užívateľom zamýšľať nad stanovením určitého cieľa do 

budúcnosti. 

Aby sme mohli konkrétnemu užívateľovi poskytovať sociálnu službu naozaj individuálne, 

podľa jeho potrieb, musíme najprv zistiť, čo užívateľ v jednotlivých oblastiach svojho života 

zvláda sám a v čom potrebuje našu podporu. Iba v týchto oblastiach by sme mu mali 

poskytovať podporu a to iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutne nutný. Je potrebné si ujasniť, aké 

konkrétne služby a činnosti budú užívateľovi poskytované.  
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2.2 Hľadanie osobného cieľa 

Máme hotový osobný profil (pozri obr. 3), ale čo s tým? Na prvý pohľad to vyzerá, že užívateľ 

má tých plánov a potrieb nejak veľa. Pri hľadaní osobného cieľa (ktorý bude následne slúžiť 

ako cieľ spolupráce) si môžeme urobiť ďalšie konkrétnejšie mapy na špecifikáciu oblasti, ktorej 

sa budeme venovať. 

Dojednávanie osobného cieľa (cieľa spolupráce) nám dáva príležitosť, aby sme si spoločne 

vyjasnili, prečo užívateľ našu službu využíva, čo od nás očakáva a čo chce pomocou našej 

služby dosiahnuť. Kvalitné vymedzenie cieľa spolupráce teda z veľkej časti rozhoduje o tom, 

nakoľko bude užívateľ s našou službou spokojný.  

- Vyberte oblasť, ktorú vníma užívateľ ako najdôležitejšiu. 

- Čo vidí/vníma užívateľ ako najaktuálnejšiu úlohu (pozri obr. 4). 

 

Obrázok 4: Plán „škola“ 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

- Alebo vyberte spoločne oblasť na základe opakujúcich sa znakov (pozri obr. 5). 

- Cieľ musí byť vyjadrený konkrétne a musí obsahovať kritéria, podľa ktorých poznáme, že 

cieľ bol splnený.  
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Obrázok 5: Plán „financie“ 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Zdá sa vám, že je toho veľa? Spomeňte si, koľko formulárov robíte pravidelne. A ak stále 

bojujete s otázkou „Prečo k zaznamenávaniu používať myšlienkové mapy?“. Odpoviem vám, 

je to totiž jednoduché: uvidíte, čo je dôležité a čo nie. Odhalíte spojenia medzi kľúčovými 

motívmi. Pretože mapa vždy leží na jedinej strane a má jasnú štruktúru, môžete prechádzať 

zápisy omnoho rýchlejšie a tiež si ich lepšie zapamätať, pretože každá mapa je jedinečná a tak 

jasnejšie vystupuje z pamäti. Jednoduchším spôsobom prehľad o povinnostiach a záväzkoch 

získať nemôžete.   

Krása myšlienkových máp spočíva v tom, že oslobodzujú náš rozum a ponúkajú nám 

nekonečné možnosti premýšľania. Odrážajú lúčovité fungovanie našej mysle. Preto, čím viac 

máp vytvoríte, tým viac budete chcieť kresliť ďalšie. A získate tak aj určitý cvik a zručnosť 

a už pri uvažovaní o myšlienkovej mape vám budú v mysli vyskakovať asociácie a spojenia. 

 

2.3 Individuálny plán - tvorba 

Pred samotnou tvorbou mapy si položte nasledujúce otázky: 

- Čo je potrebné postupne urobiť pre dosiahnutie cieľa? 

- Kto bude za priebeh každého kroku zodpovedný? 

- Kedy sa uskutočnia jednotlivé kroky (termíny jednotlivých krokov a termín revízie plánu)? 

 

Do stredu papiera nakreslite obrázok, ktorý bude symbolizovať osobný cieľ užívateľa a môžete 

ho označiť nejakým slovom.  

Od obrázku nakreslite tučné vetvy. Na každú vetvu použite inú farbu. Nad každú vetvu napíšte 

prvý krok, ktorý vám napadne urobiť (to bola otázka „Čo?“). 

Od každého kľúčového slova, ktoré prestavuje konkrétny krok, vytvorte ďalšie vetvy, ktoré 

budú symbolizovať odpovede na otázky „Kto?“. Dôležité je vyjasniť, čo urobí sám užívateľ 

a akú podporu mu bude poskytovať personál (je potrebné určiť, kto presne), prípadne niekto 

ďalší (rodina, kňaz,...). 
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Prikreslite ďalšie vetvy, ktoré budú popisovať rozsah, čas i termíny. 

Zaznamenávajte len body, na ktorých ste sa dohodli s užívateľom, z nich vyplývajúce úlohy 

a údaj o tom, kto je za ne zodpovedný – teda, kto má čo urobiť a do kedy. 

Ak vám napadnú ďalšie asociácie, tak ich nakreslite. Do mapy môžete zapisovať súvislosti 

a nezabudnite používať farby, symboly a obrázky. 

Mapa, ktorú vytvoríte, je zmesou myšlienkovej štruktúry užívateľa a vami porozumeného – 

preto by ste, v prípade chaotických výsledkov, nemali príčinu hľadať vždy iba u seba. 

 

Mám pre vás dobrú správu, pri hodnotení plánu, sa stačí pozrieť na mapu a jednoducho si 

odškrtnúť to, čo je hotové. 

 

3 Pár slov na záver 

Skúste použiť myšlienkovú mapu a uvidíte sami, ako môžete zlepšiť svoju produktivitu. Okrem 

toho, že vám pomôže premýšľať viac logicky a strategicky o úlohách a povinnostiach, pomôže 

vám pracovať a komunikovať omnoho efektívnejšie. Keď sa vám nabudúce bude zdať úloha 

príliš zložitá a náročná, vyberte papier a farebné ceruzky a začnite robiť myšlienkovú mapu. 

Možno sa budete diviť, ako ste niekedy mohli pracovať bez nej. 

Prajem mnoho zábavy s spokojných užívateľov pri vytváraní myšlienkových máp. Sami 

najlepšie zistíte, kde všade sa dajú použiť.  A v prípade, že budete chcieť poradiť, navštívte 

kurz, prípadne ma kontaktujte. 
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INTERCULTURAL WORK AS PART OF PROFESSIONAL SOCIAL 

WORK 

 

Katarína ÖZGER 

Abstract 

 

The current migration crisis has brought new challenges to the field of social work. The culture that 

migrants carry with them greatly affects the way they perceive the world, behave, communicate and 

respond to proposed interventions. If a social worker wants his interventions to be effective, he must 

know not only the cultural characteristics of the refugee but also his or her own cultural heritage and 

its impact on the perception of the client. In the paper, we focus on international social work focusing 

on intercultural work, the concept of the culture of nations according to Hofstede, we identify potentially 

fundamental problem areas in the migrant-social worker communication and define  4 fields of 

intercultural work. 

 

Keywords: International Social Work. Culture, Intercultural Communication. Intercultural Social 

Work. Culturally-Competent Social Work.  Hofstede´s Concept of National Culture.  

 

 

Introduction 

In recent years, the importance of social work as an international profession has been deepened, 

although it is not clearly defined what can be represented by international social work and what 

this concept contains (Midgley 2001: 24). Healy and Thomas (2007: 584) claim that despite the 

fact that we have seen the presence of international social work for several decades, it is still an 

evolving concept. Based on individual definitions of different authors, we can observe the 

following dimensions: 

 

1. International Social Work as Work in International Organizations - according to Midgley 

(2001: 24), it is the oldest understanding of the concept of international social work, 

highlighting the skills that enable social workers to work in institutions such as the Red Cross 

or the United Nations. 

2. International social work as a professional social work in different parts of the world 

(Hokenstad: 1992). 

3. International social work as work that focuses on events requiring international interest - e.g. 

refugee crisis or environmental issues and ways of solving these problem issues (Gray, Fook 

2004: 630). 

4. International Social Work as "domestic" work with clients with a different cultural 

background- with immigrants, refugees, ethnic minorities (Midgley 2001: 24-25). According 

to this definition, the essence of international social work is in a multicultural, multilingual 

social work (Nagy, Falk 2000: 53). This definition of international social work refers to 

intercultural work or culturally competent practice of social work, which I define in detail later 

on in the paper. 

5. International Social Work as a network of contacts and exchange of experience among 

professionals (Midgley 2001: 25). Abram (2005:174) argues that sharing best practice examples 

is enriching and provides a reflection also on the domestic practice of social work.   

 

 

1 Intercultural work, culturally- competent social work 

Despite the fact that in Central Europe, the concept of a culturally competent practice of social 

work only begins to develop,  it has been a relevant concept for several decades in other 
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countries. Eileen Younghusband, the chairman of the International School of Social Work, 

wrote in 1966  in International Social Work Journal  about intercultural aspects of social work 

as "the necessary daily routine of the social worker in direct contact with the client 

"(Younghusband, 1966). The necessity to perceive the migrant client as a whole person with all 

aspects - also the cultural background, is grounded in the principle of human rights and human 

dignity of the Code of Ethics in the social work of the International Association of Social 

Workers. Social Justice Principle of the Codex encompasses the commitment of a social worker 

to respect ethnic, cultural diversity in the environment they work  (Ethics in Social Work, 

Statement of Principles, 2004).  

The Slovak Codex says that a social worker and an assistant of social work should "treat each 

person with care and respect taking into account of individual differences, cultural, religious, 

national and ethnic diversity" (Code of Ethics for the Social Worker and Social Work Assistant 

of the Slovak Republic, 2015). The need to develop the social worker's intercultural 

competencies, his cultural sensitivity and the cultural competence in social work practice does 

not only refer to the asylum process, but to any social worker's contact with a client with another 

cultural background- it is essential for a social worker to know the differences in cultures and 

to be able to respond appropriately in possible problem situations. A social worker should not 

only know the cultural background of the migrant, but he needs to be aware of the peculiarities 

of his / her own culture to perceive mutual differences and to be able to help the migrant to 

understand these differences competently. 

It is a common phenomenon that firstly, a migrant is amused by the visible manifestations of 

culture - language, architecture, gastronomy, music1 .Unrecognizable nuances of a particular 

national culture are revealed just during longer stays. These components are e.g. social order, 

power distribution, intergenerational relations, and gender relations. A social worker should be 

able to take action in this second phase when cultural shock appears. If the cultural shock is not 

overcome, the migrant is not able to fully integrate into the major society. A migrant, 

traumatized by negative experiences from the country of origin, is usually not able to overcome 

the cultural shock without the erudite assistance of a social or intercultural worker (Bajer, 2007). 

If a social worker wants to effectively assess the differences in cultures, it is necessary to know 

what the term culture contains and from what dimensions are the national cultures composed. 

In order to understand these concepts, we refer to the concept of culture with a link to the 

Iceberg culture model and the Hofstede ´s concept of national culture. In the paper, I define the 

possible problem areas in the social worker-client / migrant interaction, the intercultural 

competence and identify the necessary preconditions for an effective culturally competent 

practice of social work. 

 

2 Definition of culture 

As cultures are researched by different fields of science, the definitions differ according to the 

needs of a particular profession. Definitions can be divided into two groups- broader and 

narrower. According to the broad definition, culture is everything that man has created. These 

are mainly material and spiritual creations such as dwellings, jewellery, clothing, religious 

expressions, art, educational systems. In this paper, I work with the narrow understanding of 

culture - manifestations of behaviour in society, symbols, habits, intergenerational experience, 

taboo topics (Průcha, 2010). The sociological dictionary states that culture is a sum of means 

and mechanisms that make people adapt to the external conditions (Průcha, 2010), which is also 

confirmed by Hofstede, who states that natural conditions are also one of the reasons for the 

diversity of cultures - people living in a colder climate have different habits than people 

                                                           
1 when we talk  about voluntary migration 
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inhabiting the tropical belt. (Hofstede, 2005). Intercultural psychology says that culture is the 

product of past human behaviour and influences its future behaviour. People are the creators of 

culture and, at the same time, are those to whom culture is concerned. Cultural anthropology 

argues that culture is "a summary of patterns of behaviour, norms, values, customs, and symbols 

of a particular community" (Prucha, 2010, p. 46), which we can understand as a family, tribe, 

race or nation. 

Various definitions of cultures share the fact that they perceive culture as a set of many external 

and internal expressions at individual levels of a particular community of people - be it a nation, 

a region or a social class. This basic-level culture is followed by the culture of the various 

groups in which an individual is active during his or her lifetime- professional or interest 

organizations. The Iceberg culture model developed by Hall in 1976 divides a particular culture 

into two parts. The external, or conscious, part of the culture is what we can see and is the tip 

of the iceberg and includes behaviours and some beliefs. The internal, or subconscious, part of 

the culture is below the surface of a society and includes some beliefs and the values and thought 

patterns that underlie behaviour. The culture is perceived as the set of heterogeneous elements 

which are either easy recognized and seen or they are not visible at all or they are very difficult 

recognized. An iceberg has only a small part above the surface, the bigger part of an iceberg is 

below a sea surface, which is invisible but forms strong foundations. Likewise, in culture, we 

can only see a few of its components at first glance, and the rest can only be found after longer 

research or longer stays in a particular cultural environment. Hall (1976) says that “Culture 

hides much more than it reveals and, strangely enough, what it hides, it hides most effectively 

from its own participants.” Visible elements of culture that we can see are, e.g. architecture, 

art, cuisine, music, games, traditions, and language. Its foundations are those invisible parts of 

the particular culture- however, formed by many other invisible elements-  the intangible 

aspects of culture that influence how people behave. At the core of invisible culture are values, 

beliefs, and assumptions. Groups create rules to reinforce what is considered good or bad, polite 

or rude, admirable or contemptible. The rules are often implicit and require the newcomer to 

develop a different lens for interpreting unfamiliar conduct.    

Revealing the invisible side of a new culture not only provides tools for living and working 

more effectively but also can illuminate one’s own cultural preferences. This model symbolizes 

that what we see from culture is only a fraction of its invisible part, and explains why it is so 

difficult to understand people of different origins, as a substantial part of the culture is at first 

sight unrecognizable (Coxs, 2006, Lyons, 2006). 

 

3 Dimensions of National Cultures by Hofstede 

A social worker in contact with a client coming from another cultural environment, needs to 

know especially those features of the national culture that affect the relations between people, 

between genders, between the elderly and the younger generation and attitude towards the 

authorities - the differences in these areas are significant among nations but very difficult to 

grasp and describe. Hofstede aimed to explain these differences between cultures with his 

Model of cultural dimensions. 

In 1954, Axel Inkeles and Daniel Levinson published an extensive publication on national 

culture, in which they set out the key areas that influence the functioning of companies (Mapp, 

2008). This includes the relationship to the authority, the self-awareness of the individual in 

relation to the society, the perception of femininity and masculinity, ways of dealing with 

conflicts, the management of aggression and the expression of emotions. Geert Hofstede 

followed these defined areas in his typology of cultures, which is mainly used in intercultural 

management. Hofstede perceives culture as "mental programming" or software of mind" and 

as a collective phenomenon because it is shared by people living in the same social 

environment. The main feature of national cultures are values that regulate mechanisms of the 



 

84 
 

human behaviour expressed in a common position and attitudes characteristic in the particular 

society (Hofstede, 2005).  

The Hofstede´ s typology can be used as a guide  for  social workers2, as it shows problem areas 

which may cause disagreement and  misunderstandings between the social worker and the 

client: 

1. Power distance index expresses the degree to which the less powerful members of a society 

accept and expect that power is distributed unequally. The fundamental issue here is how a 

society handles inequalities among people. People in societies exhibiting a large degree of 

Power Distance accept a hierarchical order in which everybody has a place and which needs no 

further justification. In societies with low Power Distance, people strive to equalise the 

distribution of power and demand justification for inequalities of power.  

2. Individualism versus collectivism-The one side of this dimension, called individualism, can 

be defined as a preference for a loosely-knit social framework in which individuals are expected 

to take care of only themselves and their immediate families. Its opposite, collectivism, 

represents a preference for a tightly-knit framework in society in which individuals can expect 

their relatives or members of a particular in-group to look after them in exchange for 

unquestioning loyalty. A society’s position on this dimension is reflected in whether people’s 

self-image is defined in terms of “I” or “we.”  

3. Masculinity versus femininity- The masculinity represents a society´s preference for the 

achievement, heroism, assertiveness, and material rewards for success. Masculine society is 

more competitive. Its opposite, femininity, stands for a preference of cooperation, modesty, 

caring for the weak and quality of life. Society at large is more consensus-oriented. 

4. Uncertainty avoidance index expresses the degree to which the members of a society feel 

uncomfortable with uncertainty and ambiguity. The fundamental issue here is how a society 

deals with the fact that the future can never be known: should we try to control the future or 

just let it happen? Countries exhibiting strong uncertainty avoidance index maintain rigid codes 

of belief and behaviour and are intolerant of unorthodox behaviour and ideas. Weak uncertainty 

avoidance index societies maintain a more relaxed attitude in which practice counts more than 

principles.  

5. Long-term orientation versus short-term orientation-Every society has to maintain some links 

with its own past while dealing with the challenges of the present and the future. Societies 

prioritize these two existential goals differently. Societies which score low on this dimension, 

for example, prefer to maintain time-honoured traditions and norms while viewing societal 

change with suspicion. Short-term oriented cultures, on the other hand, take a more pragmatic 

approach: they encourage thrift and efforts in modern education as a way to prepare for the 

future. 

6. Indulgence versus restraint -Indulgence stands for a society that allows relatively free 

gratification of basic and natural human drives related to enjoying life and having fun. Restraint 

stands for a society that suppresses gratification of needs and regulates it by means of strict 

social norms. 

Walter Kalin (1986) identifies 5 problem areas in the interaction of a social worker - asylum 

seeker, which partly overlap with the Hofstede´s model and may lead to mutual 

misunderstanding and negative impact on the asylum process, which also relates to the cultural 

                                                           
2 Social workers can use the online Hofstede cultural compass of national cultures online as the compass 

not only characterizes a particular nation but also compares it with another nation of choice and can be 

a useful guide in identifying cultural differences and similarities and identifying potential problem areas 

of interaction between the social worker and the client or the client and person from the major society. 

(Cultural Compass, 2018) 
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background of the legal orders of the individual countries: 1. common ways  of expressions, 

gestures, intonation, 2. inaccuracy in translation, 3. cultural relativity of concepts  4. different 

perceptions of time, 5. cultural relativity of the concept of truth and deception. These areas are 

not only indicative of the asylum process but they express the risk points of any intercultural 

communication.  
 

4 Intercultural competences of a social worker as the basis for intercultural work 

For effective intercultural communication between the social worker and the migrant, it is 

essential that a social worker is able to take the action in accordance with the acquired 

knowledge of the specifics of various national cultures. The American National Association of 

Social Workers defines cultural competences as a set of behaviours, approaches and policies 

coming together in a single system or activity, enabling professionals to work effectively in 

intercultural situations." Cultural competencies are a lifelong process for social workers who 

are still confronted with different clients and new situations. "(NASW, 2001, p. 13) The basis 

of intercultural competence is the language skills of the worker and the respect of the cultural 

specifics of the migrant (Průcha, 2010, p. 46). 

Intercultural competence is a set of cognitive, affective and behavioural competence. We can 

not separate these elements from each other, and if we want to develop intercultural 

competencies, we can only do this by developing these three competencies. Cognitive 

competence includes knowledge and skills. It includes our knowledge, experience and 

information about different culture and about our culture. The real self-awareness and the ability 

to recognize own prejudices and stereotypes springing from national values, traditions and 

standards of one's own culture These elements create the cultural and the social identity. 

Cognitive competencies include the process of learning about foreign cultures and the 

understanding differences between a domestic and a foreign culture. Affective competencies 

include the psychological reaction of the person dealing with a member of another culture. It is 

not enough to have the knowledge about the given culture but it is inevitable to be culturally 

sensitive and empathetic. Intercultural sensitivity means the perception of the foreign culture 

and is based on personal features- e.g. the level of openness and orientation towards other 

people. Empathy is the ability to feel and understand the needs of others.While dealing with a  

foreign culture, empathy will help us to understand the foreign mentality and its specifics, 

relationships rules and ways of expression of emotions in a particular culture. It is essential to 

recognize the common interpersonal proximity and distance typical of a particular culture. The 

concept of adaptability is understood as adapting to new conditions, new culture. Last 

competence is behavioural, involving a wide range of skills and abilities, such as 

communication skills, a conflict resolution skills, an ability to work in an intercultural team and 

problem-solving skills in the intercultural situation. This competence also involves an ability to 

interpret non-verbal signals, to understand a specific sense of humour and irony and the correct 

interpretation of conflict situations (Buryjanek, Kamenická, 2002). 
 

5 Standards and areas of intercultural work 

Ten standards for intercultural work was defined by NASW. The first standard describes the 

area of ethics and values. It states that social workers should work in accordance with the values, 

ethics, and standards of their profession, recognize how personal and professional values may 

conflict with clients' needs or how they can benefit. The second standard appeals to a self-

awareness of a social worker and needs to develop an understanding of his personal and cultural 

values to perceive the importance of multicultural identity in human life. The standard of inter-

cultural knowledge encourages the social worker to spread knowledge and understanding of the 

history, traditions, values, family systems, and artistic expression of groups of clients he is 

helping. According to the fourth standard, the social worker needs to implement appropriate 
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methods and techniques during assistance that reflect his cultural understanding. The fifth 

implementation Standard says that social workers should be able and ready to recommend 

available services in the community and to the wider society composed of different groups of 

clients. The sixth standard says that social workers need to empower and defend all groups of 

clients, regardless of their cultural background but they should take into consideration the 

effects of different programmes on them. The seventh standard calls for the importance of 

diversity in the profession itself. Social workers should advocate and support the tendency to 

recruit social workers from different cultural backgrounds. The eighth standard is participation 

and promotion of educational and training programs that improve intercultural competences. 

The ninth standard concerns the area of linguistic diversity. Social workers should ensure that 

information, recommendations and services are provided to clients in an understandable 

language. The last standard -inter-cultural guidance means that social workers are able to 

communicate and transfer information about different client groups to other professionals and 

collaborators (NASW, 2001). 

 

The culturally competent practice of social work should, according to Lyons (2006), range on 

the following four levels: 

 

1. Intercultural Counseling Work - assistance and interpreting services in public institutions. 

A social worker acts as an expert on a particular issue, e.g. the legislation of the foreigner's 

residence in the Slovak Republic, the healthcare system, the system of education, etc. and offers 

clients basic counselling in the field, accompany them to institutions and act as interpreters, 

negotiators, and assistants. The approach of a social worker is neutral. He tries to make the 

mutual communication between the client and the institution easier. This approach is mainly 

developed by non-governmental organizations on the level of assistance services for migrants. 

 

2. Radical Intercultural Work defends the rights of disadvantaged migrants aiming to mitigate 

structural discrimination and oppression. A social worker is not in a neutral position but he 

fights for the rights of disadvantaged or socially excluded migrants. Radical intercultural work 

focuses not only on helping an individual client but also on changing the system. It fights against 

structural discrimination and the unfair distribution of the power, which discriminates particular 

groups of people. The ideological inspiration of radical social approaches is inspired by the 

work of Paolo Freire and his Pedagogy of the Oppressed. It is an activist form of intercultural 

work that can be performed within independent NGOs or voluntary initiatives and platforms. 

This approach is constantly reflected in the fact that migrants often play the role of whipping 

boys not only in times of the crisis and it is inevitable to be vigilant and active against any form 

of discrimination towards them. 

 

3. Participatory and community intercultural work means the activation of migrants in civic 

participation, support of mutual co-operation of migrants and the major society on the local 

level. Is focused on strengthening the possibilities and interest of migrants in public affairs, 

working with the community of people/communities living together share the same space 

(home, quarter, village) and are represented by people of migrant origin. This approach is based 

on the belief that the involvement of migrants into civil society at the place where they are 

living, can be a source of support and a powerful tool for the positive changes with the aim to 

promote harmonious coexistence. Social workers can be members of the community, as it is 

important to have people's trust and be able to connect people of different interests and attitudes. 
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4. Intercultural Mediation encompasses activities to prevent conflicts among socially diverse 

actors and in case of the occurrence of the conflict, this level of intercultural work is aimed at 

its resolution   
 

6 Conclusion 

In this paper, I focused on intercultural social work, its various definitions, levels, standards 

and conditions For better understanding the concept of intercultural work, I define the concept 

of culture- Iceberg model of the culture and Hofstede´s model of national cultures. Also, I 

mention problem areas of interaction client-social worker according to Kalin. In the next part 

of the paper, intercultural competence and its components as a starting point for intercultural 

work, its standards and areas are defined. 

 For further development of intercultural social work in Slovakia, it is inevitable to set up a 

mentoring system for social workers working with migrants,  to ensure that these topics will be 

covered in the curriculum of social work departments, to consider the possible further 

specialization into intercultural social work, to offer follow-up training and advanced training 

for social workers (e.g. in courses for lifelong learning), to focus on community intercultural 

work and intercultural mediation,  and to develop methods for the activation of migrants in the 

civil society. It is necessary not to focus solely on assistance and interpreting services but also 

to work with the major society to develop their understanding of the importance of intercultural 

and culturally-competent social work. 
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VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ OBLASTI OPTIKOU SOCIÁLNÍCH 

PRACOVNÍKŮ 
 

Education in social area from the point of view of social workers 

 

Dita ŠTYVAROVÁ 

Abstrakt 

 

V příspěvku se zabývám problematikou profesního vzdělávání v sociální oblasti optikou samotných sociálních 

pracovníků. Nejprve uvádím základní data týkající se uvedené problematiky z hlediska legislativního a 

společenského, v další části seznamuji s informacemi získanými analýzou otázek z šetření zaměřeného na oblast 

kompetencí sociálních pracovníků. Vzdělávání jako takové (formální i profesní i neformální) je jedním ze 

základních ukazatelů efektivity práce a úspěšnosti pracovního výkonu a sami pracovníci uvádějí tuto oblast jako 

jeden ze stěžejních procesů v organizaci, který ovlivňuje kvalitu práce s klientem, dalšími cílovými skupinami a se 

zřetelnými přesahy i do osobního života.    

 

Klíčová slova: Sociální pracovník. Vzdělávání. Podmínky vzdělávání. Realizace kurzů. Efektivita vzdělávání.   

 

Abstract 

 

In my contribution, I deal with the problematic of professional education in social areas from the point of view of 

individual social workers. Firstly, I present basic data concerning the above stated problematic from the point of 

view of social and legislative aspects, in the next part, I make the reader acquainted with the information acquired 

by means of analysis of research questions, aimed at the area of social workers competences. Education in its 

principle (formal, professional and informal) is one of the basic indicators of the effectiveness of work and success 

rate of work performance and workers state this area as one of the crucial processes in an organization, which 

influence the quality of work with the client, other target groups and with explicit overlap into private lives. 

 

Key words: Social worker. Education. Conditions of education. Realization of courses. Efficiency of education. 

 

Úvod 

Vzdělávání v sociální oblasti patří, resp. vzdělávání pracovníků jako takové, patří ke klíčovým 

personálním činnostem, které značně ovlivňují celkovou efektivitu pracovního výkonu nejen 

ve vztahu k organizaci, ale i ve vztahu ke klientovi, určené cílové skupině a samozřejmě také 

v souvislosti se sebereflexí samotného pracovníka. V tomto dokumentu se nebudu zabývat 

klasickými pravidly vzdělávání, jak je uvádí odborná literatura, ale chtěla jsem upozornit na 

vnímání vzdělávacího procesu samotnými jeho účastníky - sociálních pracovníků či pracovníků 

v sociálních službách. Současně bych chtěla poukázat na některé rizikové či problematické 

momenty vlastní realizace, kdy jsem vytýčila konkrétní faktory ovlivňující ochotu se vzdělávat 

a participující na efektivním provedení individuálního či skupinového vzdělávacího schématu 

realizovaného na identifikaci vzdělávacích potřeb.   

 

1 Problematika vzdělávání sociální oblasti v obecném kontextu 

Primárním dokumentem upravujícím odbornou způsobilost k výkonu práce sociálního 

pracovníka je zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kde je striktně popsána odborná 

způsobilost k výkonu profese „sociální pracovník“ (dalším dokumentem je vyhláška 505/2006 

Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a Zákon č. 366 ze dne 

6. listopadu 2011). Podle tohoto výkladu je nutné mít splněnu způsobilost (platné v srpnu 2016) 

alespoň na úrovni vyššího odborného vzdělání (zaměření na sociálně právní a charitativní 

činnost, či humanitární práci, či sociální pedagogiku nebo sociální práci), nebo vysokoškolský 

stupeň vzdělání – bakalářský, magisterský, doktorský (zaměřené na sociální práci, sociální 

politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo či speciální pedagogiku). 
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Dále je přípustné absolvovat akreditované vzdělávací kurzy a splnit podmínku absolvované 

praxe dle uvedené legislativní normy.  

V době pracovního zařazení je zaměstnavatel povinen umožnit (a zabezpečit) svému 

zaměstnanci jeho další vzdělávání v rozsahu minimálně 24 hodin v rámci kalendářního roku 

s cílem obnovit, upevnit si či rozšířit si kvalifikaci. Kurzy musí být akreditované či 

certifikované příslušným ministerstvem a jejich forma je opět jasně určena platnými předpisy. 

Mezi akceptovatelné formy dalšího vzdělávání patří např. konference, školící akce, odborné 

stáže, akreditované kurzy či specializační vzdělávání zajišťované vysokými a vyššími 

odbornými školami. 

V pomáhajících profesích se mimo „klasických“ sociálních pracovníků setkáváme také 

s pracovníky v sociálních službách. I pro tato pracovní místa jsou určeny specifické požadavky 

týkající se odborné způsobilost, také vychází ze zmiňovaného zákona č. 108/2006 Sb.. Protože 

se jedná o pracovní místa, která jsou umístěna na nižší hierarchické úrovni v rámci organizační 

struktury organizace či instituce, vzdělanostní požadavky jsou zde nižší. Odborná způsobilost 

je tedy požadována na úrovni základního či středního vzdělání a absolvování akreditovaného 

kvalifikačního kurzu (střední vzdělání s výučním listem či střední vzdělání s maturitou a 

absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu, základní vzdělání, střední vzdělání, střední 

vzdělání s výučním listem či s maturitou, vyšší odborné vzdělání a absolvování akreditovaného 

kvalifikačního kurzu. Další vzdělávání pracovníka v sociálních jsou identické jako podmínky a 

faktory směřující ke vzdělávání sociálních pracovníků.  

Celoživotní vzdělávání (celoživotní učení) pracovníků v sociální oblasti lze vnímat 

terminologicky také jako rozvoj sociálních pracovníků (pracovníků v sociálních službách). Zde 

je nutné upozornit na Standardy kvality sociálních služeb, kde se konkrétně Standard č. 10 

zabývá personálně odbornou stránkou činnosti těchto profesních zaměření, konkrétně 

poukazuje na nutnost identifikace profesních cílů, jejich rozvoje včetně potřeb další odborné 

kvalifikace. Je tedy důležité, aby každý pracovník měl stanovený svůj reálný individuální 

vzdělávací plán vycházející z jeho profesně kvalifikačního profilu, dále z jeho zastávané pozice 

(popisu a specifikace pracovního místa, popisu pracovní činnosti) a jeho další odpovídající 

perspektivy v konkrétní organizaci. Ve většině organizací je toto ovšem utopie, vzdělávací 

potřeby jsou buď určovány formálně, intuitivně, či jsou reakcí na vzniklý problém, nedostatek 

či administrativní opatření z vnitřní či vnější strany instituce.  

Částečně se problematikou vzdělávání zabývá i Havrdová (Havrdová, 1999), kde v rámci svého 

kompetenčního modelu určeného pro sociální pracovníky uvádí kompetenci (způsobilost) 

„odborně růst“ – ve významovém obsahu lze tento požadavek chápat jako sledovat legislativní 

vývoj v sociální oblasti a doplňovat své znalosti a dovednosti v sociální práci.  

Při realizaci vzdělávací činnosti využívají zaměstnavatele konkrétní „taktiky“ a přístupy. 

V praxi se proto většinou setkáváme s tím, že každá organizace volí ke splnění legislativních 

potřeb a naplnění či uspokojení vzdělávacích potřeb svých pracovníků specifický postup či jeho 

kombinaci. Nejčastěji se setkáváme s těmito přístupy: 

1. Povinné vzdělávání je koncipováno v rámci organizace, kdy zaměstnanci mohou i využívat 

další kurzy, které ovšem nejsou financovány z finančních prostředků organizace 

(samofinancování zaměstnancem či využití nabídky bezplatných kurzů v rámci veřejných 

vzdělávacích akcí či grantových nabídek) 

2. Vnitřní vzdělávání a současně proplácení kurzů absolvovaných mimo prostory vlastního 

zaměstnavatele (omezeno ekonomickou situací zaměstnavatele či zřizovatele, personálními 

požadavky organizace i ochotou a motivací zaměstnance) 

3. Využívání široké nabídky komerčních vzdělávacích kurzů a vzdělavatelů (vzdělávání je 

vnímáno jako investice do kulturního kapitálu zaměstnance, jako investice do budoucnosti a 

zkvalitnění práce s konečným odběratelem – klientem a jeho okolím, omezeno kvalitou 

vzdělávacích kurzů a jejich nabídkou). (Pospíšil, Holiš, 2014) 
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Každé efektivní a funkční vzdělávání v sociální sféře musí vycházet z potřeb uživatelů, mělo 

by směřovat k naplnění cílů a poslání organizace, mělo by mít jasně definovaný cíl a vytvořeny 

systémové podmínky pro zaměstnance pro účast na vzdělávací akci. Současně by mělo být 

prováděno i soustavné vyhodnocování efektů a výsledků vzdělávacího procesu v praxi 

dotyčného. 

 

1.1 Vybraná realizovaná výzkumná šetření 

Pro dokumentaci stávající stavu jsem vybrala několik šetření, která poukazují na stav 

vzdělávání v sociální sféře. Je zajímavé, že i když jsou některá staršího data, jejich závěry se 

v širších souvislostech a aspektech shodují s výsledky našeho šetření realizovaného v roce 

2016. Pouze pro informaci zde uvedu výsledná data identifikována na základě výzkumného 

šetření týkajícího se dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách, jehož výsledky lze 

ovšem s menšími rozdíly aplikovat na vzdělávací akce pro sociální pracovníky, jak naznačují i 

dílčí šetření prováděná na naší katedře. Uváděný projekt se zabýval oblastí efektivity 

celoživotního vzdělávání v sociálních službách a byl realizován pod názvem „Vzdělávání 

pracovníků sociální sféry v letech 2006–2008“. Níže uvedená dat jsou pouze vybraná, nejedná 

se o výčet všech závěrů zmiňovaného výzkumu1. 

Slabé stránky vzdělávacích akcí v rámci celoživotního vzdělávání:  

- Neexistence ověřování kvalitativní úrovně kurzů realizovaných jednotlivými vzdělavateli 

- Neprovázanost nabídky vzdělávajících s kvalifikačními předpoklady vzdělávaných – 

vzdělávací aktivity neuspokojují   široký rámec poptávky pro výkon práce sociálního 

pracovníka 

-  Změna kvalifikačních předpokladů pro výkon profese sociálního pracovníka – změny 

legislativních podmínek nejsou známy v dostatečném předstihu 

-  Předávání informací probíhá formou přednášek, které obsahují zejména faktografické 

informace, které účastníci vzdělávací akce většinou znají 

-  Malá aktivizace vzdělávaných v rámci kurzu. Zadávání tzv. domácích úkolů ve formě 

vypracování seminární práce chápou   účastníci spíše jako zátěž, protože se jim nedostává 

zpětné vazby. Seminární práce je proto spíše demotivací   k absolvování dalších 

vzdělávacích akcí. S prvky dynamiky skupiny se téměř nepracuje. 

V roce 2015 se na webových stránkách časopisu Sociální práce uskutečnila anketa 

s názvem: Jaký je stav dalšího odborného vzdělávání sociálních pracovníků v ČR? Výsledky 

jsou poměrně zajímavé a korelují i s názory respondentů našeho i dalších šetření v této oblasti 

a svědčí o určité rozpačitosti. Autoři šetření se respondentů ptali na otázku:  

Jaký je stav dalšího odborného vzdělávání sociálních pracovníků v ČR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1http://pecujeme.eracr.cz/lide-a-pece/vzdelavani-pracovniku-v-socialni-praci-a-v-socialnich-sluzbach/ 

 

http://pecujeme.eracr.cz/lide-a-pece/vzdelavani-pracovniku-v-socialni-praci-a-v-socialnich-sluzbach/
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Graf 1: Stav dalšího odborného vzdělávání sociálních pracovníků v ČR 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle www.socialni.prace.cz 

  

Z grafu je jasně patrné, že nelze v žádném případě určit převažující tendence a postoje 

k problematice profesního vzdělávání, početní zastoupení odpovědí je v konečném kontextu 

velmi podobné a tudíž názory respondentů nejsou vyhraněné, spíše je respondent ovlivněn 

vlastní zkušeností v oblasti profesního vzdělávání, resp. značnou roli zde hraje specifický 

přístup organizace a motivace každého vzdělávaného.  V roce 2014 doslovně uvedl David 

Pospíšil, tehdejší ředitel Odboru sociálních služeb a předseda Akreditační komise MPSV 

následující stanovisko: „ V rámci konzultací k připravované legislativě jsem od sociálních 

pracovníků a jejich zaměstnavatelů zjistili, že stávající systém celoživotního vzdělávání 

upravený v zákoně o sociálních službách je nepružný a tedy ne zcela funkční. Ze zkušenosti 

sociálních pracovníků vyplynulo, že vzdělavatelé často nabízejí kurzy, které jsou zastaralé a 

nereagují na rychle se vyvíjející vzdělávací potřeby sociálních pracovníků. Zároveň je nutné 

konstatovat, že pokud mají sociální pracovníci dlouhodobě velmi nízké příjmy, odráží se tento 

fakt i v jejich motivaci k celoživotnímu vzdělávání. Tyto faktory reflektujeme a chceme je 

systémově promítnout do připravovaného profesního zákona“ (Pospíšil, 

http://www.socialniprace.cz/debata.php?id=7). Bohužel, do dnešní doby v České republice 

profesní zákon není a situace se až na malé inovace nezměnila.  

Zajímavá data k vzdělávání optikou samotných vykonavatelů práce nalezneme i v bakalářské 

práci Evy Urbánkové. Ta v roce 2011 vyhodnocovala dotazníkové šetření 101 respondentů 

(nestátní neziskový sektor a státní sektor) zaměřené právě na proces vzdělávání pracovníků 

v organizaci (Urbánková, 2011). Mimo jiných otázek zjišťovala celkovou spokojenost 

s nabídkou vzdělávacích kurzu, kdy více jak 76% respondentů bylo s kvalitou spokojeno, 

nespokojení uváděli následující námitky.  

- Kvalita lektorů a kurzů (úroveň vzdělávacích akcí) 

- Zvážit možnost absolvovat i neakreditované kurzy (a zároveň je započítat do objemu 

požadovaného povinného vzdělávání dle legislativních norem) 

-  Omezení výběru kurzů finanční situací organizace – zaměstnavatele (preference levnějších 

kurzů pro více účastníků na úkor kvality kurzu, čekání na konec roku –„kolik zbude peněz“) 

- Podpora odborníků a větší zapojení zaměstnavatelů do vzdělávacích procesů (větší možnost 

výběru dle individuálních potřeb, využití možnosti práce s odborníkem) 
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93 
 

 

2 Vlastní šetření 

Naše katedra provedla v roce 2016 šetření, jehož se účastnilo 107 sociálních pracovníků 

z Ústeckého kraje a jako celek bylo šetření zaměřeno na kompetence sociálních pracovníků. 

Jako respondenti byli osloveni především pracovníci z organizací, kde naši studenti vykonávají 

povinnou praxi dle doporučeného studijního plánu a současně byl dotazník zaslán i dalším 

organizacím dle výběrového kritéria. Při tvorbě a formulaci a otázek konečné podoby dotazníku 

jsme využili různé typy otázek: otevřené, uzavřené a škálové, celkem bylo respondentům 

předloženo 18 otázek, současně jsme respondentům ponechali prostor pro další volné vyjádření 

směřujícím k autorům výzkumu. Konečná podoba dotazníku vznikla na základě přípravné fáze, 

kde jsme vytýčili hlavní baterii možných způsobilostí a dále významným faktem při tvorbě byly 

uvedené příklady kompetencí zpracované Z. Havrdovou. Dotazník byl zvolen proto, že jeho 

výsledky mohou vést k lépe ověřitelným a srovnatelným výsledkům, kdy další fází, která již 

ovšem není součástí tohoto příspěvku, je porovnání výsledků a analýza dat z prostředí 

slovenské sociální práce, kdy tento dotazník byl již distribuován prostřednictvím Slovenské 

profesní komory sociálních pracovníků a následně statisticky vyhodnocen. 

 

2.1 Charakteristika vzorku 

Jak již bylo uvedeno výše, celkově se šetření účastnilo 107 respondentů s následujícími sociálně 

demografickými charakteristikami. Z hlediska pohlaví dotazník vyplnilo 6 mužů (5,6% vzorku) 

a 101 žen (94,4% vzorku), což koresponduje s celkovou situací v sociální sféře, kde pracuje 

převážné procento žen. Z hlediska věkové struktury bylo největší zastoupení ve věku 41 a výše 

(44, 44,1%), na druhém místě věk do 30 let (36,33,6%) a na posledním místě „střední věk“ 31 

- 40 (27, 25,2%). Z hlediska vzdělanostní struktury byl nejvíc zastoupen bakalářský stupeň 

vzdělání (58, 54,3%), dále středoškolský či vyšší odborný (30, 28%), nejméně byl uváděn 

magisterský stupeň (19, 17,8%). Zajímavé je i rozložení respondentů podle doby praxe v oboru 

sociální práce, které je poměrně rovnoměrné: do 3 let praxe 33 pracovníků, 4-10 let praxe 35 

pracovníků, 11 a více let praxe 37 osob, 2 respondenti délku praxe neuvedli. 

 

2.2 Struktura pracovišť respondentů 

Pro potřeby šetření je zajímavá i struktura pracovišť respondentů, resp. cílových skupin, se 

kterými respondenti pracují. V této otázce, která zněla: „ S jakými cílovými skupinami 

pracujete?“ bylo patrné, že ne všichni respondenti dokázali cílovou skupinu jasně specifikovat 

a identifikovat, někdy ztotožňovali cílovou skupinu s institucí poskytující sociální pomoc či 

služby či se samotnou náplní práce, aniž by blíže identifikovali cílovou skupinu. V některých 

případech vzhledem k multiplikačnímu efektu sociální práce docházelo ke kumulaci cílových 

skupin, kdy samotná cílová skupina byla doplněna obsahem práce či „handicapu“ klienta. 

 
Tab. č. 1  – cílové skupiny 

Azylový dům – matky 

s dětmi 

bezdomovci Cizinci, azylanti, 

imigranti 

Děti a mládež do 26 let Rodiny s dětmi (sociálně patologické 

jevy, příjemci sociálních dávek, 

ekonomické důvody) 

Osoby v krizi bez 

omezení věku 

Zdravotně postižení (děti, 

rodiny, senioři, dospělí) 

Mentálně postižení (děti, rodiny, 

dospělí) 

Drogově závislí 

(rodiny, uživatelé 

drog) 

Romské etnikum (rodiny, 

jednotlivci, děti) 

Osoby ohrožené sociální exkluzí Osoby zasažené 

sociální exkluzí 
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Dlouhodobě nezaměstnaní 

(dle věku) 

Osoby přicházející z výkonu trestu 

odnětí svobody 

Osoby s chronickým 

duševním 

onemocněním 

Gambleři, alkoholici, 

prostitutky 

Osoby se zdravotním postižením (či 

osoby pečující o tyto osoby) 

Osoby v hmotné nouzi 

Pečující osoby (pěstouni, 

poručníci, děti svěřené do 

NRP) 

Senioři (méně soběstační,  se 

zdravotním či duševním 

handicapem) 

Oběti trestné činnosti 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Po bližší analýze dat a utvoření příbuzných skupin je možné tvrdit, že nejčastěji respondenti 

pracují s rodinami a dětmi, na druhém místě jsou cílovou skupinou senioři. Vždy ovšem byly 

uvedeny i bližší charakteristiky klientské skupiny.  Další identifikační otázkou byla právní 

forma organizace, kde oslovení respondenti pracují. Zde jsme opět museli přistoupit ke 

kategorizaci, jelikož respondenti ne vždy uváděli oficiálně používaný a legislativně ukotvený 

název právní formy svého zaměstnavatele.  

 
Tab. č. 2 – právní forma organizace respondentů 

Církevní organizace 14 14,98% 

Státní správa samospráva (státní úřady, městské úřady, obecní úřady, 

statutární města - magistráty atd., obce s přenesenou působností, státní 

služba, státní správa…) 

55 58,85% 

Neziskové organizace (neziskové org., obecně prospěšné organizace) 15 16,05% 

Příspěvkové organizace 18 19,26% 

Spolek (blíže neurčeno) 2 2,14% 

Státní podnik 2 2,14% 

Soukromá zařízení 1 1,07% 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

2.3 Vnímání profesního vzdělávání 

V rámci dotazníkového šetření jsme se zajímali o oblast profesního vzdělávání, jelikož se jedná 

o faktor, který výrazně ovlivňuje kompetence sociálních pracovníků v reálném prostředí praxe 

a práce s klientem a projevuje se ve všech atributech a prvcích kompetenčních rámců. 

Vzdělávání sociálních pracovníků je upraveno legislativně (nejen z hlediska kvalifikačních 

požadavků, ale i dalšího vzdělávání a rozvoje) a jeho charakter je značně závislý nejen na 

osobnosti každého jednotlivého pracovníka, ale i na možnostech organizace (finanční, 

administrativní, organizační, manažerské, zaměření na cílovou skupinu, dostupnost atd.). 

Respondenti odpovídali na několik otevřených otázek týkajících se procesu profesního 

vzdělávání, kdy první otázka se týkala účasti na vzdělávacích akcích vůbec: „Účastníte se 

nějaké formy dalšího profesního vzdělávání?“ 

Zde mohli respondenti volit ze dvou variant odpovědí ano x ne, pokud potvrdili formu „ano“, 

měli možnost doplnit oblast vzdělávání.  Z celkového počtu se dalšího vzdělávání účastní 71 

osob, 36 osob uvedlo, že se dalšího vzdělávání neúčastní (bez bližšího uvedení důvodu), 39 

osob uvedlo i bližší specifikaci obsahu profesního vzdělávání, kdy po analýze jsme stanovili 

následující okruhy vzdělávacích akcí. Ne vždy respondenti uváděli klasickou formu profesního 

vzdělávání, jak ji uvádí formulace v zákoně, ale pro potřeby našeho šetření není tento faktor 

rozhodující. Stejně tak většinou respondenti většinou neuváděli pouze jednu odpověď, ale 

snažili se vypsat všechny kurzy či typy vzdělávání, kterého se účastní: 

1. Oblast – oblast zvyšování (doplňování) kvalifikace. Zde byla zmiňována oblast navazujícího 

magisterského studia - 4 respondenti, dále kurzy pro pracovníka v sociálních službách  
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2. Oblast – oblast povinného vzdělávání dle platné legislativy (vzhledem k nutnému počtu 

dosažení kreditního ohodnocení).  

3. Oblast – kurzy dle cílové skupiny, se kterou respondent pracuje, či oblasti, ve které 

respondent pracuje (sociální dávky, demence, individuální plánování, finanční gramotnost, 

psychologické disciplíny v sociálních službách, domácí násilí, syndrom CAN, paliativní péče, 

komunikace s klientem, legislativní rámec sociální práce, asertivita, syndrom vyhoření, péče o 

seniory, práce v sociálně vyloučených lokalitách, projektový management, dluhové 

poradenství, sociálně právní ochrana dětí, speciální techniky při práci s dětmi a mládeží, práce 

se specifickými skupinami klientů, terénní sociální práce, speciální pedagogika, řízení lidských 

zdrojů, poradenství, správní řád, práce s rodinou apod.)  

4. Oblast - sociální práce jako celek (bez rozlišení zaměření kurzu) 

S touto otázkou souvisel následující dotaz, týkající se organizace profesního vzdělávání, kdy 

přesná formulace otázky zněla: „Co by se podle vás mělo změnit v oblasti dalšího profesního 

vzdělávání?“  V odpovědích na tuto otázku se respondenti poměrně shodovali, opět můžeme 

vytýčit hlavní oblasti. Považuji za nutné zmínit, že se jedná o čistě subjektivní hodnocení, které 

sice může být postaveno na reálném základě, kdy uvedená doporučení kopírují i výsledky 

dalších šetření týkajících se profesního vzdělávání uváděného nejen v odborných článcích, ale 

i v klasické literatuře zaměřené na problematiku vzdělávání v organizaci, jako jedné ze 

základních personálních činností. 

1. Oblast – problematika dostupnosti (a s ní související další náklady: finanční, časové, 

organizační). Konkrétně zde respondenti uváděli tvrzení: „nemůžeš jet, nejsou peníze“,  

„když pojedeš na delší kurz, kdo za tebe bude dělat“. Některé kurzy jsou poskytovány 

bezplatně, takže jsou na ně zaměstnanci vysíláni, i když je jejich obsah stále stejný, všem 

povinnost získat body je splněna. Podobně negativně jsou hodnoceny „krátké“ kurzy (6-8 

hodin), kdy z hlediska organizace nejsou náročné a vedením jsou preferovány, ovšem 

zaměstnanci cítí, že pro efektivitu vzdělávacího procesu a zvýšení kvality práce 

(kompetentnosti) jsou nedostačující a nedovolují účastníkovi získat vlastní vhled do 

problematiky, vlastní sebezkušenost. Respondenti v souvislosti s touto oblasti zmiňují i 

nemožnost vlastní volby (výběru) vzdělávací akce. 

2. Oblast - Kvalita vzdělávání a obsah vzdělávacích akcí. V této oblasti nejčastěji respondenti 

uvádějí kvalitu z hlediska obsahové náplně, její (ne)provázanost s praxí a kvalitu lektora. Mezi 

nejčastější konkrétní připomínky lze zařadit značnou formálnost, teoretičnost, absenci příkladů 

„dobré praxe“, nedostatečná erudice lektora (nezkušenost, kvalitní odborník nemusí být 

zároveň schopným přednášejícím a naopak). Leckdy se kvalita dle respondentů měří důrazem 

na certifikát či „bumážku“ získanou absolvováním kurzu.   

3. Oblast – cílenost (zaměřenost) vzdělávacích akcí. V této oblasti respondenti zmiňovali fakt, 

že velmi často se účastní školení, která nesouvisí s vykonávanou prací, ale jsou bezplatná, či 

„matou“ svým názvem, nebo jejich absolvování splní povinnost určenou legislativou, což může 

být pro některé organizace tím hlavním hlediskem.  

4. Oblast druhotného významu – jako pozitivní moment je uváděna výměna zkušeností a 

znalostí se zaměstnanci jiných organizací, pokud je vzdělávací akce organizována mimo 

prostředí vlastní organizace, velmi přínosné jsou jako vzdělávací akce vnímány konference a 

workshopy, jeden z respondentů zmiňoval i možnost stáže, jako typu vzdělávací akce 

profesního zaměření.  

 

2.4 Vliv dalších faktorů na výkon současné profese po absolvování vzdělávací instituce 

Způsobilost (kompetentnost) k výkonu profese sociálního pracovníka je do určité míry 

ovlivněna i kvalitou vzdělávacího systému. I z tohoto důvodu nás zajímalo, jak zpětně hodnotí 

respondenti svá předchozí studia, resp., co jim dělalo největší problémy po absolvování studia 

a nástupu do zaměstnání. Je zajímavé, že i když se jednalo o otevřenou otázku, jejíž vyplnění 
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znamenalo nutnost formulace konečné odpovědi, odpovědělo na tuto otázku všech 107 

konečných respondentů. Část respondentů nepociťovalo žádné problémy (20), odpovědi 

ostatních opět můžeme sloučit do následujících kategorií: 

- Pracovní problémy (problémy týkající se zapojení do pracovního procesu). Konkrétně 

adaptace na pracovní kolektiv, pracovní režim, komunikace s nadřízeným, tradice a zvyky 

v organizaci v oblasti pracovní kultury, motivace k práci, střet s realitou v oblasti 

odměňování, administrativní náročnost a přebujelost byrokratických náležitostí, 

interpretace sociální práce zaměstnavateli, ztráta ideálů, zvládání nesmyslných požadavků 

zaměstnavatele. 

- Aplikace „školních“ poznatků do praxe – jako největší problémy respondenti uváděli 

nutnost dokázat teoretické poznatky aplikovat, implementovat do praxe a to i z toho 

důvodu, že v organizacích jsou již běžně zavedené pracovní stereotypy (pracovní rutina), 

které se velmi těžko překonávají, což může znamenat vznik různých konfliktních střetů 

v oblasti profesní i osobní.  

- Práce s klientem – komunikace se specifickými klienty, uvědomit si „kdo“ je klient, 

individuální přístup ke klientovi, navázání kontaktu s klientem a určení hranic spolupráce a 

pomoci, nastavení profesionálních hranic, vlastní strach při práci s „onálepkovanými“ 

klienty (schizofrenici, duševně nemocní, vězni, recidivisté…), nenosit si práci domů, resp. 

nepřenášet problémy klientů mimo pracoviště, vymezení hranice empatie a vstupu do 

teritoria klienta, zvládání hraničních situací (např. smrt klienta). 

- Nedostatečné znalosti a zkušenosti - nejčastěji respondenti uváděli nevyhovující znalosti 

konkrétní legislativy, znalosti informačních technologií a znalostí z informačních 

technologií (specializovaných programů), znalosti dávkového systému, hmotná nouze, 

právní znalosti, time management).  

Celkově lze uváděné oblasti shrnout jako střet s realitou, jelikož školní prostředí je vnímáno 

jako bezpečné, přechodem do pracovního procesu již respondenti přejímají zodpovědnost za 

vlastní chování a jednání. Studenti, kteří absolvovali kombinovanou formu studia, tyto 

problémy vnímají v menší intenzitě, jelikož mají již konkrétní zkušenosti se studovanou oblasti, 

jejich výtky se spíše týkají vnímané přílišné „teoretičnosti“ studia. Pro zaměstnavatele jsou tato 

data důležitá zejména proto, že by se v případě jejich prokázané existence a korelujícího vlivu 

na efektivitu výkonu pracovního místa, měla tato témata objevit v individuálních vzdělávacích 

plánech, které by měly být vytvořeny na základě individuálních vzdělávacích potřeb. Současně 

je nutné zmínit fakt, že do vzdělávacího systému organizace zařazujeme dle odborné literatury 

i adaptační proces, kde bychom měli podporovat žádoucí pracovní návyky nejen v sociální 

oblasti, ale i v oblasti vztahu zaměstnance ke vzdělávání.  

 

2.5 Identifikace slabých a silných stránek respondentů šetření 

I když je základem určení vzdělávacích potřeb identifikace silných a slabých stránek 

zaměstnance v rámci jeho sebereflexe, v praxi se s tímto přístupem setkáváme spíše formálně. 

V našem šetření jsme se snažili zjistit, jak sami zaměstnanci – respondenti - vnímají svá pozitiva 

negativa ve vztahu k vykonávané činnosti. Respondentům byla položena následující otázka: 

„Každý má své silné a slabší stránky, jaké problémy vám činí následující činností (1 – velké, 5 

žádné, 99 – netýká se mě to)“. 

Nejprve jsme porovnali úroveň odpovědí jednotlivých otázek z této skupiny, toto porovnání 

jsme provedli pomocí Jednofaktorové analýzy rozptylu (test ANOVA), který porovnává střední 

hodnoty. 
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Tab. č. 3: Tabulka průměrných hodnot a rozptylů odpovědí jednotlivých odpovědí: 

Odpověď Průměr Rozptyl 

a) analýza dat a jejich 

interpretace 3,77 0,96 

b) určení cíle a metod 

vedoucích k jeho dosažení 3,98 1,02 

c) využívání nových metod 

práce 3,87 1,15 

d) jednání s problémovými 

klienty 3,58 1,20 

e) úspěšně odhadnout potřeby 

klientů 3,76 0,98 

f) práce s klienty z různého 

kulturního prostředí 3,94 1,09 

g) posouzení rizik a dopadů své 

činnosti 3,80 0,99 

h) identifikace potřeb klientů 4,00 0,87 

i) sledování změn v legislativě 3,30 1,41 

j) omezení emocí při práci 

s klientem 3,59 1,29 

k) ukončení práce s klientem 3,90 1,11 

l) motivace klienta k řešení 

situace 3,31 1,31 

m) náročná administrativa 2,85 1,73 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Jak z p-hodnoty (2,84*10-19), tak z hodnoty testovacího kritéria (10,128) a kritické hodnoty 

(1,759) je zřejmé, že byla zamítnuta nulová hypotéza o srovnatelnosti středních hodnot. To 

znamená, že v odpovědích na jednotlivé otázky byly statisticky významné rozdíly. 

Z hodnot jednotlivých průměrů je vidět, že respondentům dělá největší problémy Náročná 

administrativa, naopak nejmenší problémy mají s Identifikací potřeb klientů, Určením cíle a 

metod vedoucí k jeho dosažení a Práce s klienty z různého kulturního prostředí. Z hodnot 

rozptylů můžeme usoudit, že nejjednotnější v odpovědích jsou respondenti v pohledu na 

Identifikaci potřeb klientů. Analýzy dat a jejich interpretace, Úspěšné odhadnutí potřeby klientů 

a Posouzení rizik a dopadů své činnosti a naopak nejrozporněji odpovídali respondenti v otázce 

týkající se Náročné administrativy. 

Protože nebyly zcela splněny předpoklady testu ANOVA, provedli jsme porovnání i pomocí 

neparametrických testů, a to jednak pomocí Mediánového testu, tak i pomocí Kruskal-

Wallisova testu. V obou případech byly p-hodnoty velmi blízké nule (2,57*10-15,6,40*10-6), 

tedy se potvrdily výsledky o tom, že respondenti odpovídali na jednotlivé otázky rozdílně. 

Z následujícího grafu obsahujícího krabicové grafy týkající se odpovědí na jednotlivé otázky je 

možno opět vyčíst obdobné závěry, jako jsme udělali v případě testu ANOVA. Nejnižší 

hodnoty mediánů jsou vidět u Náročné administrativy, Sledování změn v legislativě a Motivace 

klienta k řešení situace, nejvyšší hodnotou mediánů je hodnota 4, které nabývá větší množství 

mediánů, proto nebudeme blíže vyhodnocovat. Z kvartilových rozpětí je opět zřejmé, že 

v otázce Jednání s problémovými klienty, Sledování změn v legislativě a Motivace klienta 

k řešení situace jsou respondenti velmi jednotní. 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pokud pohlížíme na data této otázky jako na hodnocení jednotlivých slabších a silných stránek 

několika hodnotiteli (= respondenty), zajímá nás shoda těchto hodnotitelů. Zajímá nás tedy 

vztah mezi jednotlivými skutečnostmi. K vyhodnocení jsme v tomto případě využili dvou 

neparametrických testů, a to jednak Friedmanova testu a Kendallova W testu. Dále jsme sílu 

shody změřili pomocí Kendallova koeficientu shody. Výsledná p-hodnota Friedmanova testu 

byla 1,09*10-15, tedy zamítáme nulovou hypotézu o nezávislosti, hodnota 0,10880 Kendallova 

koeficientu shody ukazuje na velmi nízkou shodu. Dále jsme provedli průzkum závislostí mezi 

jednotlivými otázkami skupiny. K tomuto účelu jsme opět použili jeden z neparametrických 

způsobů, a to Spearmanovu korelaci. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Z tabulky je vidět, že většina závislostí vyšla významných. Nejsilnější přímé závislosti se 

prokázaly mezi dvojicemi k10b-k10c (určení cíle a metod vedoucích k jeho dosažení a 

využívání nových metod práce), k10d-k10e (jednání s problémovými klienty a úspěšně 

odhadnout potřeby klientů) a k10e-k10f (úspěšně odhadnout potřeby klientů a práce s klienty 

z různého kulturního prostředí), k10e-k10h (úspěšně odhadnout potřeby klientů a identifikace 

potřeb klientů) či k10g-k10h (posouzení rizik a dopadů své činnosti a identifikace potřeb 

klientů), případně pouze méně silné závislosti mezi k10b-k10g (určení cíle a metod vedoucích 

k jeho dosažení a posouzení rizik a dopadů své činnosti), k10e-k10g  (úspěšně odhadnout 

potřeby klientů a posouzení rizik a dopadů své činnosti) či k10h-k10l (identifikace potřeb 

klientů a motivace klienta k řešení situace). V této skupině otázek se nevyskytla žádná nepřímá 

závislost, což znamená, že pokud má respondent problém s některou z uvedených dovedností, 

má problém i druhou z dané dvojice. 

V rámci našeho šetření jsme prováděli i individuální rozhovory s respondenty z jednotlivých 

organizací, které byly orientovány na doplnění informací z dotazníkového šetření a potvrzení 

či vyvrácení některých identifikovaných faktorů. Z těchto rozhovoru jednoznačně vyplývá, že 

„náročnost administrativy“, která byla statisticky vyhodnocena jako nejvíce problematická u 

největšího počtu respondentů dotazníkového šetření, je stejně vnímána i u účastníků rozhovorů 

– zejména se jedná o různé aplikace počítačových programů, které nejsou vždy uživatelsky 

vstřícné a je vyžadováno jejich používání i na úkor práce možného času stráveného s klientem. 

I na tuto skutečnost by se měly zaměřit vzdělávací aktivity jednotlivých subjektů, jelikož 

většinou jsou vzdělávací akce směřovány na práci s klientem či akceptaci legislativy. 

Efektivních a obsahově odpovídajících kurzů, nabízejících získání větších kompetencí v oblasti 

zvládání náročnosti celého administrativního procesu nalezneme velmi málo, na druhou stranu 

kurzy, cílené na zvládnutí práce s klientem v nabídce vzdělávacích institucí převažují.  
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Závěr 

Tento příspěvek nemá ambice objevovat nové směry a možnosti, spíše upozornit na situaci, 

která v prostředí vzdělávání v sociální sféře v České republice trvá již poměrně dlouhou dobu 

a i když na její neudržitelnost a pasivnost upozorňují jak experti, tak samotní účastníci 

vzdělávacích akcí, stále se nacházíme v době očekávání změn a impulsů. Vzdělávání 

pracovníků by mělo být vnímáno jako aktivní proces, prováděno kontinuálně, inovativně a 

podporovat učící se prostředí organizace. 

Úroveň systému vzdělávání pracovníků je pro organizaci jakási deklarovaná vizitka navenek, 

resp. ukázka toho, nakolik je schopná držet krok s novými přístupy a informacemi, ke kterým 

v oboru dochází a jak dokáže na uvedené informace reagovat v tržním prostředí.  Primárním 

problémem je fakt, že organizace vnímají vzdělávání spíše jako doplňkovou záležitost a vůbec 

se jím nezabývají např. v rámci dlouhodobého plánování profesní kariéry, kdy individuální 

rozvojové plány pracovníků jsou ojedinělým jevem. Chápu, že se jedná o „další práci navíc“, 

zejména v době, kdy je nedostatek kvalitního personálu a nadbytek klientů vyžadujících 

sociální pomoc, ovšem uvědomit si, co mi jako zaměstnanci nejde, kde jsou moje slabé a silné 

stránky, je důležité nejen pro plánování vzdělávání, ale i pro kvalitní práci s klientem či jiným 

zájemcem o sociální službu a prevenci rizika neodpovídajícího výkonu pracovního výkonu, 

čímž můžeme předcházet dalším možným navazujícím negativním jevům v krátkodobé či 

dlouhodobé perspektivě. Samozřejmě, každý zaměstnavatel má na svém pracovišti různé typy 

zaměstnanců: od těch téměř nemotivovaných, kteří berou vzdělávání jako nutné zlo až po ty, 

kteří každou příležitost k vzdělávání vnímají jako možnost zlepšení sebe sama nejen v rovině 

osobní, ale hlavně profesionální. Šancí, jak „na sobě pracovat“ je mnoho, ovšem často jsou tyto 

snahy omezovány a limitovány dalšími faktory, které zaměstnanec velmi špatně ovlivní. Těmito 

faktory, jak bylo v příspěvku uvedeno, jsou na jak na straně možností organizace (finanční, 

personální, administrativní, územní), tak i na straně nabídky vzdělávacích akcí, kterých je sice 

poměrně mnoho, ale často se pod jiným názvem skrývá stejný obsah či jsou z hlediska 

obsahového velmi omezené a nejsou určeny specifickému odběrateli, nebo je jejich hodnota 

snížena kvalitou přednášejícího (lektora), který může být odborník ve své oblasti a nemusí umět 

své znalosti předat dál či opačně. 

Já sama jsem se setkala s nabídkou na výuku kurzu zaměřeného na řízení v sociální oblasti. 

Poté, co mi nejmenovaná organizace zaslala požadovanou náplň kurzu i s časovými dotacemi 

jsem obratem odpověděla, že velmi ráda vypomohu, ovšem v tomto velmi omezeném časovém 

rámci nelze kvalitně požadovaný kurz odučit a že klidně kurz upravím tak, aby byly všechny 

strany spokojeny. Bohužel tímto naše spolupráce skončila a našel se pravděpodobně jiný lektor, 

který „odpovědně“ kurz odučil bez obsahových připomínek. A i na tuto skutečnost velmi často 

v reálném prostředí praxe narážíme a pak už pouze můžeme dilematicky uvažovat, jak se 

zachovat eticky a morálně: získat osvědčení (certifikát), aby byla naplněna povinnost (odsedět 

si kurz, odchodit ho bez větší motivace, protože je levný, je blízko, je krátký apod.) či opravdu 

chtít získat co největší množství zkušeností, znalostí a dovedností v rámci kvalitně provedeného 

kurzu (dražšího, kvalitnějšího, delšího, interaktivního)?  
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RIZIKÁ PROFESIONÁLNEHO RODIČOVSTVA 

 

Risks of professional foster care 
 

Nikoleta FELLNEROVÁ 

Abstrakt 

 

Cieľom výskumu je identifikácia percipovaných rizík profesionálneho rodičovstva z pohľadu profesionálnych 

rodičov. Výskumnú vzorku tvorilo 99 participantov – profesionálnych rodičov. Na identifikáciu percipovaných 

rizík profesionálneho rodičovstva bol použitý nami konštruovaný dotazník, ktorá obsahoval 32 tvrdení 

popisujúcich možné riziká profesionálneho rodičovstva. Tieto tvrdenia participanti hodnotili na 5-bodovej 

Lickertovej škále. Z pohľadu profesionálnych rodičov je v súvislosti s výkonom profesionálneho rodičovstva 

najmenej rizikové „Ukončenie vzdelania profesionálneho rodiča mimo odbor humanitných a spoločenských vied“, 

s ktorým nesúhlasilo 71,2% profesionálnych rodičov. Ako najrizikovejšiu pritom vnímali „Možnosť vyhorenia 

profesionálneho rodiča“ (74,7%), následne „Depresia profesionálneho rodiča“ (62,6%) a „Stres profesionálneho 

rodiča“ (61,6%).  

Kľúčové slová: Profesionálne rodičovstvo. Profesionálny rodič. Detský domov.  

 

Abstract 

 

The research aims to identify perceived risks of professional foster care from the viewpoint of professional parents. 

The research sample consisted of 99 participants –professional parents. To identify perceived risks of professional 

parenting, our self-constructed questionnaire containing 32 items describing potential risks of professional 

parenting was used. These items were assessed by participants using a 5-point Likert Scale. From the point of 

view of professional parents the „Completed education of a professional parent out of the humane and social 

sciences“ is the least risky (71,2%). As the most risky they perceived „The possibility of burnout of the professional 

parent“ (74,7%), followed by „The depression of professional parent“ (62,6%) and „Stress of the professional 

parent“ (61,6%).  

 

Key words: Professional foster care. Professional parent. Children’s home. 

  

Úvod 

Hlavným cieľom novely zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 

kuratele je udržať deti pri maximálnej podpore v biologickej rodine, čím by mal významne 

klesnúť aj počet detí na pobyte v ústavnej starostlivosti. Táto novela prináša aj vznik nového 

druhu zariadenia - Centra pre deti a rodiny, ktoré vzniklo  z dnešných detských domovov, 

krízových stredísk a resocializačných stredísk. Vzhľadom ku skutočnosti, že v období realizácie 

výskumu nebol novelizovaný zákon v platnosti, budeme používať termín detský domov 

a termín profesionálne rodičovstvo.  

Profesionálne rodičovstvo má nepochybne svoje výhody, avšak popri týchto nesporných 

výhodách je potrebné poukázať aj na riziká profesionálneho rodičovstva. Eliminovaním týchto 

rizík nasledovne vieme prispieť k zlepšeniu postaveniu profesionálneho rodičovstva na 

Slovensku. 

Profesionálne rodičovstvo by sme mohli zaradiť medzi jedny z efektívnych foriem náhradnej 

rodinnej starostlivosti na Slovensku. Profesionálna náhradná rodinná výchova je na Slovensku 

pomerne nová forma náhradnej starostlivosti (Kasanová, 2009). Je to špecifická forma 

starostlivosti s dieťaťom, ktorému bola nariadená ústavná starostlivosť. Nakoľko sa táto 

starostlivosť týka výchovy dieťaťa v náhradnom rodinnom prostredí, profesionálna náhradná 

starostlivosť je súčasťou ústavnej starostlivosti. Jej hlavnou úlohou je poskytnúť na prechodnú 

alebo dlhšiu dobu v starostlivosť o dieťa umiestnené detskom domove. Môžeme teda hovoriť o 

prechodnej dobe, pokiaľ sa neupravia podmienky v biologickej rodine dieťaťa, alebo sa nenájde 

iné trvalé riešenie. Pre dieťa, ktoré bolo vyňaté z prostredia svojej  biologickej rodiny a nikdy 
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nepoznalo ústavnú starostlivosť, je domáce prostredie inej rodiny stále prirodzenejšie ako 

stresujúce prostredie, ktorému sa vystavuje v detskom domove. 

Škoviera (2007) uvádza, že profesionálny rodič je zamestnancom zariadenia, kde sa realizuje 

ústavná starostlivosť, ktorú poskytujú dieťaťu. Ich hlavným cieľom je dostať do rodiny deti so 

špeciálnymi potrebami, o ktoré nemajú záujem ani v rámci osvojenia, ani v rámci štandardnej 

pestúnskej starostlivosti, a v bežnom ústavnom prostredí nie je možné primerane naplňovať ich 

potreby. 

 

1 Metodológia výskumu 

Cieľom realizovaného výskumu bolo zistiť a popísať riziká výkonu profesionálneho 

rodičovstva, a to z pohľadu samotných profesionálnych rodičov. Ďalším cieľom bolo 

analyzovať rozdiely v percipovaní rizík profesionálneho rodičovstva vzhľadom na vybrané 

demografické charakteristiky profesionálnych rodičov (pohlavie, vzdelanie, rodinný stav) a jej 

súvislosť s dĺžkou vykonávania profesionálneho rodičovstva, počtom biologických detí a 

počtom detí doposiaľ umiestnených v profesionálnej rodine. 

 

Výskumná vzorka 

Výskumnú vzorku tvorilo 99 profesionálnych rodičov. Z 99 profesionálnych rodičov bolo 86 

(86,0%) žien a 13 (13,1%) mužov. Najviac zastúpené boli Banskobystrický (27,3%) a 

Nitriansky kraj (26,3%), Trenčiansky kraj (22,2%), Košický kraj (12,1%), Prešovský kraj 

(7,1%), Bratislavský kraj (5,1%), Žilinský ani Trnavský kraj nebol zastúpený. Z hľadiska 

vzdelania bolo 69 (69,7%) profesionálnych rodičov so stredoškolským vzdelaním a 30 (26,3%) 

s vysokoškolským vzdelaním. Najväčšie zastúpenie mali respondenti v manželskom zväzku 67 

(68,4%). Dĺžka profesionálneho rodičovstva, ktorú respondenti vykonávali, sa pohybovala od 

1 mesiaca po 19 rokov, s priemernou hodnotou 5,16 roka (SD=4,19). Počet doposiaľ 

umiestnených detí u profesionálneho rodiča sa pohyboval od 0 po 36, s priemernou hodnotou 

6 (SD=6,25). Počet biologických detí varioval od 0 po 5.  

 

Graf 1 Rozloženie vzorky profesionálnych rodičov z hľadiska rodinného stavu    
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Graf 2 Rozloženie vzorky profesionálnych rodičov podľa počtu biologických detí 

 
 

Analyzovali sme tiež otázku, ako sa k profesionálnym rodičom dostala informácia o možnosti 

výkonu profesionálneho rodičovstva. 37,1% profesionálnych rodičov získalo informáciu od 

známych, 13,4% získalo informáciu z médií, 12,4% z Úradu PSVAR, 11,3% od iných 

profesionálnych rodín, 9,3% uviedlo ako zdroj internet a 16,5% uviedlo možnosť „iné“. V rámci 

možnosti iné boli najčastejšie zastúpené detské domovy. 

 

Graf 3 Rozloženie vzorky podľa zdroja informácií o výkone profi rodičovstva 

 
 

Výskumná metóda 

Na zistenie percipovaných rizík vykonávania profesionálneho rodičovstva bol použitý nami 

konštruovaný dotazník. Dotazník obsahuje 32 tvrdení popisujúcich možné riziká súvisiace s 

výkonom profesionálneho rodičovstva, ktoré respondenti hodnotili na 5-bodovej škále (1-vôbec 

nie rizikové, 5-úplne rizikové). Tieto tvrdenia uvádzame opätovne pre lepšiu čitateľnosť grafov 

v kapitole: 

1. Konflikty medzi profesionálnymi rodičmi a deťmi v profesionálnej rodine, 

2. Vek profesionálneho rodiča nad 55 rokov, 

3. Vek profesionálneho rodiča pod 25 rokov, 

4. Prijatie dieťaťa do profesionálnej rodiny v krátkej dobe po strate partnera, 

5. Prijatie dieťaťa do profesionálnej rodiny v krátkej dobe po strate dieťaťa, 

6. Vysoké nároky na dieťa, prehnané očakávania zo strany profesionálneho rodiča, 

7. Dieťa s poruchou správania,  

8. Dieťa iného etnika,  

9. Dieťa so zdravotným postihnutím,  

10. Zvládanie výchovných problémov dieťaťa,  

11. Rozpad partnerského vzťahu,  
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12. Veľký počet detí v profesionálnej rodine,  

13. Konflikt medzi biologickým dieťaťom a dieťaťom v profesionálnej rodine, 

14. Možnosť vyhorenia profesionálneho rodiča,  

15. Depresia profesionálneho rodiča,  

16. Úzkosť profesionálneho rodiča,  

17. Stres profesionálneho rodiča, 

18. Veľký vekový rozdiel medzi deťmi v profesionálnej rodine, 

19. Malý priestor pre psychohygienu,  

20. Nedostatočná podpora vlastnej rodiny,  

21. Vnímanie výkonu profesionálneho rodičovstva okolím, 

22. Rozlišovanie „my“ a „oni“ (biologická rodina a dieťa v profesionálnej rodine), 

23. Nevhodného zaobchádzanie s dieťaťom zo strany profesionálneho rodiča, 

24. Dočasnosť profesionálneho rodičovstva,  

25. Nedostatočné skúsenosti profesionálneho rodiča so starostlivosťou o dieťa, 

26. Ukončené vzdelanie profesionálneho rodiča mimo odbor humanitných a spoločenských 

vied, 

27. Nedostatočná príprava na výkon profesionálneho rodičovstva, 

28. Problém citového odpútania medzi profesionálnym rodičom a dieťaťom pri odchode 

dieťaťa z rodiny, 

29. Vytvorenie citovej väzby medzi profesionálnym rodičom a dieťaťom, 

30. Časté striedanie detí,  

31. Možnosť straty alebo obmedzenia intimity rodiny,  

32. Fenomén cudzieho dieťaťa. 

 

Štatistická analýza dát 

Na štatistické spracovanie dát bol použitý štatistický program SPSS 21 a Excel for Windows. 

Z deskriptívnych charakteristík bolo vypočítané percentuálne zastúpenie jednotlivých odpovedí 

(prezentované formou koláčového a stĺpcového grafu) a mediánové hodnoty. 

 

2 Výsledky výskumu 

Z pohľadu profesionálnych rodičov je v súvislosti s výkonom profesionálneho rodičovstva 

najmenej rizikové „Ukončené vzdelanie profesionálneho rodiča mimo odbor humanitných a 

spoločenských vied“, s ktorým nesúhlasilo (označili 1 – vôbec nie rizikové, 2 – skôr nerizikové) 

71,2% profesionálnych rodičov, následne „Vek profesionálneho rodiča nad 55 rokov“ (60,6%), 

„Dieťa iného etnika“ (52,6%), „Fenomén cudzieho dieťaťa“ (45,5%) a „Vek profesionálneho 

rodiča pod 25 rokov“ (40,8%). 

Nevyhranený postoj (označili 3-ani rizikové, ani nerizikové) zaujali profesionálni rodičia k 

tvrdeniam „Dočasnosť profesionálneho rodičovstva“ (40,8%), „Zvládanie výchovných 

problémov detí“ (37,4%),  „Prijatie dieťaťa do profesionálnej rodiny v krátkej dobe po strate 

dieťaťa“ (35,7%), „Prijatie dieťaťa do profesionálnej rodiny v krátkej dobe po strate partnera“ 

(35,7%) a „Veľký vekový rozdiel medzi deťmi v profesionálnej rodine“ (33,3%). 

Ostatné sledované oblasti (22 z 32) vnímala väčšina profesionálnych rodičov (32,3% - 74,7%) 

ako rizikové (označili 5 – úplne rizikové, 4 – skôr rizikové). Ako najrizikovejšiu pritom vnímali 

„Možnosť vyhorenia profesionálneho rodiča“ (74,7%), následne „Depresia profesionálneho 

rodiča“ (62,6%) a „Stres profesionálneho rodiča“ (61,6%). 

Výsledky percentuálneho zastúpenia vnímanej rizikovosti jednotlivých tvrdení z pohľadu 

profesionálnych rodičov uvádzame v grafe 4. 
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Graf 4 Percipovanie rizík výkonu profesionálneho rodičovstva z hľadiska profesionálnych 

rodičov 
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ukončené vzdelanie v odbore humanitných a spoločenských vied. Každý, kto má záujem 

vykonávať profesionálne rodičovstvo, musí spĺňať kvalifikačný predpoklad najmenej 

stredoškolského vzdelania a absolvovať prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej 

starostlivosti (Program prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti, 2016; 

ÚPSVaR, 2018). Niektoré krajiny, ktoré poskytujú starostlivosť podobnú profesionálnemu 

rodičovstvu, vyžadujú špecifické vzdelanie. Napríklad vo Fínsku musí mať záujemca o výkon 

profesionálnej starostlivosti ukončené postgraduálne vzdelanie v odbore sociálna práca, 

zdravotníctvo alebo pedagogiku. Vo Švédsku musia mať záujemcovia o profesionálnu 

starostlivosti špecifickú úroveň vzdelania a zručnosti potrebné na starostlivosť o deti s 

poruchami správania, nakoľko sa profesionálna starostlivosť špecifikuje na deti s poruchami 

správania. V Dánsku má približne tretina profesionálnych rodičov vzdelanie v odbore sociálna 

pedagogika, sociálna práca alebo pedagogika. V Kanade sú záujemcovia o profesionálne 

rodičovstvo vybraní na základe úrovne vzdelania, odbornej prípravy, skúseností, vedomostí a 

zručností spojených so starostlivosťou o dieťa (Professional foster care barriers, opportunities 

and options, 2013). Vedomosti, skúsenosti a vzdelanie – to všetko je potrebné na to, aby bol 

profesionálny rodič skutočne profesionálom a aby vedel svoju prácu vykonávať čo najlepšie. 

Je dôležité, aby profesionálny rodič vedel, že výkon profesionálneho rodičovstva nepozostáva 

len zo základných poznatkov, ktoré nadobudol ako rodič (Kirton, 2007). Je dôležité spomenúť, 

že Ruth Erdélyová (In Marošiová, 2012), iniciátorka uzákonenia profesionálneho rodičovstva 

na Slovensku, tvrdí, že v prvých rokoch vzniku profesionálneho rodičovstva musel byť 

profesionálnym rodičom fundovaný odborník – psychológ, liečebný pedagóg, špeciálny 

pedagóg, alebo zamestnanec detského domova, ktorý už bol v pracovno-právnom vzťahu s 

detským domovom.  

Zaujímavé výsledky sme zistili v prípade percipovania rizikovosti „Vek profesionálneho rodiča 

nad 55 rokov“, kde profesionálni rodičia (60,6%) označili ako najmenej rizikové. Pre 

profesionálneho rodiča je veľmi dôležité, aby bol schopný sebaotvorenia. Je potrebné, aby 

profesionálny rodič vedel úprimne o sebe hovoriť, aby vedel opísať svoje silné a slabé stránky, 

aby vedel opísať svoje prežívanie, svoje priania, túžby, obavy i sklamania. Na základe 

programu prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti patrí medzi 

odporúčané osobné charakteristiky pre vykonávanie profesionálneho rodičovstva vek 25 – 55 

rokov, pričom vek pod 25 a nad 55 rokov označujú ako rizikovú osobnú charakteristiku 

záujemcu o vykonávanie profesionálneho rodičovstva (Program prípravy na profesionálne 

vykonávanie náhradnej starostlivosti, 2016).   

Je však dôležité spomenúť, že iba 40,8% profesionálnych rodičov vnímalo tvrdenie 

„Nedostatočná príprava na výkon profesionálneho rodičovstva“ ako rizikové. Mnohí 

záujemcovia o profesionálne rodičovstvo nie sú vybavení základnými informáciami, alebo 

úplne nerozumejú rozdielom medzi náhradnou rodinnou starostlivosťou a inou formou 

starostlivosti profesionálneho rodiča. Záujemca o profesionálne rodičovstvo musí absolvovať 

prípravu najmenej v rozsahu 60 hodín, ak má ukončené úplné stredné vzdelanie) a 80 hodín, ak 

má ukončené stredné vzdelanie (Vyhláška č. 103/2018 Z. z.). Prípravu profesionálneho rodiča 

na Slovensku zabezpečuje viacero organizácií, ako napríklad: Ústredie práce, sociálnych vecí 

a rodiny, občianske združenie Návrat, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev 

ako dar, nezisková organizácia Miesto pod slnkom. Spoločnosť priateľov detí z detských 

domovov Úsmev ako dar ponúka záujemcom o profesionálne rodičovstvo možnosť zúčastniť 

sa programu PRIDE. Tento program umožňuje budúcim profesionálnym rodičom zažiť a 

uvedomiť si dôsledky rôznych situácií pred tým, ako je dieťa umiestnené do ich rodiny. 

Program PRIDE učí svojich účastníkov k pochopeniu tých najzákladnejších potrieb dieťaťa, 

ako je napríklad empatia. Príprava budúcich profesionálnych rodičov na vykonávanie náhradnej 

starostlivosti je veľmi dôležitá, aby vedeli zhodnotiť svoje predpoklady v role profesionálneho 

rodiča. Hlavným cieľom programu PRIDE je vytvorenie bezpečného domova v profesionálnej 
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rodine ako dočasnej formy starostlivosti pre dieťa (PRIDE, 2018). V súčasnosti sa rozmýšľa aj 

nad zaradením psychologického vyšetrenia do procesu prípravy, aby sa identifikovali 

uchádzači, ktorých osobnostné dispozície sú kontraindikáciou výkonu povolania 

profesionálneho rodiča (Ontková, 2011).  Lucia Nicholsonová (2011) zastáva názor, že 60 

hodinová príprava jednoducho nestačí. Profesionálnym rodičom by mala byť prístupná 

možnosť ďalšieho vzdelávania. Vo Francúzku profesionálni rodičia absolvujú výcvik nie len 

pred prijatím dieťaťa do rodiny, ale aj 240 hodín výcviku počas prvých troch rokov po prijatí 

dieťaťa do biologickej rodiny profesionálneho rodiča (Professional foster care barriers, 

opportunities and options, 2013).  V Holandsku musia profesionálni rodičia absolvovať výcviky 

a školenia aj počas vykonávania profesionálneho rodičovstva a to minimálne raz za šesť 

týždňov (Laklija, 2011). Profesionálny rodič je zamestnancom DeD a je súčasťou širšieho 

kolektívu zamestnancov, ktorí sú odborníkmi v rôznych oblastiach starostlivosti o dieťa. Ich 

spoločným cieľom je poskytnúť dieťaťu kvalitnú všestrannú starostlivosť. Počas výkonu svojej 

práce sa profesionálny rodič stretáva s rôznymi deťmi z hľadiska veku, zdravotného stavu, 

vývinových potrieb a i. Preto je dôležité, aby vedel zvládať rôzne netypické situácie – aby bol 

po odbornej a ľudskej stránke pripravený čo najlepšie. Práve preto by sa mal okrem prípravy 

na profesionálne rodičovstvo sústavne vzdelávať a vymieňať si navzájom skúsenosti. Jedná sa 

napríklad o možnosti ďalšieho vzdelávania, supervízie v spolupráci s DeD a iné osvedčené 

vzdelávacie inštitúcie v oblasti rodinnej problematiky a výchovy detí (Program prípravy na 

profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti, 2016). Stace a Lowe (2009) tvrdia, že 

mladí ľudia v profesionálnej starostlivosti sú jednými z najviac znevýhodnených a ohrozených, 

ich správanie býva najviac náročným. Od profesionálnych rodičov sa v takýchto prípadoch 

očakáva, že budú schopní poskytnúť profesionálnu starostlivosť. 

Belková (2001) uvádza, že negatívne hodnotenia sa dotýkajú predovšetkým narúšania intimity 

rodinného prostredia zo strany pracovníkov detských domovov a to z toho dôvodu, že niektorí 

profesionálni rodičia vnímajú návštevy zamestnancov DeD ako rušivé a málo citlivé. Okrem 

tohto im chýba pomoc a podpora. „Možnosť straty alebo obmedzenia intimity rodiny“ hodnotili 

ako rizikové aj naši participanti (profesionálni rodičia 36,4%). Profesionálni rodičia sú totiž 

najviac ovplyvnení vstupom pracovníkov DeD do rodinného prostredia, čo sa v niektorých 

formách deje aj formou neohlásených návštev. Musíme však brať na ohľad aj fakt, že takáto 

neohlásená návšteva nie je najmilšia ani zamestnancom DeD. Okrem takýchto neohlásených 

návštev je rodina v kontakte nielen s odborníkmi, ale aj s celým širším okolím, ktoré bude 

zasahovať do života profesionálneho rodiča, hlavne z toho dôvodu, že profesionálna rodina je 

celkom neznáma a pohľad na ňu je často zo začiatku značne skreslený (Matej, 2000). Možnosť 

straty alebo obmedzenia intimity môže priamo vplývať aj na rozpad partnerského vzťahu. 

Intimita rodiny je v podstate zdieľanie vzájomnej blízkosti, vzájomnej podpory, záujmu, 

pomoci, prežívania vzájomnej radosti, starosti. Intimita rodiny môže byť príliš veľká, 

obmedzená intimita alebo úplne absentujúca intimita s prejavmi citovej rezervovanosti až 

odporu, odstupu. Príchod dieťaťa do profesionálnej rodiny mení vzťahovú sieť v rodine. 

Najdôležitejším podsystémom v rodine je vzťah partnerov, manželov, rodičov. Je dôležité, aby 

profesionálni rodičia pestovali vzťahovú intimitu každý deň, aby si navzájom prejavovali to, čo 

prežívajú, cítia. Po príchode dieťaťa do profesionálnej rodiny je dôležité, aby si manželia, 

partneri, intimitu rodiny nezanedbávali (Program prípravy na profesionálne vykonávanie 

náhradnej starostlivosti, 2016). Iba polovička participantov – profesionálnych rodičov 

hodnotila „Rozpad partnerského vzťahu“ ako rizikové (54,1%). 

Za najrizikovejšie percipovali profesionálni rodičia „Možnosť vyhorenia profesionálneho 

rodiča“ (74,7%). Vykonávanie profesionálneho rodičovstva je veľmi náročné, nakoľko je to 

práca, ktorá trvá 24 hodín každý deň, niekedy aj po dobu niekoľkých rokov. Rozhodnutie 

záujemcov o vykonávanie profesionálneho rodičovstva a starostlivosti o deti môže ovplyvniť 

ich životy pozitívne, ale aj negatívne. Syndróm vyhorenia môžeme chápať ako výsledok 
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procesu, v ktorom sú ľudia veľmi intenzívne zaujatí určitou úlohou a strácajú svoje nadšenie 

na výkon danej úlohy. Ide o stav úplnej psychickej, fyzickej aj emočnej vyčerpanosti. 

Vyhorenie profesionálneho rodiča má jednoznačne vplyv aj na dieťa v jeho starostlivosti. 

 

Záver 

Súčasná spoločnosť môže výrazne ovplyvniť rodinu. Rodina a rodinné prostredie je v 

skutočnosti veľmi dôležitým spoločenským miestom pre každé dieťa – či sa už jedná o 

biologické dieťa v rodine, alebo o dieťa v profesionálnej starostlivosti. Dieťa je v rodinnom 

prostredí v kontakte s inými ľuďmi, naučí sa s nimi komunikovať, chápať ich a rešpektovať ich. 

Zároveň v tom istom čase sa dieťa snaží získať svoje vlastné postavenie v rodine a spoločnosti. 

Rodinné prostredie poskytuje dieťaťu zdravý vývoj, možnosť získať primerané sebavedomie, 

rešpekt voči sebe a ostatným okolo. Dieťa sa naučí vzory správania od svojej rodiny, naučí sa 

rozdiel medzi dobrom a zlom, a na základe tohto všetkého si bude môcť vytvoriť vlastný obraz 

o svete. Funkčné biologické prostredie rodiny, ktoré je založené na stabilnom manželskom 

zväzku, je tým najvhodnejším prostredím na výchovu detí.  

Kvalita života detí sa kvalitatívne zmení, nakoľko dieťa vyrastajúce v biologickej rodine 

profesionálneho rodiča lepšie zohľadňuje napĺňanie základných psychických potrieb. Dôležité 

je, že prechod detí z výchovných skupín do profesionálnych rodín je realizovaný bez súdneho 

rozhodnutia, čo znamená, že je časovo menej náročný.  

Profesionálne rodičovstvo je často jedinou možnosťou pre deti, ktoré sú nejakým spôsobom 

znevýhodnené (či sa už jedná o deti v určitej vekovej kategórii, deti so zdravotnými 

problémami, deti s poruchou správania, deti iného etnika, veľké súrodenecké skupiny a i.) 

(Belková, 2011). 

 

Odporúčania pre prax 

Skvalitnenie prípravy na výkon profesionálneho rodičovstva. Profesionálne rodiny sú v 

podstate prestupnou stanicou pre dieťa. Profesionálny rodič by mal byť „profesionál“ a mal by 

vedieť dieťaťu zabezpečiť maximálnu starostlivosť. V niektorých prípadoch 60 hodinová 

príprava na výkon profesionálneho rodičovstva nestačí. Súčasťou záverečného hodnotenia 

záujemcov o profesionálne rodičovstvo by mohli byť aj psychotesty, ktoré by eliminovali 

nevhodných záujemcov a tým pádom by sa eliminovali aj možné riziká ako napríklad nevhodné 

zaobchádzanie s dieťaťom zo strany profesionálneho rodiča, nadmerné požiadavky na dieťa zo 

strany profesionálneho rodiča a iné. S týmto priamo súvisí aj ďalšie vzdelávanie.  

 

Detský domov, v ktorom profesionálni rodič pracuje by mal zabezpečiť pravidelné ďalšie 

vzdelávanie profesionálnych rodičov. Profesionálnym rodičom by mala byť prístupná možnosť 

ďalšieho vzdelávania hlavne v oblasti psychohygieny, zmeny dynamiky rodinného systému, 

nové výchovné situácie v rodine, zvládanie záťažových situácií a iné. Práve vzdelanie v týchto 

oblastiach by mohlo viesť k eliminácii niektorých rizík profesionálneho rodičovstva (vyhorenie 

profesionálneho rodiča, rozpad partnerských vzťahov, strata alebo obmedzenie intimity rodiny 

a iné). 

 

Zvýšiť možnosti podporného servisu, odborníkov, ktorí by boli prístupní profesionálnym 

rodičom. V zahraničí majú profesionálni rodičia prístupnú sieť podpory 24 hodín denne. V 

Kanade je profesionálnym rodičom prístupná 24-hodinová telefónna linka podpory, advokácia 

a majú možnosť využiť odľahčovacie služby.   
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AKTUÁLNE PROBLÉMY SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV V RIEŠENÍ 

PROBLEMATIKY PATOLOGICKÉHO HRÁČSTVA 

 

Current problems of social workers in solving the problem of pathological 

gambling 

 

Nina JAŠEKOVÁ 

Abstrakt 

 

Autorka sa v príspevku zameriava na možnosti riešenia patologického hráčstva. Venuje sa podrobnej deskripcii 

patologického hráčstva a realizácii výskumu zameraného na dostupnosť siete pomoci pre patologických hráčov 

v súčasnosti z pohľadu sociálnych pracovníkov. Autorka zameriava pozornosť na definovanie pojmu závislosť, 

zaoberá sa definovaním a klasifikovaním patologického hráčstva. Popisuje úlohy, ktoré vykonáva sociálny 

pracovník a činnosti, pri ktorých je jeho prítomnosť nevyhnutná rovnako ako problémy, ktoré najčastejšie rieši 

s klientami. Ďalej sa zameriava na deskripciu sociálnych pracovníkov ako hlavných respondentov výskumu, plánu 

a priebehu realizácie výskumu v organizáciách. Samotný výskum realizuje prostredníctvom kvalitatívnej metódy 

zberu dát formou pološtrukturovaného rozhovoru. Zo získaných výsledkov výskumu sa zistilo, s akými problémami 

sa najčastejšie sociálni pracovníci stretávajú a tiež vyplynulo, že podľa názoru sociálnych pracovníkov je na 

Slovensku nedostatok špecializovaných zariadení venujúcich sa patologickým hráčom a rovnako nie je dostatočne 

prepojená sieť zdravotnej a sociálnej formy pomoci. 

 

Kľúčové slová: Závislosť. Patologické hráčstvo. Hra. Problémy. Liečba. 

 

Abstract 

 

The author focuses on the possibilities of dealing with pathological gambling. It deals with the detailed description 

of pathological gambling and the implementation of research into the availability of a help for pathological 

gamblers, currently viewed from the point of view of social workers. The author focuses on the definition of 

addiction, deals with the definition and classification of pathological gambling. Tasks that he performs and 

activities in which his presence is necessary as well as the problems he / she most often resolves with clients. It 

also focuses on the description of social workers as the main research respondents, the plan and the course of 

research in the organizations. The research itself is realized through a qualitative method of data collection in the 

form of a semi-structured interview. The results of the survey revealed the problems encountered most often by 

social workers, and there is a shortage of specialized facilities in Slovakia for pathological gamblers and there is 

not a sufficient network of health and social assistance.  

 
Key words: Addiction. Pathological gambling. Game. Problems.. Treatment.  

 

Úvod 

Pojem patologické hráčstvo nie je v súčasnosti vôbec novinkou. Práve naopak ide o neustále 

stúpajúci trend týkajúci sa hazardu a hrania. Stotožňujeme sa s viacerými autormi, ktorí 

uvádzajú, že patologické hráčstvo je v mnohých krajinách významným problémom v súvislosti 

s verejným zdravím, čo percentuálne predstavuje zhruba od 0,5% do 7,6% prípadov problémov 

týkajúcich sa patologického hráčstva po celom svete (Williams, Volberg a Strevens , 2012). 

Postupne sa rozvinuli aj rôzne teórie a definície patologického hráčstva. Napríklad v minulosti 

autori Black, Goldstein a Noyes (1994) uvádzali, že patologickí hráči netrpia vysokou mierou 

obsedantno-kompulzívnej poruchy a ani neexistuje dôkaz o rodinnom vzťahu medzi dvoma 

poruchami. V súčasnosti už patologické hráčstvo Hroncová a kol. (2006) označujú ako 

invalidizujúce ochorenie poruchy kontroly impulzov, spojené s obsedantno- kompulzívnou 

poruchou. Aby sme si objasnili tieto pojmy uvádzame definíciu podľa autorov Fischera a Škodu 

(2009, s. 126 – 128), ktorí hovoria, že „návykové a impulzívne poruchy sú poruchami 

schopnosti jedinca vzdorovať impulzívnym činom alebo správaniu, ktoré poškodzuje 

samotného jedinca alebo jeho okolie. Impulz je stav napätia, často narastajúceho, ktoré sa môže 
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ale nemusí prejaviť nejakým konkrétnym činom alebo akciou, nutkanie je stav napätia, ktoré sa 

vždy spája s určitým činom či akciou. Oba stavy môžu vyústiť do návykového spávania“. 

„Podobne ako zvieratá, aj človek je tvor hravý a vedľa potreby sa zabávať, túži po uznaní od 

ostatných jedincov svojho druhu, po určitej forme sebapresadzovania a potvrdenia svojej 

osobnej úspešnosti vo vzťahu k iným ľuďom. Hra je jednou z najprirodzenejších a najľahšie 

dostupných možností, ako túto prirodzenú potrebu naplniť“ (Kramář, 2006, s. 14). Hazardnú 

hru tiež definuje Spanier (1991, s.5) ako: „Hru šancí alebo zručností, kedy pomery vsadených 

čiastok k vyplateným výhram nie sú v náš prospech.“ V rámci nášho výskumu sme navštívili 

dve organizácie na západnom a východnom Slovensku, ktoré pracujú s patologickými hráčmi 

ako aj s ich rodinami. Na základe pološtrukturovaného rozhovoru so sociálnymi pracovníkmi 

pracujúcimi s touto cieľovou skupinou sme sa zamerali a bližšie popisujeme najmä problémy, 

ktoré sa vyskytujú počas ich práce.  

 

1 Závislosť a priebeh závislosti  

V súčasnosti je vďaka rýchlemu vývinu techniky a informatiky eliminovaný ľudský kontakt 

a prevažuje kontakt s počítačom. Následne sa môže tento trend preniesť do podoby hrania. 

Podľa nášho názoru a už aj počas samotného výskumu k našej práci sme zistili, že ľudia sa 

ponárajú do sveta hrania najmä kvôli tomu, aby zaplnili prázdne miesta, vzdali sa nejakým 

spôsobom aspoň nachvíľu reality a nabudili v sebe príjemné zážitky prostredníctvom hry. 

Avšak často po príjemnom pocite  prichádza stav alebo strata slobodného rozhodovania sa či 

hrať alebo nie, až to môže viesť k nutkaniu inak povedané ,,závislosti“. Závislosť teda 

Mühlpachr (2008) definuje ako aktívny dynamický dej, ktorý odráža vzájomné vzťahy 

viacerých faktorov a to biologických, psychologických a sociálnych. Vznik závislosti je 

postupný a práve chronickosť označuje ako  jeden zo základných rysov závislosti.  Ďalej tiež 

uvádza, že závislý človek žije spôsobom života, ktorý nechce alebo nemôže zmeniť. Pri 

závislosti ide o patologický vzťah medzi látkou a organizmom, ktorý vzniká opakovaným 

užívaním látky, kde je toto užívanie spojené so silnou túžbou až nutkaním látku užívať. Jedným 

z najvýraznejších znakov závislosti je neschopnosť ovládať svoje chovanie. Samotný motív k 

hraniu je u každého  individuálny. Zo sociologického hľadiska to môže byť ovplyvnené vekom, 

pohlavím alebo prostredím. Ale asi najväčším motivátorom hrania je prvá a viacnásobná výhra, 

ktorá so sebou prináša pocit úspešnosti ako to uvádza aj Prunner (2008) podľa ktorého, sú rôzne 

názory na túto problematiku, no väčšina odborníkov uvádza, že hlavnou motiváciou pre 

patologických hráčov je prvotná výhra alebo väčšia výhra, ktorá môže presahovať aj ročný 

príjem jedinca. Vplyv na vznik závislosti od hrania môžu tiež mať dostupné herné aktivity v 

miestach, kde sa jedinec pohybuje. Nešpor (In Prunner, 2008) uvádza 4 roviny, ktoré sa 

podieľajú na vzniku gamblerstva: 

a) Psychický systém - niektorí ľudia sú zraniteľnejší dôsledkom svojej životnej situácie alebo 

to môže súvisieť s osobnostnými charakteristikami ako napríklad tendencia vyhľadávať 

vzrušenie a riziko za každú cenu. 

b) Fyzický systém - patologické hráčstvo nespôsobuje nejaké silné telesné odvykacie príznaky, 

avšak psychiku a celkovú kondíciu človeka značne ovplyvňuje.  

c) Rodinný systém - rodina môže človeka ochrániť pred vplyvom patologického hráčstva, ale 

takisto môže byť aj príčinou vzniku tejto choroby. 

d) Sociálny systém - na vzniku závislosti má svoj podiel spoločnosť, ktorá legalizuje zákony a 

upravuje formy hazardných hier.  

Patologické hráčstvo vykazuje niekoľko podobných znakov s inými závislosťami a preto sme 

sa rozhodli v nasledujúcej tabuľke uviesť prehľadnejšie porovnanie závislostí na 

psychoaktívnych látkach a patologického hráčstva podľa MKN- 10 (Nešpor, 2011).  
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Tabuľka 1: Porovnanie patologického hráčstva a závislosti na psychoaktívnych látkach 

 Návykové látky Patologické hráčstvo 

Craving Veľmi silné Veľmi silné 

Zhoršené sebaovládanie Veľmi silné Veľmi silné 

Odvykací stav Iba u niektorých typoch 

závislosti 

Nie je alebo slabý 

Rast tolerancie Iba u niektorých látkach Nie, ale môžu sa zvyšovať 

prehrané čiastky 

Zanedbávanie iných záujmov Veľmi silné Veľmi silné 

Pokračovanie v užívaní napriek 

následkom 

Veľmi silné Veľmi silné 

Zdroj: Nešpor (2011, s. 16) 

 

Počas prípravy nášho výskumu sme zistili, že patologické hráčstvo má množstvo spoločných 

znakov s ostatnými závislosťami. Najčastejším výskytom je alkoholová, drogová či nikotínová 

závislosť a teda aj gamblerstvo. V dnešnej dobe na základe vnímania diania v spoločnosti je 

zrejmé, že všetky tieto typy závislostí sa často kombinujú. Popísaná je napríklad súvislosť 

medzi drogovou závislosťou a gamblerstvom, patologickým hráčstvom a hypersexualitou 

a zároveň aj súvislosť všetkých týchto uvedených porúch s poruchou príjmu potravy 

(Goodman, 2008). Okrem toho, že sa patologické hráčstvo často objavuje súbežne so 

závislosťou na návykových látkach, charakteristická je preň aj komorbidita s podobnými 

poruchami napríklad porucha antisociálnej osobnosti (Frascella a kol., 2010). Na základe týchto 

informácií môžeme povedať, že je  podobný aj samotný priebeh závislosti a práca sociálneho 

pracovníka s klientami, čo nám potvrdili aj samotní sociálni pracovníci počas rozhovoru.  

 

1.1 Definícia a klasifikácia patologického hráčstva 

Patologické hráčstvo patrí medzi nelátkové závislosti, aj keď v odbornej rovine sa stále vedú 

diskusie o tom, či patrí medzi závislosti alebo iné poruchy. Podľa svetovej zdravotníckej 

organizácie je patologické hráčstvo definované takto: „Porucha spočíva v častých opakovaných 

epizódach hráčstva, ktoré prevládajú na úkor sociálnych, materiálnych, rodinných a pracovných 

hodnôt a záväzkov. Ľudia trpiaci touto poruchou môžu riskovať stratu zamestnania, to, že sa 

veľmi zadlžia, budú klamať alebo porušovať zákon, aby získali peniaze alebo unikli plateniu 

dlhov“ (Höschl a kol., 2002, s. 567). 

Nešpor (2006, s. 4) uvádza, že „v Slovenskej republike podľa 10. revízie medzinárodnej 

klasifikácie chorôb (MKCH-10) musí patologické hráčstvo spĺňať nasledujúce štyri kritériá:   

a) V období najmenej jedného roka sa u subjektu vyskytnú dve alebo viac epizód hráčstva.  

b) Tieto epizódy nie sú pre jedinca výnosné, no opakujú sa napriek tomu, že vyvolávajú tieseň 

a narušujú každodenný život.  

c) Jedinec opisuje silné nutkanie hrať, ktoré je ťažké ovládnuť, a hovorí o tom, že nie je schopný 

silou vôle hre odolať.  

d) Subjekt je zaujatý myšlienkami a predstavami hrania a okolnosťami, ktoré túto činnosť 

sprevádzajú.“ 

Patologické alebo hazardné hráčstvo môžeme definovať aj ako vloženie čiastky určitej hodnoty 

spojené s rizikom a s očakávaním zisku vyššej hodnoty, ako bola pôvodne vložená čiastka 

(Šerý, 2001). Ako iné problémy aj patologická hra môže začať úplne nevinne. Občasné hranie 

nemusí prinášať hneď riziko (Nešpor, 2006). Až hranie, ktoré postupne prerastá do závislosti 

vedie k zmene osobnosti, hráč je často nepokojný, podráždený, precitlivený až uzavretý sám do 

seba bez kontaktu s okolitým svetom (Hupková, 2011). Jedným z hlavných znakov 

patologického hráčstva je craving, čo v preklade znamená silnú a ťažko zvládnuteľnú túžbu po 

hazardných hrách. Tento pojem je nevyhnutný pri každom type patologickej závislosti, ale 

obzvlášť pri patologickom hráčstve (Krejčíková, Skopalová, 2007).  Podľa Medzinárodnej 

klasifikácie chorôb – R10 patrí patologické hráčstvo medzi „návykové a impulzívne poruchy“, 
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teda nie medzi závislosti. Podľa  Nešpora (2006, s. 30): „Porucha spočíva v častých 

opakovaných epizódach hráčstva, ktoré prevládajú na úkor sociálnych, materiálnych, rodinných 

a pracovných hodnôt a záväzkov“. Patologické hráčstvo patrí k závažným poruchám osobnosti. 

Je však dôležité oddeliť patologické hráčstvo od iných foriem hrania. Nie všetky sú totiž 

považované za patologické. Viacero autorov napríklad Machová a kol. (2009), či Nešpor (2011)  

uvádzajú tieto tri: 

a) Hráčstvo a stávkovanie (hranie pre vzrušenie, alebo ako pokus o výhru)- ľudia patriaci do 

tejto skupiny dokážu svoj návyk obmedziť v prípade nepriaznivých dôsledkov  

b) Nadmerné hráčstvo- manickí pacienti 

c) Hráčstvo -  sociopatické osobnosti (širšia trvalá porucha sociálneho správania) 

Patologickí hráči sa liečia na psychiatrickom oddelení nemocníc alebo v špecializovaných 

zariadeniach, po liečbe taktiež nasleduje resocializácia a postresocializačný proces. Ostávajú 

však závislí na hre celý život (ako abstinujúci gambleri – AG), nemožno ich úplne vyliečiť, iba 

uzdraviť za predpokladu trvalej abstinencie od hazardnej hry. Problematike patologického 

hráčstva a vývojových herných trendov v SR sa venuje pomerne malá pozornosť. Napríklad v 

Českej republike mu venujú omnoho vyššiu pozornosť. Vývojovými tendenciami 

patologického hráčstva v Čechách, ale i v zahraničí venuje vo viacerých publikáciách veľkú 

pozornosť najmä Prunner (2009), ktorý v nich prináša zaujímavé, no zároveň alarmujúce, 

informácie o hazardnom hraní v USA, ČR a iných krajinách.  

 

1.2 Liečba patologického hráčstva 

Psychiater MUDr. Jozef Benkovič, ktorý pôsobí ako primár v odbornom liečebnom ústave 

psychiatrickom na Prednej Hore uvádza vo svojom článku (Benkovič, 2007), že liečenie 

patologických hráčov prebieha hlavne v špecializovaných zdravotných zariadeniach a to 

ambulantnou formou. Zameriava sa najmä na myslenie a zmeny správania u hráčov a to 

prostredníctvom kognitívno- behaviorálnej terapie. Proces liečby je zameraný na 

identifikovanie a zabezpečenie najčastejších spúšťačov hier, zmenu neadaptívneho myslenia 

hráčov, ktorá udržiava gamblerské správanie, ďalej je to zvládanie cravingu teda nutkania ku 

hre, krízových situácii, prevencia recidív a hlavne zameranie sa na finančné problémy hráčov 

ich riešenie. Základné ciele liečby patologických hráčov (Benkovič, 2007):  

a) Dosiahnutie fungovania patologického hráča v abstinencii 

b) Dosiahnutie maximálneho zlepšenia v jeho sociálnych vzťahoch a spôsobilostiach v živote 

c) Prevencia recidív  

Počas režimovej liečby sa patologickí hráči učia systému, poriadku a dodržiavaniu pravidiel 

abstinenta a už počas samotnej liečby sú nasmerovaní do doliečovacieho procesu tzv. klubu 

abstinentov, a v rámci rodinnej terapie s nastavením si vlastných pravidiel fungovania 

v budúcnosti už liečení v domácom prostredí. Úlohou farmakoterapie je znižovať impulzívne 

správanie patologických hráčov a ich chuť na hranie. Mnohokrát však liečbu skomplikujú alebo 

zhoršia iné pridružené choroby. Najčastejšie je to depresia, a úzkostné poruchy, poruchy 

osobnosti a pozornosti spojené s hyperaktivitou a nakoniec iné závislosti ako alkohol či drogy. 

Frouzová (2008) uvádza 4 fázy liečby patologického hráčstva a dodáva, že pre efektívnosť 

liečby sú nevyhnutné všetky:  

a) Prerušenie hrania- obmedzenie dostupnosti (snaha udržať klienta na miestach kde nemôže 

hrať, obmedzenie finančných zdrojov), využíva sa najmä psychoterapia prípadne 

farmakoterapia (abstinenčné príznaky) 

b) Zmena zaobchádzania so svojimi financiami -  najlepšie zo strany hráča je poveriť inú osobu, 

ktorá sa bude starať o jeho financie a pomôže mu pri zostavení alebo vypracovaní finančného 

plánu na splácanie dlhov 
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c) Prevencia relapsu -  inak návrat k ochoreniu je stratégia zvládania silných emócii 

a duševných stavov, dodržiavanie určitého denného režimu, ktorý nebude spôsobovať náhlu 

únavu, ale ani prílišnú energiu 

d) Úprava životného štýlu patologického hráča- nový zmysel života, fungovanie a s ním 

spojené záľuby, koníčky, ktoré, ale nebudú mať nič spoločné s hraním 

Ako najúčinnejšiu terapiu považuje Patarák (2005) ústavnú liečbu v špecializovanom zariadení, 

ktorej súčasťou sú kognitívno- behaviorálne techniky, individuálna či skupinová terapia, 

rodinná i pracovná terapia ako aj rôzne iné liečebné metódy. Ústavnú liečbu definujú Kalina 

a kol. (2008) ako niekoľko mesačnú rezidenčnú liečbu v zdravotníckom zariadení, ktorá trvá 

väčšinou 3 až 6 mesiacov. V porovnaní s ambulantnou liečbou sa v zariadeniach tohto typu 

kladie dôraz viac na skupinové terapie a individuálne konzultácie, využívajú sa tiež prvky 

terapeutických komunít. Ďalej sa zameriavajú na nácvik zvládania stresu prostredníctvom 

relaxačných techník a nakoniec aj  tréning zodpovednosti hráča. Ambulantná liečba prebieha 

v zariadeniach ako zdravotníckeho tak aj nezdravotníckeho charakteru, kde klient prichádza 

dobrovoľne v pravidelných intervaloch. Tieto intervaly môžu byť vopred stanovené programom 

alebo si ich klient dohodne spoločne s terapeutom. Výhodou ambulantnej liečby v porovnaní 

s ústavnou liečbou je, že nezasahuje do pracovného života klienta. No naopak to môže byť aj 

vplyv negatívny, nakoľko sa zdržuje v okolí, kde sa nachádza množstvo spúšťačov 

k opätovnému hraniu a preto je náročnejšie udržať jeho abstinenciu.  Kalina a kol. (2008) 

hovoria, že aby bola liečba pre klienta úspešná mal by spĺňať určité podmienky ako je jeho 

sociálna stabilita, podpora zo strany najbližších a ich aktívna účasť na liečebnom procese 

a samotná motivácia klienta k liečbe. Pojem terapeutická komunita môžeme vnímať podľa 

Kooymana (2004) ako náhradnú rodinu, ktorá klientom poskytuje pocit bezpečia, miesto kde 

môžu osobne rásť a učiť sa z vlastných chýb. V tejto náhradnej rodine sa klient učí nielen 

rešpektovať seba samého, ale aj druhých, učí sa prijať a dávať lásku. Úspech terapeutickej 

komunity zabezpečuje hlavne neustála podpora, ktorá dokáže zastaviť maladaptívne obrany 

a nahradiť ich lepším správaním a zvládaním problémov. Pobyt klienta v terapeutickej 

komunite je rozčlenený do jednotlivých fáz, kde každá má svoje pravidlá, práva a povinnosti. 

Tieto fázy programu zabezpečujú postup klienta v komunitnej hierarchii, čím zároveň rozvíja 

svoje schopnosti a znalosti (Sobotka, 2010). Dôležité je však aj samotné doliečovanie klienta 

po ukončení stanovenej liečby. Benkovič (2007) uvádza, že doliečovanie patologického 

hráčstva je dlhodobý a celoživotný  proces, aby fungoval hráč v abstinencii. Vyžaduje si aktívny 

prístup abstinujúceho hráča k udržiavaniu svojho nového životného štýlu, ktorý si postupne 

utvára nové, nerizikové sociálne väzby a kontakty. Súčasťou doliečovania sú tiež ambulantné 

kontroly u psychiatrov či psychológov v rámci individuálnych či skupinových psychoterapii 

a tiež posilňovacie liečby abstinentov prostredníctvom už spomínaných svojpomocných skupín 

abstinentov, anonymných hráčov. Nakoniec sú to akreditované resocializačné zariadenia pre 

problémových závislých jedincov, s cieľom dosiahnuť ich plnohodnotné zaradenie sa do 

spoločnosti počas trvalej a dôslednej abstinencie. Kalina a kol. (2008) označujú doliečovacie 

programy ako ambulantné zariadenia, zameriavané na udržanie zmien v chovaní a spôsobe 

života klienta, ktoré nadobudol počas liečebného procesu. Avšak vnútornú štruktúru týchto 

typov zariadení označujú ako premenlivú, pretože liečba môže prebiehať formou ambulantných 

skupín raz týždenne, čo považujú za nedostatok. Je však možnosť aj využitie intenzívnejších 

programov, ktoré sú doplnené o rôzne voľnočasové aktivity. Napríklad Bowen a kol. (2007) 

uvádzajú, že užitočnými relaxačnými technikami pri doliečovaní môžu byť joga alebo čchi- 

kung a rôzne meditačné techniky, ktoré zlepšujú sebaovládanie a sebauvedomenie. Hlavným 

cieľom doliečovacieho programu, ktorý nadväzuje na ambulantnú aj ústavnú liečbu  je pomôcť 

klientovi vytvoriť vhodné podmienky pre jeho trvalú abstinenciu.   
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1.3 Problémy sociálneho pracovníka pri práci s patologickými hráčmi 

Pri každej práci sa človek stretáva aj s určitými rizikami alebo problémami, ktoré mu môžu 

istým spôsobom brániť vo výkone práci. A inak tomu nie je ani pri práci sociálneho pracovníka 

s patologickými hráčmi. Preto nás zaujímalo a naším cieľom bolo zistiť a identifikovať do 

jednotlivých kategórií tieto problémy. Na základe odpovedí našich respondentov sme si 

vytvorili týchto 5 kategórií. 

 
Tabuľka 2: Problémy sociálneho pracovníka pri práci s patologickými hráčmi  

Indukované kategórie Popis kategórie 

 

Odborne nepripravený sociálny pracovník 

„...že nebudem dostatočne odborne pripravený na 

prácu s tým klientom závislým, ktorý ho môže 

manipulovať..“ 

 

Problém popierania a sebaklamu klienta 

„Problém popierania a sebaklamu, pochopenie, že je 

tam závislosť“. 

 

Neliečenie sa rodiny patologického hráča 

„neliečenie sa rodiny patologického hráča, t. j. 

spoluzávislých ľudí,..“ 

 

Systém oddlžovania sa 

„...potvrdenie k hospitalizácii klienta, najviac ten 

systém oddlžovania sa“ 

 

Splátkový kalendár 

„napríklad ako dávky v hmotnej núdzi, zasa splátkový 

kalendár,..“ 

Komentár: V Tab.2 uvádzame výsledky odpovedí na výskumnú otázku, ktorej cieľom bolo zistiť, s akými 

problémami sa stretáva sociálny pracovník pri práci s patologickými hráčmi. Zvolili sme si 5 kategórií z odpovedí 

našich respondentov. Indukované kategórie, ktoré nám vznikli analýzou rozhovorov sú nasledovné: Odborne 

nepripravený sociálny pracovník, Problém popierania a sebaklamu klienta,  Neliečenie sa rodiny patologického 

hráča, Systém oddlžovania sa a veľmi častým problémom je práve Splátkový kalendár teda pomoc s jeho 

vytvorením a usmernením klienta.  

 

Ako prvú sme si stanovili kategóriu s názvom Odborne nepripravený sociálny pracovník, čo 

ani tak nie je problém samotného klienta, ale môže byť v prípade, že sociálny pracovník nie je 

dostatočne pripravený na stretnutie s klientom najmä čo sa týka odbornosti, a nevie ako správne 

nasmerovať klienta. Počas realizácie nášho výskumu sme zistili, že takýto problém sa môže, 

a už aj vyskytol. Ako hovorí jeden z našich respondentov „...najväčší problém by mohol byť, 

že nebudem dostatočne odborne pripravený na prácu s tým klientom závislým, ktorý ho môže 

manipulovať a môže zneužívať tú pomoc,.. ale to záleží od sociálneho pracovníka, pretože.. 

a vôbec akoby od jeho odbornosti od možnosti získať nejakú odbornosť a tej je málo v ponuke 

na vzdelávacom priestore..“ Nešpor (2011) uvádza niekoľko hlavných postupov v rámci 

intervencie, ktoré by mal pracovník ovládať pri práci s klientom: posúdenie stavu 

a informovanie pacienta o výsledku; posilňovanie motivácie klienta; poskytnutie informácií 

(možné príručky, internetové stránky..) a odporučenie na odbornú pomoc (organizácie, liečebné 

ústavy, svojpomocné skupiny); spolupráca s rodinou a využitie ich motivačného potenciálu 

a iné. Sociálny pracovník by mal podporovať sociálne fungovanie klienta, čo spočíva 

v obnovovaní a získavaní takých informácií a spôsobilostí, ktoré umožnia klientovi zvládať 

momentálne problematické požiadavky prostredia. A my sa stotožňujeme s názorom Mlčáka 

a kol.,(2005, s. 8), ktorí hovoria, že „sociálni pracovníci sú aktérmi zmien v spoločnosti, ale aj 

v živote jednotlivcov, rodín, komunít. Ich profesijná činnosť je postavená na rozvíjaní 

demokratických a humanistických ideálov, je založená na báze rešpektovania rovnosti, vážnosti 

a dôstojnosti každého človeka, solidarity, spravodlivosti, so snahou chrániť zraniteľné osoby, 

zamedziť ich utláčanie a predísť ich sociálnemu vylúčeniu.“   

Ďalším problémom, s ktorým sa stretávajú tento krát už sociálni pracovníci pri práci s hráčmi 

je Problém popierania a sebaklamu klienta,  je to však problém, ktorý sa týka každej jednej 

závislosti nielen patologického hráčstva. Zo skúseností našich respondentov usudzujeme, že je 
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to dosť častý problém, ktorým sa zaoberajú. Popretie aj sebaklam sú súčasťou obranných 

mechanizmov, teda spôsoby ako predísť uvedomeniu si či už  úzkosti, alebo vzbudzujúcich 

impulzov a myšlienok. Fungujú väčšinou nevedome a skresľujú realitu. Ako uvádza 

aj Jewettová (In Beattieová, 2006, s. 158) „popieranie reality je vedomá alebo nevedomá 

obrana, ktorú používame, aby sme sa vyhli úzkosti, keď sa cítime ohrození. Ignorujeme veci, 

ktorých uvedomenie si by porušilo našu duševnú rovnováhu.“       

Neliečenie sa rodiny patologického hráča je jedným zo závažných problémov pred aj počas 

liečby klienta. Je dôležité pracovať tak so závislým klientom ako aj s rodinou. Veľmi trefne to 

vystihuje Zobel (2008, s. 84 In Selva, , 2012), ktorý hovorí: „tak, ako sa musí závislý  odpútať 

od svojej závislosti na omamnej látke, tak sa musia aj blízki dostať zo svojej často dlhé roky 

pestovanej závislosti na správaní závislého človeka. K tomu sa však musia vzdať ochranných 

mechanizmov, za pomoci ktorých v čase závislosti boli schopní existovať. Toto býva často 

spojené so strachom a nie zriedkavo sa podarí len s odbornou pomocou alebo návštevou 

svojpomocnej skupiny.“ A my sa s týmto názorom absolútne stotožňujeme. Ako uvádzajú aj 

pracovníci organizácie Život bez závislostí, v ktorom sme realizovali náš výskum, dlhoročné 

skúsenosti pri práci so závislými teda aj patologickými hráčmi potvrdzujú, že úspešná liečba 

klienta je vtedy, ak sa zotavuje spolu so svojim blízkym okolím inak povedané v rámci celej 

rodiny. Rodina sa v tomto prípade stáva spoluzávislými a je potrebné spoločné zotavovanie. Je 

to oveľa jednoduchšie v prípadoch, keď rodina uzná, že majú problém a to čo urobili pre svojho 

blízkeho doteraz nestačí a je čas vyhľadať odbornú pomoc (Interné zdroje: Život bez závislostí, 

n.o).  

Posledné kategórie, ktoré sme si identifikovali z odpovedí našich respondentov sú Systém 

oddlžovania sa a veľmi častým problémom je práve s týmto spojený Splátkový kalendár teda 

pomoc s jeho vytvorením a usmernením klienta. Ako hovorí aj jeden z našich respondentov 

„..častým problémom, ktorý musíme riešiť sú financie ako vybavenie dávky v hmotnej núdzi, 

zasa splátkový kalendár a teda asi najviac ten systém oddlžovania sa..“ veľmi často sa práve 

so systémom oddlžovania spája pojem osobný bankrot, ktorý sme už v práci spomenuli, ale 

bližšie nedefinovali. Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii pod týmto pojmom 

rozumie oddlženie sa konkurzom alebo splátkovým kalendárom. Podstatné je, aby sa fyzická 

osoba zbavila dlhov, ktoré už nie je schopná splácať. Podľa uvedeného zákona sú dva možné 

spôsoby riešenia a to spomínaným konkurzom teda likvidáciou majetkovej podstaty dlžníka 

a rýchle oddlženie a druhý spôsob je splátkový kalendár teda splácanie záväzkov dlžníka podľa 

vypracovaného splátkového kalendára. Ako uvádzajú aj naši respondenti klienti si častejšie 

volia možnosť splátkového kalendára, avšak musia spĺňať určité podmienky. Zákon č. 7/2005 

Z. z. uvádza, že ak si dlžník vyberie alternatívu splátkový kalendár, musí spĺňať všeobecné 

podmienky (uvedené v bode II), teda mal by mať pravidelný príjem, jeho dlhy neprevyšujú 

hodnotu majetku a musí byť schopný zaplatiť cca 700 Eur na „osobný bankrot“ (táto suma 

predstavuje 500 Eur ako preddavok pre správcu a cca 200 Eur trovy advokáta, ktorého určí 

centrum). Presná výška trov konania advokáta bude určená vyhláškou Ministerstva 

spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z.. Dlhy pretrvávajú u hráčov aj po liečbe 

závislostí a tak aj vo väčšine prípadov vedú k recidíve poukazujú nato mnohé výskumy, 

rovnako ako výskum Benkoviča, Mišurdovej a Grossmana (2012), ktorý tiež potvrdzuje aj to, 

že patologické hráčstvo je skoro vždy sprevádzané aj inou závislosťou.  

 

Záver 

Tému príspevku sme si zvolili na základe osobného záujmu o danú problematiku teda 

patologické hráčstvo. Vo svojom okolí sme sa stretli s viacerými prípadmi a problémami 

súvisiacimi práve s touto diagnózou. Aj napriek tomu, že to nie je v súčasnosti ani na Slovensku 

žiadna novinka, mali sme pocit, že nie je dostatok dostupných služieb pomoci pre patologických 

hráčov a ich rodiny alebo skôr sme sa domnievali, že nie je dostatočne prepojená sieť pomoci 
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zdravotnej a sociálnej oblasti, čo sa nám následne po realizácií nášho výskumu aj potvrdilo. 

V rámci výskumu sme sa zamerali na dostupnosť pomoci a služieb ako hráčom tak aj ich 

rodinám. Venovali sme sa úlohám, ktoré vykonáva sociálny pracovník, činnostiam, na ktoré je 

nevyhnutná prítomnosť sociálneho pracovníka rovnako ako problémom, ktoré najčastejšie 

riešia s klientami. Narazili sme na problém, týkajúci sa nie presne stanovených kompetencií 

sociálnych pracovníkov pri práci s touto cieľovou skupinou, aj keď postup práce prebieha 

podobne ako s inými závislosťami nebolo by zlé bližšie ich špecifikovať. Zistili sme, že máme 

niekoľko zdravotných liečebných ústavov, ktoré sa však venujú závislostiam všeobecne nie len 

konkrétne patologickému hráčstvu. To je zároveň aj jedno z našich odporúčaní do budúcna, 

vybudovanie viac špecializovaných zariadení so zameraním na diagnózu patologické hráčstvo. 

Rovnako nám tu chýbajú aj ambulantné poradenské centrá, ktoré by mohli klienti a rodinní 

príslušníci navštevovať aj mimo liečby klienta, možno aj v neskorších popracovaných 

hodinách, čo sa osvedčilo napríklad aj v Centre poradensko – intervenčných služieb Budúcnosť, 

v ktorom sme tiež realizovali náš výskum. V rámci týchto centier by pracovali kvalifikovaní 

sociálni pracovníci, ktorí odporúčame absolvovať viacero dostupných vzdelávacích kurzov ako 

sú terapeutické výcviky a následné využitie rôznych terapeutických techník pri práci 

s klientom. Pozornosť by sme chceli zamerať aj na potrebu bližšej spolupráce zdravotníckych 

a sociálnych zariadení. Hoci máme na Slovensku zdravotnícke liečebné zariadenia, ktoré 

zamestnávajú aj sociálnych pracovníkov, vykonávajú tam podľa slov našich respondentov viac 

administratívne práce ako samotnú prácu s klientom. Rovnako ako máme aj možnosti 

a spôsoby doliečovania hráčov aj po ukončení 3 mesačnej liečby, stále nie je dostatočne 

prepojená sieť zdravotnej a sociálnej pomoci. Najmä zo strany zdravotníkov, ktorí nie vždy 

odporučia klientom ďalšie možnosti spolupráce v rámci sociálnych organizácií. A možno ešte 

jeden taký dôvod prečo si myslíme, že by tá spolupráca mohla byť lepšia je aj to, že nás viacero 

zdravotných zariadení odmietlo so žiadosťou o realizáciu výskumu, pretože mali pocit, že sa to 

týka len sociálnej oblasti alebo vôbec nezamestnávajú sociálnych pracovníkov. Nakoľko tento 

patologický jav sa neustále stupňuje a potencionálnych hráčov pribúda, dávame do pozornosti, 

na základe už vykonaných predošlých výskumov, že ohrozenou skupinou sú práve deti 

a mládež, preto odporúčame tiež viac preventívnych aktivít na základných, stredných 

a vysokých školách prostredníctvom kvalifikovaných sociálnych pracovníkov, ale aj 

samotných hráčov s vlastnými skúsenosťami. Keď sa spätne pozeráme na naše teoretické 

východiská a praktické pohľady rôznych autorov na tému dostupnosť pomoci pre 

patologických hráčov, zisťujeme, že je na území Slovenskej republiky minimum výskumov 

zameraných na tému patologické hráčstvo.  
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PRAKTICKÉ ASPEKTY INTEGRÁCIE IRACKÝCH UTEČENCOV NA 

SLOVENSKU 
 

Practical Aspects of Integration of Iraqian Refugees in Slovakia 
 

Miroslav JANÁK, Silvia MORÁVKOVÁ, 

Eva ŠMITALOVÁ, Anastázia GROFČÍKOVÁ 
Abstrakt 

 

Tento príspevok z praktického hľadiska opisuje pozadie, priebeh a doterajšie výsledky integračného projektu 

realizovaného občianskym združením Pokoj a dobro – pomoc utečencom, ktorý je zameraný na integráciu irackých 

utečencov v Nitre a jej okolí. Popri základných štatistických a prehľadových charakteristikách integrácie ponúka 

príspevok pohľady sociálnych pracovníčok a členov pracovného integračného tímu a ich trojročné skúsenosti 

nadobudnuté počas každodenných terénnych aktivít s irackými klientmi, ale i pri kontaktoch azylantov 

s majoritnou časťou slovenskej spoločnosti. 

 

Kľúčové slová: Utečenci. Azyl. Integrácia. Projekt. 

 

Abstract 

 

This paper provides practical view on the background, process and existing results of integration project realized 

by civic association Peace and Goodness – helping refugees, which deals with integration of Iraqian refugees in 

Nitra and its surroundings. Beside basic statistical and overview characteristics it also provides thoughts of social 

workers and members of integration working team and their three-year experiences acquired from daily field work 

activities with Iraqi clients and also from contacts between asylants and major part of Slovak society. 

 

Key words: Refugees. Asylum. Integration. Project. 

 

Úvod 

Príchod irackých utečencov na Slovensko v rámci integračného projektu, ktorý už tretím rokom 

prakticky realizuje občianske združenie Pokoj a dobro – pomoc utečencom, priniesol so sebou 

"balíček", ktorý bol postupne počas týchto rokov otváraný a skúmaný. Našli sa v ňom tak 

pozitívne prekvapenia, ako aj tie negatívne. Momentálne sa projekt nachádza v záverečnej fáze 

a my spätne hodnotíme, že všetky situácie, kultúrne odlišnosti, očakávania a predstavy v tomto 

integračnom procese boli prínosom pre všetkých – členov odborného tímu, ktorí sa podieľal na 

integrácii, mnohých dobrovoľníkov ako i pre celú slovenskú spoločnosť. Celá cesta integrácie 

môže byť pokojne označená ako radostné, no i bolestné dobrodružstvo. Ťažké začiatky 

vystriedali prvé úspechy, ktoré nebadane posúvali a povzbudzovali klientov „bojovať“ ďalej. 

Keďže museli presťahovať seba, a v našom prípade aj celú rodinu, do cudzej krajiny. To si 

vyžaduje obrovskú dávku odvahy, aj napriek tomu, že v ich rodnej vlasti je nebezpečný vojnový 

stav. Už na začiatku ako prvé nastúpili problémy s nastavením. Hoci boli klienti oboznámení 

so základnými informáciami o Slovensku, na základe ktorých si urobili obraz a nastavili určité 

očakávania, no tieto boli nastavené v zornom uhle ich regionálneho, klimatického a kultúrneho 

vnímania. V zmysle týchto oblastí vnímania došlo k viacerým nedorozumeniam. V našom 

príspevku sme sa zamerali na tri oblasti úzko súvisiace s celým integračným procesom. Tieto 

tri oblasti by sme mohli v časovej postupnosti zoradiť ako:  

1. kultúrny šok irackých utečencov – ktorý bol najsilnejším momentom pre obe strany hneď 

v úvode – pri príchode utečencov a s oveľa nižšou intenzitou je stále pozorovateľný a citeľný. 

2. očakávania a predstavy irackých utečencov a ich stret s každodennou realitou žitou v našej 

krajine. 

3. integrácia irackých utečencov – ktorá prebieha každý deň, v oboch smeroch. Rovnako ako 

sa irackí utečenci integrujú do našej majoritnej spoločnosti, každodenným kontaktom sa najmä 



 

122 
 

pracovníci a ľudia, ktorí prichádzajú s nimi do kontaktu učia veľa vecí práve od nich. Integrácia 

má byť konečným cieľom.   

V našom príspevku sme analyzovali tieto oblasti a dosiahnuté výsledky v rámci integračného 

procesu. Metódami boli pozorovania a rozhovory sociálnych pracovníčok ako aj iných 

odborných pracovníkov, ktoré realizovali počas terénnych aktivít s irackými klientmi počas 

trojročnej doby riešenia projektu. 

 

1 Teoretické východiská k integrácii  

„Úspešná integrácia cudzincov zohráva dôležitú úlohu v rozvoji Slovenskej republiky ako 

krajiny, ktorá podporuje a rešpektuje rozmanitosť“. Integrácia je obojstranný proces 

vzájomného uznania a rešpektovania majoritnej spoločnosti a cudzincov“ (Integračná politika 

Slovenskej republiky, 2014, s. 3).  

Pre úspešnú integráciu je v samom začiatku potrebná pomoc štátu alebo mimovládnych 

organizácii, pretože cudzinci sa nachádzajú pre nich v neznámom prostredí, bez sociálnych 

kontaktov a materiálnych a finančných prostriedkov potrebných na živobytie. Systém 

integrácie zahŕňa výučbu jazyka, vzdelávanie a prípadnú rekvalifikáciu, možnosti 

vyhľadávania vhodných pracovných príležitostí a pomoc pri zabezpečovaní zodpovedajúceho 

sociálneho ubytovania, sociálne zabezpečenie, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 

vytváranie podmienok na prijatie azylantov do komunít obcí a vhodných vybraných lokalít 

(Žáková – Strýčková, 2017). Aj v rámci nášho integračného projektu vzájomne spolupracuje: 

Migračný úrad (Ministerstvo vnútra SR), Biskupský úrad v Nitre a naše občianske združenie 

Pokoj a dobro – pomoc utečencom. Veľa krát práve táto kooperácia bola nápomocná pri riešení 

niektorých situácii napr. ohľadom vzdelávania detí, či riešení problémov s bývaním. Kedy 

prišla s nápadom, či pomocnou rukou jedna alebo druhá inštitúcia. 

Na nasledujúcom obrázku 1 sme znázornili 3 partnerské strany realizujúce integračný projekt 

irackých utečencov na Slovensku. Migračný úrad v tomto procese predstavuje vecný a odborný 

dozor a dohľad, Biskupský úrad je legálne zodpovednou osobou a garantom projektu, 

občianske združenie Pokoj a dobro – pomoc utečencom realizuje priamu prácu s klientmi 

prostredníctvom svojich odborných zamestnancov. Financovanie zabezpečuje organizácia zo 

zahraničia v rámci svojich charitných fondov. Praktická integrácia utečencov pozostáva zo: 

sociálnej práce s klientmi, tlmočenie slovenčina – arabčina, pracovná integrácia, 

prevádzkovanie komunitného centra, v ktorom sa realizujú vzdelávacie a voľnočasové aktivity 

pre komunitu irackých utečencov a tiež vzájomné zdieľanie irackej a slovenskej kultúry, 

administratívna činnosť, manažment občianskeho združenia. V súčasnosti sa realizuje v Nitre 

a okolí integrácia 61 klientov, ktorí sa nachádzajú v 12 rodinách. Túto integráciu zabezpečuje 

projektový tím, ktorý momentálne v poslednej fáze projektu predstavuje 6 ľudí: 1 projektový 

manažér, 2  sociálne pracovníčky, 1 administratívna pracovníčka, 1 pracovníčka komunitného 

centra a 1 pracovníčka zodpovedná za pracovnú integráciu irackých utečencov. 

Sociálny pracovník predstavuje pri realizácii praktickej integrácie kľúčovú úlohu. „Sociálneho 

pracovníka môžeme považovať  v rámci poskytovaných služieb sociálnej práce žiadateľom 

o azyl a azylantom ako „styčný bod“ alebo „most“ medzi svojimi klientmi a majoritnou 

spoločnosťou, čo vlastne znamená prenášanie požiadaviek spoločnosti na sociálnych klientov 

a naopak. Práve táto pozícia sociálneho pracovníka, ktorá je pred klientmi otvorená, pretože 

klienti vedia, kto je sociálny pracovník a prečo je s nimi v kontakte, môže priniesť úspech 

a pomôcť riešeniu problému klientov“ (Brnula – Slobodová, 2013, s. 40). 

Od sociálnych pracovníkov možno tiež očakávať okrem znalosti metód a foriem sociálnej práce 

a ich použitia aj znalosti z oblasti iných kultúr a správania sa typického pre dané kultúry, 

pretože na to, aby sociálny pracovník dokázal dostatočne vhodne ponúkať možnosti a riešenia 

životných situácií svojich klientov, musí si byť „vedomý sociálneho prostredia a kontextu 

svojich klientov, toto poznanie mu umožní  chápať, aké rozličné skúsenosti a očakávania si 
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ľudia prinášajú na spoločné stretnutia. Chápať jednotlivca znamená byť citlivý k jeho 

kultúrnym normám a hodnotám, ktoré rozmanitým spôsobom ovplyvňujú vnímanie ľudí“ 

(Merry In Brnula – Slobodová, 2013, s. 46). 

 
Obrázok 1: Integrácia irackých utečencov  

 
Zdroj: vlastné spracovanie 
 

1.1 Kultúrne rozdiely a kultúrny šok 

Príchodom do hostiteľskej krajiny začínajú utečenci nový život a proces adaptácie na cudziu 

kultúru a klímu. Práca s ľuďmi, ktorých jazyk a kultúra sú odlišné je osobitnou výzvou pre 

pracovníkov, ktorí sa im venujú. Sociálny pracovník by mal brať na zreteľ presvedčenie, 

hodnoty, vieru, filozofiu, kultúru jednotlivcov, rodín, komunít s ktorými pracuje, ale zároveň 

venovať pozornosť aj tým svojím. Dôležité je uznanie iných kultúr, uvedomenie si kultúrnych 

rozdielov a osobných predsudkov (Morávková, Mojtová, 2017). 

Pri práci s utečencami – ako cudzincami, ktorí prichádzajú z inej krajiny – inej kultúry je veľmi 

citlivou otázkou problematika rodovosti. Podľa Brnulu a Slobodovej (2013) je nutné zohľadniť 

kultúru z ktorej jedinec prichádza, pretože tá ma veľký vplyv na ponímanie mužskosti 

a ženskosti. Sociálny pracovník by mal pochopiť konanie a správanie jednotlivca, ktoré je 

podmienené rodovosťou, prípadne rodovými stereotypmi. Je dôležité si uvedomiť, že každý 

žiadateľ o azyl prichádza do novej krajiny s vlastnou identitou a je možné, že príde ku kríze 

identity. Táto kríza prichádza so zmenou svojho prirodzeného, sociálneho, kultúrneho 

prostredia. Nová kultúra, ktorá je pre neho cudzia a mnohé hodnoty a znaky „novej“ kultúry ho 

neoslovujú a sú mu vzdialené. Zmena, ktorou žiadateľ o azyl prechádza, je teda nielen zmena 

vonkajšia ako zmena krajiny pôvodu za krajinu azylu, ale hlavne vnútorná. Ak očakávame od 

utečenca, že sa adaptuje na podmienky slovenskej spoločnosti, potom by sme mali chcieť tiež 

spoznať jeho dôvody, ktoré ho vedú k tomu, že ťažšie prijíma isté rozhodnutie pre prijatie 

niektorých noriem. Nemožno od utečenca očakávať jednoznačné prispôsobenie sa našej 

kultúre. Práve prijatie možnosti, že si ponechá aj vlastnú tradičnú kultúru a hodnoty, bude ich 

naďalej vyznávať a praktikovať, môže napomôcť tomu, aby sa začal adaptovať na nové hodnoty 

vyznávané jeho obklopujúcou majoritnou spoločnosťou a nadobúdal dôveru voči novej 

spoločnosti. Sociálna práca so žiadateľmi o azyl a azylantmi prebieha v rezidencii a následne 

formou terénnej sociálnej práce. Za najzávažnejší problém pri práce s touto cieľovou skupinou 

považujeme ich kultúrnu a sociálnu integráciu do spoločnosti. Tá je často len „začatá“, čo je 

spôsobené nekvalitnou/absentujúcou sociálnou sieťou žiadateľov o azyl/azylantov. 

„Na schopnosť utečenca dosiahnuť v mestskom prostredí sebestačnosť vplýva veľmi jeho 

pohlavie. Rodiny utečencov, prichádzajúce z tradične paternalistických kultúr so zreteľne 
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definovanými rolami pohlaví tu znamenajú osobitný problém. Rozlišujú medzi mužskými a 

ženskými prácami, pričom aktívna sociálna a ekonomická rola pripadá mužom a sociálny 

priestor žien je obmedzený na domácnosť. Toto rozdelenie práce v európskom mestskom 

prostredí môže viesť k zraniteľnosti. Uspokojenie základných potrieb a dosiahnutie 

sebestačnosti si vyžaduje aktívnu účasť a prispenie oboch manželských partnerov. Túto správu 

musí sociálnym pracovník čo najskôr odovzdať mužom a ženám“ (Kováts a kol. 2006, s. 97). 

Rodové rozdiely v mužských a ženských rolách sú prítomné aj u irackých utečencov. A bližšie 

sme ich popísali vo výskumnej časti nášho príspevku. 

„Kultúrny šok je silný pocit dezorientácie a nepohodlia vytvorený z kontaktu s odlišnou, 

nepoznanou kultúrou“  (Medzinárodná organizácia pre migráciu, 2018, s. 1). Pojem kultúrny 

šok práve takto uvádza Medzinárodná organizácia pre migráciu medzi základnými pojmami v 

oblasti migrácie a integrácie cudzincov. 

O kultúrnom šoku písal aj manažér občianskeho združenia Pokoj a dobro – pomoc utečencom, 

ktorý uvádza, že najväčšou integračnou výzvou boli kultúrne rozdiely medzi irackými občanmi 

a majoritnou spoločnosťou – Slovákmi. Po strete určitých očakávaní a každodennej reality 

nášho systému, boli členovia irackej komunity vystavení nemalému kultúrnemu šoku a tlakom 

na jednotlivcov i celé rodiny (Janák, 2017). 

 

1.2 Výskumný problém a cieľ 

Našim výskumným problémom bolo: identifikovať a analyzovať priebeh a doterajšie výsledky 

integračného projektu realizovaného občianskym združením Pokoj a dobro – pomoc 

utečencom, ktorý je zameraný na integráciu irackých utečencov v Nitre a okolí. V nadväznosti 

na výskumný problém sme si stanovili 3 výskumné ciele. V súvislosti s cieľmi výskumu sme 

následne formulovali výskumné otázky. 

Prvým výskumným cieľom bolo identifikovať a analyzovať kultúrny šok - kultúrne špecifiká 

identifikované u komunity irackých utečencov. V nadväznosti na tento výskumný cieľ sme 

formulovali nasledovnú výskumnú otázku: 

VO1: Ktoré najvýznamnejšie kultúrne špecifiká budú u komunity irackých utečencov 

identifikované? 

Druhým výskumným cieľom nášho výskumu bolo identifikovať a analyzovať očakávania 

a predstavy irackých utečencov spojených s pobytom na Slovensku. V súvislosti s druhým 

výskumným cieľom sme si naformulovali túto výskumnú otázku: 

VO2: Ktoré najčastejšie očakávania a predstavy irackých utečencov vyplývajúce z pobytu na 

Slovensku budú u nich identifikované? 

Tretím – posledným výskumným cieľom bolo popísať aktuálne dosiahnuté výsledky integrácie 

irackých utečencov na Slovensku. V nadväznosti na tento cieľ sme formulovali tretiu výskumnú 

otázku: 

VO3: Aké budú aktuálne dosiahnuté výsledky integrácie irackých utečencov na Slovensku? 

 

2 Metódy a výsledky integračného projektu 

V druhej časti nášho príspevku sme bližšie popísali akým spôsobom sme identifikovali 

a analyzovali doterajšie výsledky integračného projektu realizovaného občianskym združením 

Pokoj a dobro – pomoc utečencom. Naše zistenia sú výsledkami takmer 3 -  ročného 

„integračného úsilia“, ktoré realizovali odborní pracovníci občianskeho združenia. Výsledky 

vychádzajú zo skúseností nadobudnutých počas každodenných terénnych aktivít s irackými 

klientmi, ktoré sme vykonávali v rokoch 2015 - 2018. Metódami boli mnohé pozorovania, 

rozhovory s touto komunitou, ktoré realizovali najmä sociálne pracovníčky a ďalší členovia 

pracovného integračného tímu. O tieto poznatky sme sa spoločne delili, či už na pracovných 

poradách a supervíziách, aby sme mohli lepšie rozumieť tejto komunite a plnohodnotnejšie 

a úspešnejšie realizovať proces integrácie. Naše zistenia o irackých utečencoch sa vo väčšine 
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zhodujú a preto sme sa rozhodli ich pomenovať a hlbšie analyzovať, aby mohli byť styčnými 

bodmi pri podobných integračných snahách. Uvedené výsledky taktiež korelujú z mnohých 

výpovedí našich klientov a sú v súlade s početnými komunikáciami prebiehajúcimi pri 

rozličných životných príležitostiach na každodennej báze. 

Naše výsledky sme rozdelili do troch oblastí, ktoré sme bližšie identifikovali v tejto časti práce. 

Ide o oblasti: kultúrnych špecifík, očakávaní a predstáv a dosiahnutých výsledkov integrácie 

u irackých utečencov. 

 

2.1 Kultúrne špecifiká sledované u komunity irackých utečencov 

Našim prvým výskumným cieľom bolo identifikovať a analyzovať kultúrne špecifiká 

identifikované u komunity irackých utečencov. Chceli sme zistiť, ktoré najvýznamnejšie 

kultúrne špecifiká budú u komunity irackých utečencov spoločne identifikované. 

Identifikovanie konkrétnych špecifík irackej kultúry vedie k lepšiemu pochopeniu rozdielov, či 

nedorozumení vznikajúcich pri stretoch tejto kultúry s tou našou. 

Viaceré kultúrne špecifiká irackých utečencov korelujú s pôvodnou ekonomickou situáciou, 

keďže Irak bol krajinou ekonomicky silnou. Obyvatelia teda mali pomerne vysoký životný 

štandard. Pomer potrebnej námahy k dosiahnutému zisku bol odlišný ako v slovenských 

podmienkach. Uvádzame príklady reálnych prejavov kultúrnych odlišností identifikovaných 

u našich klientov – komunity irackých utečencov: 

1. Komunita – jednotlivci, rodiny 

Jednotkou, kde je možné pozorovať výraznejšie kultúrne či behaviorálne vzorce je rozhodne 

rodina. Vzťahy v rodine fungujú inak ako na Slovensku. V bežnej irackej rodine má 

dominantné postavenie jeden jej člen, spravidla otec. Jeho názory a rozhodnutia ovplyvňujú 

život celej rodiny. Ak sa napr. otec rodiny rozhodne pre návrat do vlasti, ostatní členovia rodiny 

toto rozhodnutie nekonfrontujú, ale odchádzajú všetci. 

2. Muži – ženy 

Vnímanie rozdielu pohlaví – výrazná dominancia mužskej roly a pozície v irackej kultúre. Muži 

majú tendenciu ženy vo svojich pozíciách a úlohách udržiavať, i za cenu brzdenia ich osobného 

rozvoja. Napr. v rodinných vzťahoch je názor žien minoritný v porovnaní s názormi mužov. 

Tiež, ak má iracký muž pocit, že jeho žena je ohrozená alebo považuje situáciu v ktorej sa ona 

nachádza za nevhodnú, takúto situáciu zakáže alebo zastaví. 

3. Komunikácia  

Vnímanie priorít a času. Iračania konfrontujú okolitú realitu cez vlastné vnímanie a potreby 

viac ako cez širšie súvislosti, či sledovanie záujmov iných. Organizáciu času sa prepojenie 

vlastnej presnosti s objektívnymi následkami na situáciu sa skôr učia až v našom systéme. Napr. 

pri riešení svojej potreby sú vytrvalý a neústupčivý, skúšajú ten istý problém riešiť súbežne 

s viacerými ľuďmi. Ak meškáte na stretnutie s nimi, nezabudnú vás o tom informovať. Ak 

meškajú oni (prípadne sa vôbec nedostavia), akceptujú možnosť nedochvíľnosti bez udania 

dôvodu. 

4. Systém a koncepcia verzus individuálne „riešenia“ 

V Iraku je počet pravidiel, ktoré by mali formovať systém a vytvárať všeobecnú koncepciu 

v jednotlivých oblastiach života oveľa nižší, prípadne nulový. Na mnoho vecí nie sú potrebné 

povolenia či administratívne riešenia. Problém sa dá čo najrýchlejšie a najlepšie vybaviť 

finančnou hotovosťou. Pre Iračanov žijúcich na Slovensku je preto miera spracovávanej 

administratívnej agendy nepochopiteľne vysoká, dodržiavanie postupnosti istého riešenia sa 

javí z ich pohľadu ako zbytočné. Napr. u lekárov nechápu postupnosť vyšetrení či čakanie na 

termín. V Iraku postavia dom bez povolenia, či revízií, takže potreba odobrenia stavebných 

záležitostí úradom či konzultácia prác s profesionálmi nemá v ich zmýšľaní prioritu. 
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5. Reagovanie v záťažových situáciách 

Prvotnou (a v niektorých prípadoch i poslednou) reakciou na nahromadenie problémov 

a aktuálny stres je sformulovanie postoja o návrate do vlasti. Vyplýva to z prirodzeného strachu 

z nezvládnutia problémového obdobia s nutnosťou vidieť riešenia, ktorým rozumejú, 

v prostredí, ktoré poznajú. Ďalšou častou reakciou je prepájanie všetkých i nesúvisiacich 

problémov do jednej negatívnej emócie. Pravdepodobne to súvisí so stresovým prijatím role 

utečencov – tých, ktorým sa krivdí (zo strany systému, krajiny, spoluobčanov). Škody 

a problémy spôsobené touto vnímanou krivdou má podľa nich riešiť okolitý svet. Napr. ak 

nemajú prácu podľa ich predstáv, rýchlo prechádzajú k pocitu frustrácie a sformulovaniu 

postoja nakloneného k návratu do Iraku. Policajtovi prezentujú náročnú zdravotnú situáciu 

svojho dieťaťa s očakávaním pochopenia – úľavy pri riešení dopravnej situácie. 

6. Náboženstvo 

Komunita irackých utečencov v Nitre, s ktorou pracujeme, je kresťanská (katolíci, protestanti). 

Mnoho Slovákov ich vďaka tomu prijíma ľahšie a rýchlejšie, často po osobnom zážitku s nimi 

pri spoločnom slávení náboženskej liturgie. Ďalším z toho plynúcim pozitívom sú lepšie 

integračné možnosti, nakoľko rozdiely v spôsobe života v mnohých oblastiach nie sú až také 

výrazné ako by to mohlo byť pri iných náboženstvách. Jednotlivci aj rodiny z tejto komunity 

praktizujú svoju vieru na rozličných úrovniach. Avšak tí, ktorí navštevujú bohoslužby 

pravidelne, sú striktnejší a konzervatívnejší v dodržiavaní náboženských zásad. Na rozdiel od 

Slovákov je nositeľom viery v rodine a garantom jej zachovania muž. Napr. mládež je oproti 

slovenským tínedžerom striktnejšia v dodržiavaní predmanželskej čistoty, manželská nevera je 

tiež nepredstaviteľnou témou. Témy, ktoré sa v Európe považujú za kontroverzné (potrat, 

eutanázia) osobne nekonfrontujú, riadia sa v zmysle svojej viery. 

7. Pracovné návyky a súvislosti 

V irackom systéme je vo väčšine rodín živiteľom muž. Väčšina žien nepracuje v zmysle 

klasického zamestnania. Ich úlohou je starať sa o manžela, deti a domácnosť (v tomto poradí). 

Koncept klasického pracovného úväzku u žien je veľmi ťažko spracovateľný. Existujú isté 

druhy zamestnaní, ktoré ich kultúra neakceptuje. Dĺžka pracovného času je v Iraku menšia 

a tiež sa v rovnakom  pracovnom čase nevyžaduje rovnaké pracovné nasadenie. Mnoho vecí 

(vrátane komunikácie so zamestnávateľom) funguje nepravidelne a nepresne. Napr. slabá 

komunikácia so zamestnávateľmi – absenciu v nasledujúci deň nenahlásia šéfovi, ale kolegovi, 

ktorý mu to má povedať. Žena síce potvrdí, že by prácu čašníčky chcela a zvládla, no bola by 

v častom kontakte s cudzími mužmi, čo jej manžel nedovolí. 

 

2.2 Očakávania a predstavy irackých utečencov 

Naším druhým výskumným cieľom bolo identifikovať a analyzovať očakávania a predstavy 

irackých utečencov spojených s pobytom na Slovensku. Chceli sme zistiť, ktoré najčastejšie 

očakávania a predstavy irackých utečencov vyplývajúce z pobytu na Slovensku budú u nich 

identifikované. 

Oblasť očakávaní a predstáv irackých utečencov sa spájajú ako oni sami tvrdia so 

skutočnosťami, ktoré im boli sľubované, s tým, že idú do krajiny, ktorá je súčasťou Európskej 

únie (dostali informácie, ktoré si nesprávne interpretovali). Táto komunita sem prišla s určitou 

predstavou o svojom fungovaní v našej krajine. Tieto ich očakávania a predstavy vyplývajú 

najčastejšie práve z kultúrnych odlišností, ktoré sme už popísali v predchádzajúcej časti. 

Vychádzajúc z týchto zistení sme si stanovili 8 oblastí integrácie a k nim sme identifikovali 

najčastejšie očakávania a predstavy, ktoré sme u tejto komunity pozorovali a zažili v rámci 

integračného projektu. Vymedzené oblasti a konkrétne príklady očakávaní sme uviedli 

v nasledujúcej tabuľke 1. 
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Tabuľka 1: Rozdiely plynúce z inej kultúry a nereálnych očakávaní 

OBLASTI PRÍKLADY OČAKÁVANÍ A PREDSTÁV IRACKÝCH UTEČENCOV 

Legislatíva - Vybavovanie na úradoch prebehne podobne ako v Iraku, teda všetko na počkanie 

- Dokumenty, žiadosti, povolenia a podobne sa dajú nahradiť hotovosťou na mieste, čiže 

namiesto legislatívneho procesu 

- Vodičský kurz (resp. iné kurzy) treba odchodiť a zaplatiť, úroveň vedomostí a zručnosti pri 

testoch nie je podstatná  

Bývanie - Domy a byty na Slovensku sú oproti Iraku strašne malé, neúmerne drahé a ťažko dostupné 

- Ceny energií sú nepochopiteľne vysoké 

- Energiami nie je potrebné šetriť, v Iraku koncept šetrenia energií vôbec neexistuje 

Zdravie - Urobia nám všetky vyšetrenia bez čakania na termíny 

- Postup riešenia zdravotného problému neurčí lekár, ale pacient, ideálne je dostať nejaké lieky 

bez ohľadu na diagnózu alebo potrebu ďalších testov 

- Vyžadujú pravidelné a časté preventívne vyšetrenia (môže byť následok posttraumatickej 

reakcie – potreba pozornosti) 

- Spolupatričnosť rodín si vyžaduje pri chorobe člena rodiny byť s ním a zostať doma z práce, 

sprevádzať ho na vyšetrenia 

Mobilita - Integrujúce združenie zabezpečí kompletný potrebný servis, vrátane odvozov osôb a vecí 

- Veľkým šokom bolo zistenie, že u nás im neplatia ich vodičské preukazy 

- Boli zvyknutí cestovať autom, chvíľu trvalo, kým sa zadaptovali na MHD 

Štúdium - Vyberieme si, do ktorého ročníka a na akú školu nastúpime 

- Rodičia určia školu pre štúdium svojich detí bez ohľadu na ich prospech 

- Bezplatné štúdium znamená, že rodič nebude mať žiadne náklady pri posielaní dieťaťa do školy, 

ani cestovné, ani pomôcky 

- Nepríjemné prekvapenie bolo, že nemôžu pokračovať v štúdiu, ktoré začali v domácej krajine 

– napr. v štúdiu angličtiny na VŠ 

- Osvojenie slovenčiny bolo pre nich  náročnejšie ako očakávali 

- Školstvo v našej krajine má oveľa striktnejšie štruktúrovaný systém, ako boli zvyknutí 

Práca - Stačí, ak bude v rodine pracovať jeden živiteľ rodiny – muž 

- Žena nemôže zastávať určité pracovné pozície (napr. upratovačka, čašníčka) 

- Dlhá pracovná doba (8 h) a malý zárobok na ich pomery 

- Nemožnosť pokračovať v profesii, uplatniť svoje vzdelanie (učiteľ, laborantka, vodič kamiónu) 

- Pracovné podmienky v našej krajine vnímajú niekedy ako nedôstojné napr.: požiadavka 

pracovať mimo domov, odchádzať od rodiny na nočné zmeny, pracovať nadčasy 

- Pracovná doba neznamená plné nasadenie, ale v súlade so zvyklosťami v Iraku je podľa potreby 

zamestnanca prerušovaná prestávkami na kávu, rozhovory a pod. 

Financie - Iračania boli zvyknutí v domovskej krajine na oveľa väčší finančný aj materiálny štandard 

- Nízke zárobky v im dostupných zamestnaniach sú demotivujúce 

- Realizátor integrácie nám bude finančne kryť všetky naše potreby po dobu celého projektu 

- Alebo takéto financie dostaneme na začiatku projektu a naraz 

Sociálna 

oblasť 

- Pozitívum: mier a pokoj, dobré prostredie na pokojné prežívanie života 

- Pozitívum: stretli mnoho dobrých ľudí ochotných pomôcť 

- Ľudia budú pomáhať nám a prispôsobovať sa nám, keďže sme utečenci 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

2.3 Aktuálne dosiahnuté výsledky integrácie irackých utečencov 

Našim tretím výskumným cieľom bolo popísať aktuálne dosiahnuté výsledky integrácie 

irackých utečencov na Slovensku.  

Integrácia ako taká, prebieha v oboch smeroch – teda od irackej komunity smerom k slovenskej 

komunite a naopak. Integrácia je o každodennom kontaktu všetkých zúčastnených strán. 

Prebieha ako pri riešení drobných každodenných povinností, vzdelávaní, voľnom čase, 

vybavovaní na úradoch, riešenie lekárov a ostatných niekedy aj nepatrných kontaktoch 

a stretnutiach, ktoré si človek – v tomto prípade my ako majoritná väčšina žijúca vo svojej 

rodnej krajine neuvedomujeme. Pri integrácii sa v prvom rade učia integrujúci sa o fungovaní 

a nastavení našej spoločnosti od nás. No v tom druhom a neposlednom rade sa máme aj my 

majoritná spoločnosť veľa učiť od ich komunity. V nasledujúcich grafoch sme najskôr uviedli 
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základné štatistické a prehľadové charakteristiky integrácie: vekové rozloženie komunity 

irackých utečencov, štádium aktivity a počet osôb v jednotlivých rodinách. 

V grafe 1a) sme uviedli aktuálne vekové rozloženie komunity. Momentálne je zapojených do 

integračného projektu ešte 61 irackých utečencov. Najviac 35 ľudí – 57 % je vo veku 18 – 60 

rokov. Následne 15 ľudí – 25 % je vo veku 6 – 18 rokov, 9 ľudí – 15 % sú vo veku 0 – 6 rokov 

a najmenej 2 ľudia – 3% sú vo veku 60 – 70 rokov.  

Následne sme v rámci prehľadových charakteristík a s ohľadom na aktuálne školské a pracovné 

zaradenie klientov uviedli v akých kategóriách sa nachádzajú vychádzajúc z ich veku. V grafe 

1b) sme uviedli 4 kategórie, v ktorých sa nachádzajú naši klienti. Počty ľudí v jednotlivých 

kategóriách sa odlišujú od počtu ľudí v jednotlivých vekových skupinách. Najviac je dospelých 

27 – 44 %, následne žiaci a študenti, ktorých je 22 – 36 %, 10 predškolákov – 16 % a 2 

dôchodcovia – 3 %. Počet žiakov a študentov je vyšší, než by bol samotný počet osôb vo veku 

zodpovedajúcemu štúdiu podľa európskych zvyklostí. Medzera vo vzdelaní sa vytvorila z 

dvoch dôvodov: 1) obdobie bez školskej dochádzky (vojna, tábor, presun), 2) potreba zaradenia 

do nižších, resp. prvých ročníkov na slovenských školách. 

 
  Graf 1a) Vekové rozloženie komunity   Graf 1b) Kategória 

  
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

V grafe 2 sme v rámci štatistických charakteristík uviedli počet osôb v rodinách irackých 

utečencov. Momentálne sa integruje v našich podmienkach 12 rodín. Z toho 3 rodiny majú 3 

osoby v rodine, ďalšie 3 rodiny majú 5 osôb, 2 rodiny majú 4 osoby v rodine a ďalšie 2 rodiny 

majú 6 osôb v rodine. 1 rodina má 7 osôb v rodine a posledná 1 rodina má dokonca 10 osôb 

v rodine. Celkový priemer na rodinu je 5,1 osoby v rodine.  
 

Graf 2: Početnosť v rodinách 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Dosiahnuté výsledky integračného procesu sme analyzovali prostredníctvom Integračných 

protokolov. V rámci nášho občianskeho združenia sme vypracovali pre každého dospelého 

klienta Integračný protokol. Tieto protokoly sa vypĺňali pri spoločnom stretnutí a rozhovore 

sociálnej pracovníčky s klientom, kde spoločne hodnotili, čo už klient zvláda a kde sa nachádza 
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v jednotlivých oblastiach. Integračný protokol je rozdelený na 8 integračných oblastí: 

legislatíva, bývanie, zdravie, mobilita, štúdium, práca, financie a sociálna oblasť. Každá 

kategória obsahuje niekoľko otázok, ktoré nám danú oblasť pomáhajú rozanalyzovať na menšie 

časti. Každú otázku po spoločnom zhodnotení označíme číslom – od ľubovoľného desatinného 

čísla po maximálnu odpoveď 1, podľa toho ako danú vec klient zvláda a nakoľko je v nej 

samostatný. Napr. odpoveď 0,5 znamená, že k danej veci, niečo klient vie, ale zvládnutú ju ešte 

nemá. Pri odpovedi 1 – klient zvláda danú vec samostatne. Tieto čísla sme následne premenili 

na percentá 1 = 100%. Nasledujúci graf 3 je príklad Integračného protokolu jedného 

z dospelých irackých klientov. Je to sumárny hárok všetkých analyzovaných oblastí. Z daného 

Integračného protokolu vyplýva, že klient má najlepšie zvládnutú mobilitu na 100% (napr. 

cestovanie vlakom, autobusom, vodičský preukaz). Následne na 93 % je oblasť zdravie (napr. 

pozná a vie navštíviť obvodného lekára a tiež špecialistov). Na 80 % má klient zvládnutú oblasť 

bývania (napr. býva v podnájme alebo vlastnej nehnuteľnosti, vie šetriť energiami) a tiež na 

80% pracovnú oblasť (napr. má prácu, práca je perspektívna, vie si vyhotoviť životopis). Na 77 

% zvláda klient sociálnu oblasť (napr. komunikuje s majoritnou spoločnosťou, má vytvorený 

okruh známych), 61 % oblasť financie (napr. zvláda finančné  náklady svojej rodiny, má 

bankový účet), 57 % oblasť štúdium (dohovorí sa slovenčinou, číta s porozumením) a 51 % 

oblasť legislatíva (napr. rozumie statusu azylanta, má aktualizovaný identifikačný preukaz). 

 
Graf 3: Sumárny hárok individuálneho integračného protokolu 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

3 Diskusia 

Pri sumarizovaní doterajších výsledkov integračného projektu je potrebné uviesť, že väčšina 

irackých rodín sa vrátila naspäť  do Iraku. Bolo to spôsobené najmä kultúrnym šokom – 

odlišnosťou slovenskej kultúry a irackej kultúry. Najmä starší členovia komunity mali problém 

sa integrovať v našich podmienkach, napr. majú problém naučiť sa slovenský jazyk, bolo 

potrebné, aby sa aj vo vyššom veku (u nich sa za starších považujú vo veku okolo 50 rokov) 

zaradili na pracovný trh, životný komfort v ich krajine bol na vyššej úrovni. V prípade 

odchodov celej rodiny stačí, ak tak rozhodol najstarší muž v rodine a tým pádom odchádza celá 

rodina. Občianske združenie Pokoj a dobro – pomoc utečencom momentálne integruje ešte 61 

irackých utečencov, ktorí sa nachádzajú v 12 rodinách. Priemerný počet osôb v jednej rodine 

je 5. Rodiny  s väčším počtom detí sú bežné - manželský pár má pri dosiahnutí hornej hranice 

reprodukčného veku 5 a viac potomkov. Pri práci s našimi klientmi sme sa z ich strany stretli 

s kultúrnym šokom, ktorý vyplýval z rozdielov irackej kultúry od tej našej. Tieto odlišnosti 

kultúr ako aj nereálne predstavy a očakávania spojené s fungovaním v našej krajine majú vplyv 
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na celý integračný projekt a jeho úspešnosť. V našom príspevku sme identifikovali viaceré 

kultúrne špecifiká: 

- vzťahy v rodine fungujú inak ako na Slovensku – dominantné postavenie má otec, 

- vnímanie rozdielu pohlaví diferenciácia pozícií a rolí, 

- odlišné vnímanie priorít a času – nedochvíľnosť, prílišné zameranie na svoj osobný problém, 

- nižší až nulový systém pravidiel v Iraku, 

- ťažšie zvládanie záťažových situácií – rýchlo predchádzajú do pocitu frustrácie, 

- v oblasti náboženstva sú konzervatívnejší a striktnejší – dôraz na zachovávanie pravidiel, 

- odlišné pracovné návyky – živiteľom rodiny je len jeden člen - zvyčajne otec. 

Žáková a Strýčková (2017) realizovali výskum so sociálnymi pracovníkmi pracujúcimi v dvoch 

mimovládnych organizáciách zabezpečujúcich integráciu cudzincov (Marginal a Slovenská 

katolícka charita) a zisťovali ako sociálni pracovníci reflektujú svoju prácu. Práca je pre nich 

náročná nie len pre množstvo pracovných úloh, ale aj pre psychickú a emočnú náročnosť práce 

s danou cieľovou skupinou. Vysporadúvajú sa so silnými emóciami, životnými problémami a 

kultúrnymi odlišnosťami klientov. Hodge (2018) sa vo svojom výskume zaoberal otázkou aký 

význam majú duchovné hodnoty v živote utečencov a pri práci s touto komunitou. Autor 

konštatuje, že hodnoty a skúsenosti utečenca – jednotlivca sú formované jeho pôvodom, 

etnickým zázemím, pohlavím a mnohými ďalšími faktormi.  

Identifikované očakávania a predstavy irackých utečencov sme diferencovali do 8 oblastí: 

legislatíva, bývanie, zdravie, mobilita, štúdium, práca, financie, sociálna oblasť. Tieto oblasti 

očakávaní korelujú s  integračnými oblasťami, ktoré sme sledovali v rámci Integračných 

protokolov. Medzi najčastejšie očakávania z ich strany patria: vybavovanie na úradoch 

prebehne bez problémov a na počkanie, energiami v byte nie je potrebné šetriť, urobia nám 

všetky vyšetrenia bez čakania a podľa našich predstáv,  integrujúce združenie zabezpečí 

kompletný servis, bezplatné štúdium znamená, že rodič nebude mať žiadne náklady pri 

posielaní dieťaťa do školy, ani cestovné, ani pomôcky, stačí, ak bude v rodine pracovať jeden 

člen – muž. Iračania boli zvyknutí v domovskej krajine na oveľa väčší finančný aj materiálny 

štandard, tiež predstava, že im ľudia budú pomáhať prispôsobovať sa im, lebo sú utečenci. 

Doktorka Simsek (2018) z Univerzity sociálnych vied v Istanbule realizovala výskum 

o integračnom procese sýrskych utečencov v Turecku. Cieľom jej výskumu bolo vysvetliť rolu 

ekonomických zdrojov utečencov v integračnom procese. Skúmala vzťahy politicko-právnych, 

socio-ekonomických a kultúrnych dimenzií integrácie. Píše, že integrácia je proces, ktorý je 

konfigurovaný rôznorodosťou prijímajúcich spoločností a rôznymi skúsenosťami utečencov a 

ktorý sa meria právnym štatútom, prístupom k právam, zámerom a snahám utečencov a 

sociálnych vzťahov medzi utečencami a členmi prijímajúcej spoločnosti. Autorka vo svojom 

výskume zistila, že na integračný proces Sýrskych utečencov veľmi výrazne vplýva ich triedne 

postavenie a ekonomické zdroje – či pracujú a sú s touto prácou spokojní.  

 

Záver 

Skúmaním komunity irackých azylantov jednotlivo i po rodinách a pomocou rozhovorov 

s pracovníkmi združenia realizujúceho projekt integrácie týchto utečencov sme zistili, že 

najvýznamnejšími fenoménmi, ktoré predchádzajú samotnú praktickú integráciu a vplývajú na, 

resp. determinujú všetky integračné aktivity sú kultúrnu šok a fenomén predstáv a očakávaní. 

V rámci fenoménu kultúrneho šoku sme identifikovali 7 hlavných oblastí, v ktorých dochádza 

k najvýraznejším nesúladom pri stretoch kultúr. Následne sme popísali a na príkladoch 

vysvetlili 8 oblastí, v ktorých sú u utečencov vytvorené očakávania s potrebou ich zreálňovania. 

Výskum a následná diskusia sa týkali komunity utečencov, ktorú sme charakterizovali 

i z pohľadu vekového zloženia a početnosti ich rodín. Uvedené poznatky vystihujú praktické 

skúsenosti integračných pracovníkov a môžu poslúžiť ako dobrá pracovná inšpirácia pri 

budúcich projektoch a integračných aktivitách. 
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DOSTUPNOSŤ AMBULANTNÝCH SLUŽIEB PRE RODINY SO 

ZÁVISLÝM ČLENOM 
 

Availability of services for families with addicted member 
 

Vesna TOMAŠIK  

Abstrakt 

 

Príspevok sa zaoberá problematikou spoluzávislosti. Cieľom príspevku je identifikovať dôvody využívania 

ambulantných služieb pre rodiny so závislým členom z pohľadu rodinných príslušníkov resp. spoluzávislých 

klientov v Trnavskom kraji. Pomocou metódy pološtrukturovaného rozhovoru, boli zrealizované rozhovory 

s klientkami ambulantného krízového centra Otvorené srdce v Trnave, ktoré boli následne spracované pomocou 

obsahovej analýzy. Dosiahnuté výsledky z praxe boli konfrontované s teoretickými poznatkami, kde bola potvrdila 

korešpondencia medzi nimi. 

 

Kľúčové slová: Rodina. Závislosť. Spoluzávislosť. Ambulantná pomoc. 

 

Abstract 

 

The paper deals with the issue of codependency. The aim of the paper is to identify the reasons for the use of 

outpatient services for families with addicted members from the point of view of family members or, codependent 

clients in the Trnava region. Using the semi-structured interview method, was conducted interviews with clients 

of the Open Heart Outpatient Crisis Center in Trnava, which was subsequently processed through content 

analysis. The results obtained from the practice were confronted with the theoretical knowledge, where was 

confirmed the correspondence between them.  

 

Key words: Family. Addiction in the family. Codependence. Outpatient help. 

 

Úvod 

Vznik závislosti na návykových látkach ovplyvňuje fakt, že človek ako živá bytosť je 

konfrontovaný závislosťou od prvej chvíle svojho života. V tomto kontexte pod pojmom 

závislosť chápeme pripútanie sa dieťaťa k matke. Rodina má veľkú úlohu v živote jedinca. 

Americký spisovateľ Elbert Hubbard považuje rodinu za jednu z nevyhnutných podmienok 

šťastia. Práve šťastie a pocity radosti sú to čo jednotlivých členov rodiny najviac spája aj 

napriek ťažkým životným situáciám. Keď rodinu postihne závislosť u jedného z členov, trpí s 

ním celá rodina. Rodina hrá v otázke závislosti svojho člena podstatnú úlohu či už pri samotnom 

zrode závislosti, alebo pri následnom vysporiadavaní sa s touto zložitou skutočnosťou. Toto 

chápanie závislosti v rodine sa nazýva spoluzávislosť. Spoluzávislosť je charakterizovaná 

osobou patriacou k dysfunkčnému jednostrannému vzťahu, v ktorom sa jedna osoba spolieha 

na druhú, ktorá spĺňa takmer všetky svoje emocionálne potreby. Opisuje tiež vzťah, ktorý 

umožňuje inej osobe udržať si svoje nezodpovedné, návykové alebo nedostatočné správanie. 

Prežívanie s takými ľuďmi je veľmi náročné. Spoluzávislí si neuvedomujú, že aj oni potrebujú 

pomoc. Liečba spoluzávislosti je dlhodobá a najviac záleží od samého spoluzávislého. Cieľom 

príspevku je poukázať na možnosti dostupnej ambulantnej pomoci rodinám so závislým 

členom. 

 

1 Závislosť v rodinách  

,,Medzinárodná klasifikácia ochorení (MKCH – 10) definuje syndróm závislosti ako skupinu 

fyziologických, behaviorálnych a kognitívnych fenoménov, ktorých užívanie nejakej látky 

alebo skupiny látok má u jednotlivca väčšiu prednosť, než akékoľvek iné správanie, ktoré si v 

minulosti cenil viac” (Nešpor, 2007 In Mátel, A., Schavel, M. a kol., 2011, s. 102). 

Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO, 1964, In Jirešová, Javorková, 2003, 

s. 9) je drogou každá substancia, ktorá po vpravení do živého organizmu môže zmeniť jednu 
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alebo viacero jeho funkcií, pôsobí priamo alebo nepriamo na nervovú sústavu a môže mať 

priznané postavenie lieku. 

Volkowá (2007, s 5) charakterizuje závislosť ako chronické recidivujúce mozgové ochorenie, 

ktoré je charakterizované vyhľadávaním a používaním drogy napriek škodlivým následkom. 

Závislosť považuje za ochorenie mozgu, pretože drogy menia mozog – menia jeho štruktúru a 

funkčnosť. Tieto zmeny mozgu môžu byť dlhodobé a môžu viesť k zlému správaniu u ľudí, 

ktorí užívajú drogy. 

Pri debatách o závislosti, spravidla vždy ide o biologicky a súčasne i sociálny jav. Tento vzťah 

je sprevádzaný zotročovaním osobnosti drogou, ktorý sa prejavuje vo fyzickej alebo psychickej 

či sociálnej sfére tej osobnosti, prevažne v celej totalite človeka. Podľa toho hovoríme 

najčastejšie o závislosti fyzickej alebo psychickej. O fyzickej závislosti hovoríme vtedy, keď je 

prerušenie konzumácie drogy sprevádzané opačnými príznakmi, ako sú tie, pre ktoré sa 

jednotlivec snažil drogu hľadať a užívať. Mechanizmus vzniku fyzickej závislosti spočíva v 

prispôsobovaní sa organizmu novej úrovni homeostazy v dôsledku konzumovania drogy a 

reakciami na porušovanie tejto novej homeostazy. Psychická závislosť býva vykresľovaná ako 

neodolateľné nutkanie a potreba pokračovať v konzumovaní drogy. Manifestuje sa správaním, 

v ktorom sa snaží hľadať drogy i napriek tomu, že užívateľ vie o rizikách dopadu na svoje 

zdravie. Psychická závislosť spravidla predchádza fyzickej závislosti, ale treba upozorniť i na 

to, že nie vždy musí fyzická závislosť nastať, hoci dochádza trebárs i k poškodeniu organizmu 

(Ondrejkovič, 2001). 

Závislosť zohráva dôležitú rolu v živote závislého jedinca, ako aj u ostatných rodinných 

príslušníkov. Potreby rodinných príslušníkov v živote so závislými sú však zvyčajne odsunuté. 

Nástupom závislých na liečbu, by mali aj rodinní príslušníci začať riešiť ozdravovací proces 

spoluzávislosti. Rodina so závislým členom prechádza rôznymi komplikáciami ako napríklad 

dysfunkčné vzťahy v rodine, rozvod, násilie páchané pod vplyvom alkoholu a drog, 

zanedbávanie výchovy a iné (Hornáčková, 2007).  

Akákoľvek závislosť, ktorá sa ocitne v rodine, predstavuje silnú záťaž pre rodinu a všetkých jej 

členov. Tak ako svetová literatúra popisuje, je jedno, či sa jedná o látkovú závislosť alebo 

nelátkovú závislosť. Najčastejšie únik od vlastných problémov je cez alkohol alebo inú drogu, 

kedy ľudia cítia šťastie, silu a pohodu, s ktorými ľahšie prekonávajú vlastné problémy. V našej 

spoločnosti je alkohol tolerovaný a legálny, preto sa domnievame, že je závislosť na alkohole 

najčastejšia. 

 

1.1 Spoluzávislosť  

Beattievová (2006) charakterizuje spoluzávislosť ako partnerstvo v závislosti. Zároveň cituje 

definíciu Subbyho (In Beattievová, 2006, s. 42), kde je spoluzávislosť charakterizovaná ako 

„emočný, psychologický a behavioristický stav u človeka vznikajúci v dôsledku dlhodobého 

vystavenia a dodržiavania obmedzujúcich pravidiel, ktoré bránia úprimnému vyjadreniu 

pocitov a tiež priamej diskusii o osobných a medziľudských problémov.” Larsen (In Laskovská, 

2007) popisuje spoluzávislosť ako deštruktívne naučené správanie alebo charakterové vady, 

ktoré znižujú našu schopnosť iniciovať a prežívať milostné vzťahy. 

Stotožňujeme sa s názorom Okruhlicu (1998), ktorý charakterizuje spoluzávislosť ako 

zaujatosť a vtiahnutie sa do problému príbuzných vo vzťahu k závislému, čo vedie k zmene 

správania a duševného stavu. V tomto stave dochádza často k neschopnosti racionálne riešiť 

situácie, ktoré súvisia so závislým rodinným príslušníkom. Spravidla prichádza pri 

spoluzávislosti k poškodeniu duševného zdravia spoluzávislého. Okrem neustáleho zvažovania 

príčin vzniku závislosti sa spoluzávislí obviňujú z chýb v starostlivosti o rodinného príslušníka, 

ktorý je závislý. Často prichádza k poruchám nálad, depresii, plaču a k rôznym strachom. Pri 

spoluzávislosti sa rodičia závislého často vyhýbajú komunikácií a k tráveniu spoločného času. 

Charakteristickým znakom je, že vzniká koalícia jedného z rodičov.  
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Mental Health America (2018) tvrdí, že spoluzávislosť často ovplyvňuje partnera, rodiča, 

súrodenca, priateľa alebo spolupracovníka osoby postihnutej alkoholovou alebo drogovou 

závislosťou. Dnes sa však tento pojem rozšíril tak, že opisuje akúkoľvek osobu, ktorá je závislá 

od dysfunkčnej rodiny. 

Kodependentný (spoluzávislý) partner sa hlavne zameriava na uspokojovanie potrieb druhých, 

zatiaľ čo zanedbáva svoje vlastné potreby. Tento symptóm je častý v rodinách so závislým 

členom. Za kodependentné sú viac označované ženy (Nešpor, 2007). 

Laskovská (2008) popisuje vznik a priebeh spoluzávislosti, kde zdôrazňuje, že závislosť 

postihuje celú rodinu, nech sa dotýka ktoréhokoľvek jej člena. Jednotliví členovia si často sami 

ani neuvedomujú, ako sa mení ich správanie, spôsoby komunikácie a postoje k závislému. 

Nevedome tak podporujú pretrvávanie problému miesto toho, aby pomohli závislému vymaniť 

sa z bludného kruhu závislosti. Ide o špecifické spôsoby komunikácie a správania, ktoré sa 

vytvárajú a zhoršujú s procesom vývoja tak, ako samotná závislosť. 

 

1.2 Formy odbornej pomoci 

Práca s rodinou sa týka viacerých odborníkov ako sú napr. psychoterapeuti, sociálni pracovníci, 

psychológovia, liečební pedagógovia a iní. Všetci podľa Prevendárovej (2001) majú rovnaké 

ciele:  

• odstránenie, resp. zmiernenie ťažkostí klienta, prostredníctvom rodinných príslušníkov 

• lepšiu adjustáciu klienta v rodine, 

• adaptáciu klienta a rodiny na nové, objektívne ťažko zmeniteľné podmienky.  

Najčastejšie využívané metódy sociálnych pracovníkov a terapeutov so spoluzávislými 

rodinnými príslušníkmi na Slovensku sú formou individuálneho sociálneho poradenstva a 

formou skupinovej práce v ambulantnej forme starostlivosti.  

Slovo poradenstvo je odvodené od slova radiť, čím sa mylne vytvára dojem, že poradca je 

človek, ktorý dáva rady, hotové návody na riešenie, disponuje prostriedkami, ktoré klientovi 

okamžite pomôžu zvládnuť situáciu či vyriešiť problém. Úlohou poradcu je minimalizovať 

neprimerané očakávania klienta, ponúknuť aktívnu participáciu na riešení problému, pričom by 

mal sociálny poradca podporovať, informovať, vzdelávať, vytvárať podmienky pre zmenu. 

Základným predpokladom prístupu sociálneho poradcu je rešpektovanie autenticity klienta, 

akceptovať jeho odlišnosti, vcítenie sa do jeho aktuálnej situácie, motivácia a povzbudzovanie 

klienta ku zmene, spoločné hľadanie optimálnych vzorcov správania a fungovania sveta 

(Gabura, 2006). 

Považujeme za nevyhnutné spomenúť sociálne poradenstvo, do ktorého patrí aj rodinné 

poradenstvo podľa legislatívy SR. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (2008) presne 

definuje sociálne poradenstvo ako odbornú činnosť zameranú na pomoc fyzickej osobe v 

nepriaznivej sociálnej situácii. Zákon rozdeľuje sociálne poradenstvo na základné 

a špecializované.  

Olah a Schavel (2006a) delia sociálne poradenstvo podľa druhov problémov na:  

• osobnostné, 

• predmanželské,  

• partnerské, 

• rodinné, 

• rozvodové a porozvodové, 

• poradenstvo pre sexuálne problémy a plánované rodičovstvo, 

• poradenstvo pre rôzne typy závislostí 

Navrátil (In Matoušek et al., 2001) prináša iný pohľad na poradenstvo, ktorý tento model práce 

zaraďuje do samostatnej poradenskej paradigmy. Hugáňová (2012) nadväzuje ,,zmysluplnosť 

poradenstva i celej sociálnej práce pramení v snahe čo najviac výjsť v ústrety klientovým 

požiadavkám a potrebám. Zároveň sa snaží o zlepšenie systému sociálnych služieb, ktorého je 
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poradenstvo súčasťou. Pomoc sa realizuje predovšetkým prostredníctvom informácií, 

kvalifikovaným poradenstvom, sprístupňovaním zdrojov a mediáciou. Súčasťou tejto 

paradigmy je snaha o pozvoľnú zmenu spoločnosti a jej inštitúcií, aby lepšie odpovedali 

potrebám občanov cez drobné premeny.“ 

Práca s blízkymi má väčšinou informatívny charakter o možnostiach liečby a o závislosti ako o 

chorobe. Sociálne poradenstvo a psychoterapia s rodinnými príslušníkmi by sa mala tiež 

sústrediť na vyrovnanie s jestvujúcim problémom, získanie nadhľadu a uvoľnenie napätia. 

Rodinní príslušníci sa v procese uzdravovania zameriavajú viac na závislého, ako na seba 

samého. V sociálnej práci je preto dôležité poskytovať poradenstvo spoluzávislým, aby sa 

zameriavali na ošetrovanie seba samého. Ideálne je, ak spoluzávislý klient kombinuje 

individuálne poradenstvo so skupinovou terapiou, kde sa združujú ľudia s rovnakým 

problémom (Hornáčková, 2007). 

 

1.3 Ambulantné krízové centrum Otvorené srdce v Trnave 

Ambulantné krízové centrum Otvorené srdce ponúka svoje služby na poliklinike v Trnave. Jeho 

cieľom je predchádzať a redukovať vážne sociálne a osobné problémy spôsobené závislosťou, 

oslabením vplyvu rizikových faktorov (nedostatok ľahkodostupnej, bezplatnej, anonymnej 

pomoci), posilnením vplyvu ochranných faktorov (posilňovanie kompetencií a zodpovednosti 

klientov) a povzbudzovanie klientov pri vyhľadaní pomoci a poskytovanie pomoci čo 

najrýchlejšie, keď sa problém objavuje. Cieľové skupiny krízového centra sú:  

• Plnoleté fyzické osoby zneužívajúce psychoaktívne látky. 

• Plnoleté fyzické osoby závislé od psychoaktívnych látok. 

• Plnoleté fyzické osoby ohrozené správaním závislého člena rodiny. 

• Plnoleté fyzické osoby ohrozené sociálnopatologickými javmi. 

Základný princíp ich práce je poskytovanie pomoci tam a v takej miere, ako ich klient požiada. 

Ponúkajú všetky možnosti riešenia, hľadajú východisko z problému, no iba sám klient rozhodne 

a je zodpovedný za to, ktorú službu, formu pomoci si vyberie. 

Poskytujú nasledovné služby:  

• krízová intervencia a telefonická krízová intervencia, e-mailom, 

• psychoterapeutická a sociálna pomoc pri riešení ťažkých životných situácií, 

• informácie a poradenstvo v oblasti užívania drog a závislostí, 

• sprostredkovanie ďalšej odbornej starostlivosti (detox, ústavná odvykacia liečba....) 

• sociálna práca, poradenstvo a asistencia pri vybavovaní na úradoch, hľadaní práce, 

ubytovania, 

• individuálna, rodinná a skupinová psychoterapia závislých klientov i rodinných 

príslušníkov závislých, 

• preventívne aktivity – víkendové rodinné terénne terapie, osveta, medializácia (Otvorené 

srdce, 2018). 

 

2 Metódy a výsledky práce 

V tejto časti príspevku sme sa zamerali na spoluzávislých klientov, ktorí využívajú služby 

ambulantného krízového centra Otvorené srdce v Trnave. Cieľom bolo zistiť najčastejšie 

dôvody využívania ambulantných služieb z ich samotného pohľadu. Na dosiahnutie cieľa sa 

zaoberáme analýzou zozbieraných dát z pološtrukturovaných rozhovorov s klientmi 

spomínaného centra resp. so spoluzávislými rodinnými príslušníkmi.  

 

2.1 Výsledky 

Rozhovory sme chceli realizovať s viacerými rodinnými príslušníkmi, ktorí majú v rodine 

závislého člena, ale iba dve klientky boli ochotné sa podeliť s ich osobnými skúsenosťami. 

Autorka práce sa zúčastnila jedného skupinového sedenia v krízovom centre Otvorené srdce, 
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kde nadviazala kontakt s klientmi. Bola prítomná vo svojpomocnej skupine dospelé deti 

alkoholikov (DDA), kde dve klientky boli ochotné zúčastniť sa výskumu práce. Ostatní klienti 

odmietli zúčastniť sa z dôvodov nedostatku času a nezáujmu o participáciu vo výskume. 

Skupinové sedenie prebehlo vo večerných hodinách, čo zapríčinilo, pre nás pochopiteľný, 

nedostatok času klientov, keďže sa ponáhľali na autobus a mali už iné plány po skupine. 

Odpovede respondentov sme zaradili do nami určených kategórií, ktoré zodpovedajú cieľu 

práce. Výsledky uvádzame v tabuľkách, ktoré obsahujú indukované kategórie, ktoré sme 

vytvorili na základe kódov a jednotiek z výrokov respondentov. 

  
Tabuľka 1: Dysfunkčnosť v rodinách  

Kategória Závislosť v rodine 

Jednotky Kódy 

,,My sme mali problém v rodine. Moja dcéra je závislá…”K1 

,,Najprv som začala navštevovať túto organizáciu kvôli dcére… 

Viete, ja mám závislú dcéru a chcela som jej pomocť…” K2 

,, … znovu sa zmenila, aj po liečení…” K1 

,,Pri fetoch začala ešte chlastať…” K1 

Problém v rodine - závislosť 

 

Zmena správania závislého 

Alkohol 

Drogy  

Kategória Zhoršené vzťahy v rodine 

Jednotky Kódy 

,, nevedela som si poradiť s dcérou, furt sme sa hádali…” K2 

,, Mali sme obdobie, kde sme sa prestali medzi sebou rozprávať…” 

K1 

,,…suseda ju videla vracať sa domov sfetovanú, keď mi o tom 

hovorila, chcela som pod zem prepadnúť z hanby…” K2 

,,Prestáli ma baviť stale konflikty medzi nami…” K1 

Hádky v rodine 

Hanba 

Zhoršená komunikácia 

Konflikty 

Zdroj: vlastné spracovanie. 

 

V tabuľke 1: Dysfunkčnosť v rodinách uvádzame indukované kategórie, ktoré nám vznikli z 

výrokov klientov a to: závislosť v rodine a zhoršené vzťahy v rodine. Klienti nám porozprávali 

ich ťažké situácie, ktoré poznačili ich rodiny.  

 
Tabuľka 2: Spoluzávislosť 

Kategória Orientácia na seba 

Jednotky Kódy 

,,…potrebujem sa zmeniť ja, potrebujem zmeniť spôsob fungovania 

v mojej rodine…”K1  

,,Zistila som, že som vlastne ja závislá na mojej dcére a potrebujem 

pomoc…” K2 

,,…som začala pociťovať potrebu, že potrebujem niečo zmeniť ja na 

sebe…” K1 

,,kým som nepochopila, že som vlastne ja problem…” K2 

 

Potreba zmeny 

 

 

Závislosť na závislom 

Kategória Uspokojovanie potrieb závislého 

Jednotky Kódy 

,,…aj peniaze som jej posielala, kým bola v záhraničí..” K2  Finančná podpora 
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,,Cítila som veľkú zodpovednosť za ňu…” K1 

,,Vždy som jej nakupovala, čo len chcela…” K1 

Materiálna podpora 

Zodpovednosť za iných 

Zdroj: vlastné spracovanie. 

 

V tabuľke 2: Spoluzávislosť uvádzame výsledky, z ktorých sme vydedukovali  nasledovné 

kategórie: orientácia na seba a uspokojovanie potrieb iných. 

 

2.2 Dysfunkčnosť v rodinách 

Z odpovedí klientov sme identifikovali  dve indukované kategórie: závislosť v rodine a 

zhoršené vzťahy v rodine, ktoré považujeme za hlavné dôvody vyhľadávania pomoci v 

ambulantných centrách z pohľadu spoluzávislých.  

Prvým identifikátorom bol problém v rodine – závislosť, ktorý sme uviedli v tabuľke 1. Podľa 

drogového informačného portálu (2018)  závislosť vykresľuje vzťah kde je istý objekt alebo 

jav vo veľkej viazanosti na inom objekte. Tento vzťah je vzájomný a hovorí o tom, že jednotlivé 

javy bez seba nemôžu naplno alebo trvalo existovať. Pojem závislosť sa najčastejšie spája s 

drogami, pričom drogová závislosť predstavuje len jednu časť z veci spadajúcich pod toto 

slovo. Predstavuje znaky, ktoré sú následkom pôsobenia určitého podnetu na organizmus a 

psychický stav človeka. Príznaky závislosti sa ukážu až po oslabení alebo straty pôsobenia už 

spomínaného podnetu. Závislosť môže mať podobu potreby, kde podľa druhu potreby je možné 

vymedziť tri skupiny závislostí:  

• necesitné (nevyhnutné), obvykle ide o bazálne biologické potreby - potrava, životné 

prostredie, pohyb a pod.,  

• posibilné (možné) - od profesie, činností, osôb, spoločenských podmienok a pod., 

• obsedantné (nutkavé), ktoré môžu byť v norme alebo v subnorme - od koníčkov, záujmov, 

pôžitkov, alkoholu, drog a pod.  

Rotgers (1999) hovorí, že osoba je závislá na drogách, sa často snaží skryť svoju závislosť pred 

rodinou, alebo ju chce presvedčiť, že ju má pod kontrolou. Z toho je ovplyvnená komunikácia 

v rodine, lebo závislý sa snaží oklamať aj podviesť rodinných príslušníkov. Klientka uviedla: 

„Dcéra dlho chodila von s takou partiou, ktorá mi nesedela. Neskoro chodila domov, vždy mala 

sprosté výhovorky, až kým som nepochopila, že začala fetovať…” z čoho nám jasne vyplýva, 

že závislí urobia všetko, aby skryli svoju závislosť. Ďalším identifikátorom bola zmena 

správania závislého, čo vyvoláva u rodinných príslušníkov veľa negatívnych myšlienok a 

otázok. Podľa Hrkovej (1998, In Pavelová, 2011) si závislý jedinec neuvedomuje svoju zmenu 

správania, spôsoby komunikácie, svoje postoje k rodine, k svetu, ako nevedome dokáže 

pretrvávať v probléme miesto toho, aby účinne pomohol potrebnej zmene. Vidíme presnú 

situáciu z výroku klientky: „…znovu sa zmenila, aj po liečení sa dostala do istej partie a znovu 

začala fetovať. Pri fetoch začala ešte chlastať a už som si nevedela poradiť s ňou.” z čoho nám 

vyplývali aj ďalšie kódy identifikácie: drogy a alkohol.  

Laca (2011) poukazuje na dôraz vzťahov v rodine. Podľa neho „vzťahy v rodine tvoria základ 

pre vývin každého človeka. Jeho prežitie a sociálny vývin závisí od vzťahu, puta, ktoré sa začína 

budovať najprv predovšetkým k rodičom. Je to potreba životnej istoty, potreba blízkej osoby, 

potreba niekam patriť. Žiť v blízkosti tej osoby u ktorej si dieťa vytvára puto. Materinské puto 

sa vytvára už počas prenatálneho vývinu. Dieťa vníma jej hlas, pocity, prežívanie a reaguje na 

ne. Tento nenapodobiteľný vzťah je láskyplné puto medzi dvoma indivíduami, ktoré pretrváva 

v priestore i čase a slúži im na emocionálne spojenie. Výskumy ukázali, že deti ochoreli, 

dokonca aj umreli, ak im chýbal významný kontakt s inou ľudskou bytosťou, hoci ich fyzické 

potreby boli naplnené.”  

Zhoršené vzťahy v rodine sú jedným z dôvodov dysfunkčnosti v rodine. Wolt a Kvasnová 

(2013, s. 6) tvrdia, že „narušenie medziľudských vzťahov ako jeden z následkov závislosti sa 
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prejaví najskôr v najbližšom okolí závislého človeka, ktoré trpí následkami jeho/jej závislosťou 

ako prvé. Tak, ako žiadny človek nemôže žiť izolovane od svojho okolia, ale ho ovplyvňuje a 

je ním ovplyvňovaný, tak aj závislý jedinec ovplyvňuje svoje okolie, predovšetkým svoju 

rodinu. Tým, že správanie a prežívanie človeka so závislosťou výrazne ovplyvňuje správanie a 

prežívanie jeho/jej blízkych ľudí, môže týmto mechanizmom vzájomného spolupôsobenia 

dôjsť ku vzniku a rozvoju spoluzávislosti.” Z odpovedí klientov sme identifikovali časté hádky 

v rodine, zhoršenú komunikáciu, konflikty. Rodina začína zlýhavať. Vyskytla sa v rozhovore 

aj hanba rodiča za závislú dcéru. Hugáňová (2012) vo svojom výskume upozornila na strach, 

hanbu a neistotu rodinných príslušníkov, čo výrazne môže ovplyvniť celý proces uzdravenia 

rodiny.  

 

2.3 Spoluzávislosť 

Z rozhovorov s klientmi môžeme konštatovať, že často krát rodinní príslušníci preberajú 

zodpovednosť pre závislého, kde berú problémy závislého za svoje a tým umožňujú únik 

závislému pred jeho zodpovednosťou. V zameraní sa na potrebu iných, postupne strácajú svoju 

identitu. Preberajú aj pocity závislého, jeho pocity strachu, napätia a hlavne pocity viny. 

Klientka uviedla: „Dcéra chcela ísť na liečenie, tak som jej v tom chcela najviac pomôcť. Robila 

som všetky kroky preto, aby som jej pomohla. Myslela som si, keď urobím všetko, budem mať 

pocit, že som nápomocná. Vtedy som ani netušila, že potrebujem ja so sebou pracovať…” To 

či sa rodinný príslušník stane spoluzávislým, alebo nie, rozhodujú viaceré faktory. Kredátus 

(2004) poukázal na emocionálnu a materiálnu závislosť. Vzniku spoluzávislosti napomáha aj 

emocionálna nezrelosť, pocit vlastnej menejcennosti, potreba patriť niekomu, slabé hranice 

vlastného „ja“, ale aj deficit interpersonálnych schopností riešiť problémy. Hajný (2016) 

popisuje, že spoluzávislosť súvisí v určitom zmysle so špecifickou rolou, ktorú môže v rodine 

mať akékoľvek problémové správanie jedného z členov. Môže to byť porucha správania 

dieťaťa, duševná choroba, ale užívanie návykových látok predstavuje zvlášť komplexný, 

dlhodobý a alarmujúci jav.  

Šavrnochová a Rusnáková (2011) rozpracovali vo svojom výskume 6 fáz spoluzávislosti:  

popretie, hnev, zachraňovanie, smútok, nenávisť a zmiernenie. Z rozhovorov s klientmi 

môžeme povedať, že si týmito fázami prešli aj oni. V prvej fáze popretie, klientka používala 

obranné mechanizmy, ako je ignorovanie faktov, keď jej ľudia z okolia hovorili, že má problém. 

Identifikovali sme to z výroku klientky: „Sestra mi najviac hovorila nech navštívim lekára, 

nedala som si povedať. Mala som výhovorky, že som vyčerpaná, ale vládzem ďalej...” Do druhej 

fázy sa dostala klientka, keď si začala uvedomovať, ako ju závislá dcéra klamala a manipulovala 

s ňou. Výrok klientky: „Vždy som jej nakupovala čo len chcela, až po nejakom čase som si 

uvedomila, že všetky veci predávala, aby mala peniaze na drogy.” Vo fáze zachraňovania, 

klientka bola dlhšiu dobu, kedy si zastávala svoju dcéru, preberala za ňu zodpovednosť a pocity 

viny. Aj napriek častým hádkam a konfliktom ju nechcela vyhodiť z domu, vždy mala závislá 

dcéra kde prespať a najesť sa. Plocová (2018) nazvala ešte toto štádium aj fázou kontroly.  

Do poslednej fázy sa klientka dostala, keď si uvedomila, že potrebuje pracovať na sebe, kedy 

sa orientovala na seba. Výroky sú uvedené v Tab. 2.  

 

Záver 

Cieľom príspevku bolo zistiť najčastejšie dôvody využívania ambulantných služieb pre rodiny 

so závislým členom z pohľadu samotných spoluzávislých klientov. Potreba riešenia 

problematiky spoluzávislosti je vysoká. Realizovali sme rozhovory s klientkami v jedinom 

ambulantnom centre v Trnavskom kraji, ktoré sa venuje tejto problematike. Viacerí odborníci 

pracujú a venujú sa spoluzávislým členom rodiny, ale vnímame nedostatok v empirickej časti. 

Z rozhovorov s klientkami sme vydedukovali za hlavné dôvody dysunkciu v rodinách, závislosť 

a následne uvedomenie si rodiny, že je spoluzávislá. Motivácia k spracovaniu danej 
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problematiky vychádzala z autorkinej viacročnej praxe v jednom z programov Združenia 

STORM, ktorého cieľovou skupinou sú injekční užívatelia drog a osoby pracujúce v sex-

biznise. V rámci praxe pri práci so závislými sa stretáva s nedostatočnou informovanosťou aj 

rodinných príslušníkov o samotnej závislosti a poskytovania pomoci.  
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NÁZORY PROFESIONÁLNYCH RODIČOV A ZAMESTNANCOV 

DETSKÝCH DOMOVOV NA ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE 

PROFESIONÁLNEHO RODIČOVSTVA 

 

 Views of professional parents and children’s home employees on 

organizational arrangements of professional parenting 
 

Elena GAŽIKOVÁ 
Abstrakt 

 

Príspevok je zameraný na oblasť organizačného zabezpečenia profesionálneho rodičovstva. Cieľom realizovaného 

výskumu bolo zistiť a popísať prínosy organizačného zabezpečenia profesionálneho rodičovstva zo strany detských 

domovov, a to z pohľadu samotných profesionálnych rodičov a zamestnancov detských domovov. Prostredníctvom 

dotazníka ako výskumnej metódy sa tiež zisťovalo, či sa tieto dve skupiny respondentov budú líšiť  v percipovaní 

prínosov organizačného zabezpečenia profesionálneho rodičovstva. Výsledky testovania rozdielov v percipovaní 

prínosov organizačného zabezpečenia profesionálneho rodičovstva medzi zamestnancami detských domovov a 

profesionálnymi rodičmi poukázali na štatisticky významné rozdiely v percipovaní šiestich z 19 sledovaných 

oblastí organizačného zabezpečenia. Profesionálni rodičia vnímali oblasti „Pomoc pri organizovaní 

voľnočasových aktivít (výlety, tábory)“ a „Vedenie klubu pre deti“ ako prínosnejšie v porovnaní so zamestnancami 

detských domovov. Oblasti „Koordinovanie profesionálneho rodiča pri vypracovaní denníka“, „Koordinovanie 

profesionálneho rodiča pri vypracovaní plánu sociálnej práce“, „Realizovanie neohlásených návštev 

zamestnancov detských domovov v domácnosti“ a „Platové ohodnotenie“ hodnotili ako prínosnejšie zamestnanci 

detských domovov v porovnaní s profesionálnymi rodičmi. 

 

Kľúčové slová:  Detský domov. Profesionálne rodičovstvo. Profesionálny rodič. Organizačné zabezpečenie. 

 

Abstract 

 

The paper is aimed on the organisational arrangements of professional parenting.  The goal of the research was 

to find out and describe the benefits of organisational arrangements of professional parenting on the part of 

children’s homes from the perspective of professional parents and children’s home employees in the Slovak 

Republic. Using a questionnaire as a research method, the goal was also to find out whether these two groups of 

respondents will have different perceptions of benefits of organisational arrangements of professional parenting. 

The results of testing the differences in perception of benefits of organisational arrangements of professional 

parenting among children’s home employees and professional parents pointed out statistically significant 

differences in the perception of 6 of 19 examined areas of organisational arrangements. Professional parents 

perceived the areas “Assistance in organising free time activities (trips, camps)” and “Leading a children’s club” 

as more beneficial in comparison to children’s home employees. The areas “Coordinating a professional parent 

in writing a journal“, “Coordinating a professional parent in developing a social work plan”, “Carrying out 

unannounced visits of children’s home employees in households” and “Salary” were assessed as more beneficial 

by children’s home employees in comparison to professional parents. 

 

Key words: Children’s home. Professional parenting. Professional parent. Organisational arrangements. 

 

Úvod 

Profesionálna rodina je organizačnou súčasťou detského domova. Poskytovanie starostlivosti 

deťom vyňatým z biologických rodín v profesionálnych rodinách  upravuje zákon č.305/2005 

Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. V profesionálnej rodine zabezpečujú 

starostlivosť o deti manželia, ktorí sú zamestnanci detského domova, alebo fyzická osoba, ktorá 

je zamestnancom detského domova. Cieľom profesionálneho rodičovstva nie je vytvoriť 

dlhodobý vzťah s dieťaťom, ale jeho návrat do biologickej rodiny alebo zverenie do právne 

záväznejšej formy náhradnej starostlivosti, akou sú pestúnska starostlivosť a osvojenie 

(Búšová, 2008). Profesionálny rodič je zamestnancom detského domova na základe pracovnej 

zmluvy, ktorú uzatvára s riaditeľom detského domova. Takýto pracovný pomer sa nazýva 
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domáckou prácou. To znamená, že profesionálny rodič si pracovný čas rozvrhuje sám, nemá 

nárok na mzdu za prácu nadčas, na mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, na mzdové 

zvýhodnenie za nočnú prácu a na mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce a taktiež mu 

pri dôležitých osobných prekážkach v práci nepatrí náhrada mzdy (Zákonník práce č.311/2001 

Z.z.).  

 

1 Identifikácia prínosov organizačného zabezpečenia profesionálneho rodičovstva  

V našom výskume sme sa zamerali na zistenie prínosov organizačného zabezpečenia 

profesionálneho rodičovstva z pohľadu profesionálnych rodičov a zamestnancov detských 

domovov spolupracujúcich s profesionálnymi rodinami. Výskumnú vzorku tvorilo 152 

respondentov, z toho 53 bolo zamestnancov detských domovov a 99 profesionálnych rodičov. 

Z 99 profesionálnych rodičov bolo 86 žien a 13 mužov. Z hľadiska vzdelania bolo 69 

profesionálnych rodičov so stredoškolským vzdelaním a 30 s vysokoškolským vzdelaním. Čo 

sa týka rodinného stavu, najväčšie zastúpenie mali respondenti v manželskom zväzku 67. Z 53 

zamestnancov detských domovov bolo 50 žien a 3 muži. Z hľadiska pracovnej pozície bolo 

rozloženie nasledovné: 19 psychológov, 18 sociálnych pracovníkov, 10 riaditeľov detských 

domovov, 5 špeciálnych pedagógov a 1 respondent uviedol možnosť iné. Na zistenie prínosov 

organizačného zabezpečenia profesionálneho rodičovstva zo strany detského domova bol 

použitý nami konštruovaný dotazník. Dotazník obsahoval 19 tvrdení v súvislosti 

s organizačným zabezpečením profesionálneho rodičovstva, ktoré respondenti hodnotili na 5-

bodovej škále (1 – vôbec nie prínosné, 5 – úplne prínosné).  

 

1.1 Deskriptívna charakteristika percipovaných prínosov organizačného zabezpečenia 

profesionálneho rodičovstva 

Najskôr sme vyhodnotili, koľko percent respondentov má resp. nemá skúsenosť (zabezpečuje 

resp. nezabezpečuje) v sledovaných oblastiach organizačného zabezpečenia profesionálneho 

rodičovstva (tabuľka č. 1).  

 
Tabuľka 1: Percentuálne rozdelenie skúseností s oblasťami organizačného zabezpečenia profesionálneho 

rodičovstva u profesionálnych rodičov a zamestnancov DeD 

 Profi rodičia 

n = 99 

Zamestnanci DeD 

n = 53 

 áno nie áno Nie 

Poskytovanie služieb zameraných na 

bezproblémovú adaptáciu dieťaťa 
88,9 11,1 100 0 

Poskytovanie sociálneho poradenstva 92,9 7,1 100 0 

Poskytovanie psychologického poradenstva 98 2 100 0 

Poskytovanie pracovno-právneho poradenstva 88,9 11,1 100 0 

Pomoc pri organizovaní voľnočasových aktivít 

(výlety, tábory) 
92,9 7,1 100 0 

Vedenie klubu pre deti 53,5 46,5 52,8 47,2 

Semináre a prednášky s odborníkmi 94,9 5,1 100 0 

Podpora kontaktu profesionálnych rodičov s 

biologickou rodinou alebo náhradnou rodinou 
91,9 8,1 100 0 

Poskytnutie priestoru pre profesionálnych rodičov 

na oddych po odchode dieťaťa z profesionálnej 

rodiny a možnosť prípravy na príchod ďalšieho 

dieťaťa 

79,8 20,2 96,2 3,8 

Možnosť vrátenia dieťaťa do detského domova v 

čase čerpania dovolenky 
90,9 9,1 98,1 1,9 

Koordinovanie profesionálneho rodiča pri 

vypracovaní denníka (finančného, šatného, majetku 

dieťaťa, kniha života) 

99,0 1 100 0 
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Koordinovanie profesionálneho rodiča pri 

vypracovaní plánu sociálnej práce 
97 3 92,5 7,5 

Realizovanie ohlásených návštev zamestnancov 

DeD v domácnosti 
98 2 100 0 

Realizovanie neohlásených návštev zamestnancov 

DeD v domácnosti 
84,8 15,2 94,3 5,7 

Zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania 

profesionálneho rodiča 
96 4 100 0 

Platové ohodnotenie 100 0 96,2 3,8 

Spolupráca s profesionálnym rodičom 98 2 100 0 

Detský domov zvažuje predstavy o dieťati pri 

umiestňovaní do rodiny (vek, pohlavie, zdravotný 

stav)  

94,9 5,1 100 0 

Detský domov zvažuje predstavy o počte detí 

umiestnených do profesionálnej starostlivosti 
98 2 100 0 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Na základe zistených výsledkov konštatujeme, že až takmer 90 % profesionálnych rodičov má 

skúsenosť zo šestnástimi z devätnástich skúmaných oblastí. Súčasťou organizačného 

zabezpečenia profesionálneho rodičovstva je poskytovanie sociálneho, psychologického a 

pracovno-právneho poradenstva, čo potvrdzujú aj výsledky výskumu Lichnera, Bajczerovej 

a Šlosára (2017). Z tohto výskumu vyplýva, že profesionálni rodičia sú v pravidelnom kontakte 

s pracovníkmi detských domovov, ktorí komunikujú nielen s nimi, ale aj s deťmi, ktoré majú v 

starostlivosti. V rámci sociálneho poradenstva, ktoré upravuje ktoré upravuje zákon č. 448/2008 

Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom 

podnikaní, sú profesionálnym rodičom poskytované služby detského domova pri riešení 

problémov zverených detí, prebiehajú návštevy, rozhovory, kontakt s členmi profesionálnej 

rodiny. Profesionálnym rodičom sú poskytované rady, ako by mali postupovať pri riešení 

vzniknutého problému. Pozitívne vnímame skutočnosť, že detský domov zvažuje predstavy 

profesionálnych rodičov o dieťati pri umiestňovaní do rodiny vzhľadom na ich vek, pohlavie a   

zdravotný stav, čo uvádza až takmer 95 % profesionálnych rodičov. Aj Cibulová (2011) 

zdôrazňuje potrebu prihliadať na vek dieťaťa, jeho zdravotný stav a osobnosť. Zohľadňovanie 

týchto faktorov môže mať vplyv na znižovanie rizika zlyhania profesionálnych rodičov. Matej 

(2000) upozorňuje na dôležitosť procesu adaptácie dieťaťa na prostredie profesionálnej rodiny, 

nakoľko práve v tomto období sa vytvára vzťah medzi profesionálnym rodičom a dieťaťom 

a rozhoduje sa o tom, ako bude vyzerať ďalší život v profesionálnej rodine. V období adaptácie 

sociálny pracovník navštevuje rodinu a monitoruje úroveň bývania, stravovanie či analýzu 

prijatia dieťaťa a z každej návštevy v rodine vypracováva úradný záznam (Bohunský, 2011). 

Z výsledkov nášho výskumu vyplýva, že viac ako 11 % profesionálnych rodičov nemá 

skúsenosť s „Poskytovaním služieb na bezproblémovú adaptáciu dieťaťa“. Je zrejmé, že pre 

profesionálnych rodičov je veľmi dôležitá pomoc zo strany zamestnancov detského domova 

s cieľom čo najlepšie zvládnuť toto častokrát náročné adaptačné obdobie. Zaujímavým je tiež 

zistenie, že až vyše 20% profesionálnych rodičov uvádza, že im detský domov neposkytuje 

„Priestor na oddych po odchode dieťaťa z profesionálnej rodiny a možnosť prípravy na príchod 

ďalšieho dieťaťa“. Dôvodom môže byť skutočnosť, že sa v poslednom období počet 

profesionálnych rodín znižuje. Kým v roku 2013 bolo 683 profesionálnych rodičov, v roku 

2017 ich počet klesol na 639, čo je pokles o 44 rodín (Ročný výkaz ..., 2018). Ďalšou zo 

skúmaných oblastí, ktorá nás zaujímala bolo „Vedenie klubu pre deti“. Viac ako 45% 

profesionálnych rodičov uviedlo, že takúto možnosť im detský domov neposkytuje, čo 

korešponduje s výsledkami na strane zamestnancov detského domova, kde tiež viac ako 45 % 

z nich uviedlo, že takéto služby pre profesionálnych rodičov neposkytuje.  
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Profesionálni rodičia a zmestnanci DeD hodnotili aj prínosy organizačného zabezpečenia 

profesionálneho rodičovstva. Väčšina profesionálnych rodičov (56,1-91,8%) hodnotila 15 zo 

sledovaných 19 oblastí organizačného zabezpečenia ako prínosné. Výnimkou boli oblasti 

„Koordinovanie profesionálneho rodiča pri vypracovaní denníka, ktorú ako neprínosnú 

vnímalo 24,5% respondentov. Oblasť „Koordinovanie profesionálneho rodiča pri vypracovaní 

plánu sociálnej práce“ vnímalo ako neprínosnú 27,1% respondentov. Súčasťou náplne práce 

profesionálneho rodiča je aj povinnosť vypracovávať a realizovať individuálny plán výchovnej 

práce s dieťaťom a vedenie časti spisovej dokumentácie, ku ktorej patrí vypracovanie denníka, 

ktorého súčasťou je evidencia výdavkov na dieťa a kniha života, do ktorej profesionálni rodičia 

zaznamenávajú významné udalosti v živote dieťaťa (Bertová, 2011). Nakoľko majú 

profesionálni rodičia status zamestnanca detského domova vyplývajú im z toho aj ďalšie 

povinnosti ako napríklad povinnosť vyúčtovať preddavky na úhradu výdavkov na dieťa a 

povinnosť zúčastňovať sa pracovných porád (Cibulová, 2011). Ide o administratívne činnosti 

výkonu profesionálneho rodičovstva, ktoré mnohí profesionálni rodičia môžu vnímať ako 

zaťažujúce. Oblasť „Realizovanie neohlásených návštev zamestnancov detských domovov 

v domácnosti“ vnímalo až 41,6% profesionálnych rodičov ako neprínosnú  a podobne oblasť 

„Platové ohodnotenie“ hodnotilo ako neprínosnú až 45,5% respondentov. Väčšina 

zamestnancov detských domovov (49% - 96,2%) vnímala ako prínosné 18 z 19 sledovaných 

oblastí organizačného zabezpečenia profesionálneho rodičovstva. Výnimkou bola oblasť 

„Vedenie klubu pre deti“, ktorú ako neprínosnú hodnotilo 39,3% respondentov, Dôvodom 

môže byť tá skutočnosť, že klub pre deti zo strany profesionálnych rodičov nie je využívaný 

alebo ho samotní zamestnanci detského domova nepovažujú za potrebný a prínosný.   

1.3 Rozdiely v percipovaní prínosov organizačného zabezpečenia profesionálneho 

rodičovstva medzi profesionálnymi rodičmi a zamestnancami detských domovov 

Výsledky testovania rozdielov v percipovaní prínosov organizačného zabezpečenia 

profesionálneho rodičovstva medzi zamestnancami detských domovov a profesionálnymi 

rodičmi poukázali na štatisticky významné rozdiely v percipovaní šiestich z 19 sledovaných 

oblastí organizačného zabezpečenia. Profesionálni rodičia vnímali oblasti „Pomoc pri 

organizovaní voľnočasových aktivít (výlety, tábory)“ a „Vedenie klubu pre deti“ ako 

prínosnejšie v porovnaní so zamestnancami detských domovov. S týmito oblasťami úzko súvisí 

problematika čerpania dovolenky profesionálnymi rodičmi. Mnohé detské domovy riešia 

čerpanie dovoleniek profesionálnym rodičom premiestnením dieťaťa do inej profesionálnej 

rodiny, s cieľom zabrániť návratu dieťaťa do prostredia detského domova, ide najmä o prípady 

vekovo mladších detí. Zabezpečenie táborov a výletov pre deti je veľkou pomocou a prínosom 

pre profesionálnych rodičov. Práve v čase, keď je dieťa v tábore môže profesionálny rodič 

čerpať dovolenku, na ktorú má podľa zákonníka práce nárok. Keďže nie všetky detské domovy 

zabezpečujú pomoc v podobe táborov vzniká otázka, kam pôjde dieťa v čase čerpania 

dovolenky. Ak pôjde naspäť do detského domova je potrebné myslieť aj na prežívanie dieťaťa, 

ako si bude vysvetľovať svoj návrat naspäť do detského domova (Hrušková, Gabošová, 2011).  

Zamestnanci detských domovov hodnotili ako prínosnejšie v porovnaní s profesionálnymi 

rodičmi oblasti „Koordinovanie profesionálneho rodiča pri vypracovaní denníka“ a 

„Koordinovanie profesionálneho rodiča pri vypracovaní plánu sociálnej práce“. Pre každé dieťa 

v detskom domove sa vypracúva individuálny plán rozvoja osobnosti dieťaťa, súčasťou ktorého 

je aj plán výchovnej práce s dieťaťom. Najdôležitejšiu pozíciu pri jeho tvorbe a realizácii majú 

profesionálni rodičia. Je veľmi dôležité, aby mal profesionálny rodič dostatok informácií 

o dieťati, ktoré má vo svojej starostlivosti. Z informácií od sociálneho pracovníka ÚPSVaR, 

sociálneho pracovníka detského domova, psychológa a ďalších odborných pracovníkov, 

profesionálny rodič vypracuje v spolupráci s odborným tímom detského domova dlhodobý 

výchovný plán s úlohami na napĺňanie individuálnych potrieb dieťaťa, ktorý potom rozpracúva 

do mesačných plánov. V zmysle plnenia povinností určených zo zákona je vcelku logické, že 
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práve koordinácia profesionálnych rodičov v týchto oblastiach je považovaná zo strany 

zamestnancov detských domovov za prínosnú. Ďalšou oblasťou, ktorú hodnotili zamestnanci 

detských domovov ako prínosnejšiu v porovnaní s profesionálnymi rodičmi bolo „Realizovanie 

neohlásených návštev zamestnancov detských domovov v domácnosti“. Dôvodom môže byť tá 

skutočnosť, že realizovaním neohlásených návštev majú zamestnanci detských domovov 

komplexnejší obraz o fungovaní zabezpečovania profesionálnej starostlivosti o deti z detských 

domovov. Profesionálni rodičia nie sú na návštevu vopred pripravení, a tak môžu zamestnanci 

detského domova ľahšie odhaliť prípadné nedostatky, problémy pri výkone profesionálneho 

rodičovstva.  

 

Záver 

Identifikované rozdiely boli v prospech zamestnancov detských domovov, v zmysle vyššie 

percipovaných prínosov u zamestnancov detských domovov v porovnaní s profesionálnymi 

rodičmi. Štatisticky významné rozdiely boli zaznamenané v šiestich z devätnástich sledovaných 

oblastí organizačného zabezpečenia. Profesionálni rodičia vnímali oblasti „Pomoc pri 

organizovaní voľnočasových aktivít (výlety, tábory)“ a „Vedenie klubu pre deti“ ako 

prínosnejšie v porovnaní so zamestnancami detských domovov. Zamestnanci detských 

domovov zase vnímali prínosnejšie ako profesionálni rodičia oblasti „Koordinovanie 

profesionálneho rodiča pri vypracovaní denníka“, „Koordinovanie profesionálneho rodiča pri 

vypracovaní plánu sociálnej práce“, „Realizovanie neohlásených návštev zamestnancov 

detských domovov v domácnosti“ a „Platové ohodnotenie“.  
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PROFESIONÁLNE RODIČOVSTVO V KONTEXTE ETICKÝCH 

DILEM 

 

 Ethical Dilemmas of Professional Parenting 

 

Martina MOJTOVÁ 

Abstrakt 

 

Príspevok sa zaoberá problematikou etických dilem výkonu profesionálneho rodičovstva. Cieľom realizovaného 

výskumu bolo zistiť a popísať etické dilemy súvisiace s výkonom profesionálneho rodičovstva, a to mieru ich 

rizikovosti z pohľadu zamestnancov detských domovov. Etické dilemy sa týkali samotných profesionálnych rodičov 

a etických problémov, ktoré musia riešiť vo vzťahu k zvereným deťom ako napr. ukončenie vybudovaného vzťahu 

medzi dieťaťom a profesionálnym rodičom, ktoré môže spôsobiť ďalšiu traumu pre dieťa, či vrátenie detí do 

detského domova, ak si profesionálni rodičia čerpajú dovolenku. Tiež išlo o etické dilemy, s ktorými sa stretávajú 

ostatní pracovníci detských domovov ako napr. pochybenie profesionálnych rodičov s vážnymi dôsledkami, či 

umiestnenie dieťaťa. V závere sú formulované odporúčania pre prax. 

 

Kľúčové slová:  Etické dilemy. Etický kódex. Profesionálne rodičovstvo. Sociálna práca. 

 

Abstract 

 

The paper deals with the issue of ethical dilemmas of professional parenting. The aim of the research is to identify 

and describe the ethical dilemmas related to professional parenthood, and the risk from the point of view of the 

employees of the children's homes. Ethical dilemmas concerned the professional parents themselves and the ethical 

issues they have to deal with in relation to children, e.g. ending of the relationship between a child and a 

professional parent, which could traumatized them, or give children to the children's home while professional 

parents have their holidays. It is also about the ethical dilemmas faced by other employees in children's homes, 

some mistakes of professional parents with serious consequences or the placement of the child. Finally, there are 

formulated some recommendations for practice.  

 

Key words: Ethical Dilemmas. Ethical Code. Professional Parenting. Social Work. 

 

Úvod 

Existuje všeobecná zhoda medzi praktikmi v oblasti sociálnej práce a akademikmi, že otázky 

etiky, morálky a hodnôt sú neodvratnou súčasťou sociálnej práce (Gray a Webb, 2010). Etická 

podstata rozhodovania je v nás zafixovaná už podvedome, ale rovnako ako sa meníme my, mení 

sa aj podstata rozhodovania vplyvom výchovy a socializácie. Vplyvom súčasnej globalizovanej 

spoločnosti sme neustále nútení adaptovať sa na nové situácie a sociálne problémy, ktorých 

dôsledky sa objavujú v podobe riešenia etických problémov a etických dilem, preto je dôležité 

aby sociálna práca bola profesiou, ktorá dokáže vo svojej praxi obsiahnuť toto široké spektrum 

problémových situácií. V príspevku sme sa zamerali na etické dilemy, s ktorými sa stretávame 

v problematike profesionálneho rodičovstva.  

 

1 Etický kódex, etické princípy, problémy a dilemy  

V preambule etického kódexu sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce Slovenskej 

republiky (2015, s. 1) sa uvádza, že: „Sociálna práca je profesia založená na praxi a akademická 

disciplína, ktorá podporuje sociálnu zmenu, sociálny rozvoj, sociálnu súdržnosť, ako aj 

zmocnenie a oslobodenie ľudí. Princípy sociálnej spravodlivosti, ľudských práv, spoločnej 

zodpovednosti a rešpektovanie rozmanitosti sú ústredné pre sociálnu prácu. Podopretá teóriami 



 

148 
 

sociálnej práce, spoločenských vied, humanitnými a miestnymi poznatkami, sa sociálna práca 

zaoberá ľuďmi a štruktúrami, aby podnecovala životné zmeny a zlepšovala blaho.“  

Sociálny pracovník a asistent sociálnej práce by mal vykonávať svoju prácu v súlade s Etickým 

kódexom sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce Slovenskej republiky a etickými 

princípmi. Poznanie, dodržiavanie a šírenie etického kódexu sa odporúča aj študentom sociálnej 

práce, vzhľadom na výkon ich odbornej praxe aj počas štúdia (Etický kódex, 2015). Existenciu 

etického kódexu považuje Banks (2006) za nevyhnutnú, pretože napomáha pochopiť spoločnú 

identitu a podporuje stotožnenie sa so spoločnými hodnotami profesionálnej  komunity.  

Pri výkone svojej práce sa sociálni pracovníci a asistenti sociálnej práce riadia etickými 

princípmi: prospešnosť (beneficiencia), neškodnosť (non-maleficiencia), autonómia 

(svojbytnosť), spravodlivosť (justice), dôveryhodnosť a pravdovravnosť (veracita), 

mlčanlivosť a transparentnosť (Mojtová, 2008). Žilová (2000, s. 106-108) uvádza okrem vyššie 

spomenutých princípov ešte tieto: diskrétnosť, náklonnosť, úcta, slušnosť,  zdvorilosť, takt,  

ohľaduplnosť,  zodpovednosť. 

Uplatňovanie zásad a noriem etiky je súčasťou harmonicky sa rozvíjajúcej komunikácie medzi 

sociálnym pracovníkom a klientom.  

Podľa Etického kódexu sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce Slovenskej republiky 

(2015) sa sociálny pracovník rovnako ako asistent sociálnej práce môže vo svojej práci stretnúť 

s rôznymi etickými problémami a dilemami. Niektoré oblasti zahŕňajú skutočnosť, že: 

- lojalita sociálnych pracovníkov sa môže nachádzať v strede konfliktu záujmov; 

- skutočnosť, že sociálni pracovníci majú pomáhajúcu úlohu, ktorá môže byť zároveň aj 

kontrolujúca;  

- skutočnosť, že sú limitované zdroje v spoločnosti a konflikty medzi povinnosťami sociálnych 

pracovníkov a požiadaviek spoločnosti.  

Niektorí autori poukazujú na potrebu odlíšiť etické problémy a etické dilemy, nakoľko sa 

v bežnej reči oba pojmy spájajú dokopy ako „dilemy“ (Thomson et al., 2000, s. 6).  Janigová 

(2008) uvádza, že sociálny problém môže vzniknúť vtedy, keď sociálny pracovník má prijať 

riešenie na danú situáciu, ale nie je s tým sám stotožnený. Banks (2006) tiež rozlišuje etické 

problémy a dilemy. Etické problémy vníma ako situácie, v ktorých je jasné ako by mal sociálny 

pracovník konať, ale rozhodnutie konať takýmto spôsobom sa mu prieči. Etické dilemy vníma 

ako tenzné situácie, kedy sa sociálny pracovník nevie rozhodnúť medzi dvoma či viacerými 

alternatívami, pričom ani jedna z nich nie je optimálna a predstavuje konflikt morálnych hodnôt 

či noriem.  

Častokrát  sociálni pracovníci vykonávajú svoju činnosť v napätí medzi profesijnou etikou 

a byrokratickými pravidlami. McAuliffe (2005) uvádza, že práve konflikt medzi požiadavkami 

inštitúcie a profesijnými hodnotami tvorí vysoký percentuálny podiel v etických dilemách, 

s ktorými sa sociálni pracovníci stretávajú vo svojej práci. Etické dilemy, s ktorými sa sociálni 

pracovníci stretávajú v praxi, môžu byť umiestnené do troch širokých kategórií (Reamer, 2006): 

- priame služby pre jednotlivcov a rodiny; 

- navrhovanie a implementácia politiky a programov sociálnej starostlivosti; 

- vzťahy medzi profesionálnymi kolegami. 

Podľa Musila (2004) sa v praxi najčastejšie vyskytuje týchto 7 dilem:  

a) Komplexné alebo zjednodušené ciele.  

b) Množstvo klientov alebo kvalita poskytovaných služieb.  

c) Rovnocenný prístup ku všetkým klientom alebo uprednostňovanie niektorých z nich.  

d) Jednostrannosť a symetria vo vzťahu ku klientovi.  

e) Procedurálny a situačný prístup.   

f) Poskytovanie materiálnej a nemateriálnej pomoci. 

g) Snaha zasiahnuť včas a obava z uponáhľaného zásahu.  
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Je nemožné nájsť konkrétny model, ktorý by bol jednotný a ponúkal by kompletné riešenie na 

každú dilematickú situáciu, s ktorou sa stretne sociálny pracovník pri svojej práci. Preto Reamer 

(2006) vytvoril model, ktorý môže pomôcť sociálnym pracovníkom viesť ich myslenie ako 

riešiť etickú dilemu:  

1. Identifikovanie etickej dilemy, vrátane hodnôt a povinností, ktoré sa dostali do konfliktu. 

2. Identifikovanie jednotlivcov, skupín a organizácií, ktorých sa riešenie dilemy nejakým 

spôsobom dotýka. 

3. Analýza všetkých alternatív konania, vrátane možných dôsledkov (prínosov i rizík) pre 

všetkých zúčastnených. 

4. Konzultácie s kolegami a inými odborníkmi. 

5. Rozhodnutie a jeho dokumentácia. 

6. Monitorovanie a zhodnotenie rozhodnutia.   

 

2 Etické dilemy profesionálneho rodičovstva 

Profesionálne rodičovstvo má určité špecifiká. V prvom rade ide o dočasnosť. Málokto z 

biologických rodičov vážne uvažuje o ukončení vzťahu so svojím dieťaťom. Pre 

profesionálnych rodičov nie je jednoduché sa s týmto faktom vyrovnať. Formálne ukončenie 

starostlivosti v profesionálnej rodine po dosiahnutí plnoletosti znamená síce formálny koniec a 

koniec podpory zo strany štátu, ale neznamená koniec faktického fungovania dieťaťa v rodine 

(Matoušek – Pazlarová, 2010). 

Profesionálny rodič je osoba, ktorá sa stará o dieťa a vychováva ho, ak z nejakého dôvodu 

nemôže byť vychovávané vo vlastnej – biologickej rodine. Profesionálna rodina ako forma 

ústavnej starostlivosti poskytuje deťom možnosť prežiť detstvo alebo aspoň jeho časť 

v prirodzenom prostredí rodiny.  

Ako uvádza Ptáček (In Pazlarová, 2016) dieťa v profesionálnej rodine nemá status biologického 

potomka, právny vzťah medzi dieťaťom a profesionálnym rodičom končí dosiahnutím 

plnoletosti dieťaťa. No vytvorený vzťah pokračuje často po celý život. Odchod detí z 

profesionálnej rodiny predstavuje ťažký moment nielen pre dieťa, ale je to záťaž i pre 

profesionálnych rodičov. Naplno sa prejavujú veľké nároky spojené s profesionálnym 

rodičovstvom. Nakoľko sa od profesionálnych rodičov očakáva, aby podporovali v deťoch 

schopnosť citovej väzby, nutne dochádza k vytvoreniu tejto citovej väzby na oboch stranách. 

Inak to nie je možné. Čím menšie je dieťa, o ktoré sa rodič stará, čím dlhšia je doba, ktorú v 

starostlivosti prežije, čím viac vecí spolu musia prekonať, tým silnejšie citové puto vzniká. 

Emocionálny stres spojený s predávaním dieťaťa do trvalej starostlivosti je preto enormný a 

súčasne prirodzený. Nemôžeme očakávať, že sa odchod dieťaťa odohrá zo strany 

profesionálnych rodičov bez emócií. Ak by taká situácia nastala, je to skôr dôvod k 

znepokojeniu a obavám, či sa u profesionálnych rodičov neprejavuje syndróm vyhorenia. 

 „Profesionálne rodičovstvo ponúka deťom možnosť zažiť zdravý rodinný život a môže mať 

pozitívny vplyv na ich fyzický, emočný a vzdelávací vývoj a tiež na ich lepšie šance v živote“ 

(Brown, 2014, s. 17). 

Popri podporných názoroch sa v odborných prameňoch stretávame aj s kritickými výhradami. 

Podľa Sobotkovej (2009/a In Búšová-Šmajdová, 2013) je zásadný problém slovenskej 

koncepcie profesionálneho rodičovstva v rozpore medzi názvom „profesionálna rodina“ a jej 

legislatívnym zakotvením, nakoľko ide o výchovu v rodine a zároveň o ústavnú starostlivosť. 

Podľa nej sa nebrali do úvahy výsledky psychologických výskumov v tejto oblasti. Z hľadiska 

uspokojovania psychologických potrieb dieťaťa sa tieto dajú v plnej možnej miere naplniť len 

v rodine s dlhodobou perspektívou, spoločnou budúcnosťou a uspokojenou potrebou životnej 

istoty. V slovenskom modeli profesionálnej rodiny výchova „nemá plné znaky rodinnej 

výchovy, a tým vzniká pre dieťa veľmi zložitá, až nezrozumiteľná situácia“. 
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Rozsiahly výskum o profesionálnom rodičovstve a rodičoch realizovala Filadelfiová (2008). 

Hlavným cieľom výskumu bolo podrobné zmapovanie problémov, s ktorými sa tento inštitút v 

praxi stretáva. Výskum priniesol obraz o demografickej a sociálnej charakteristike 

profesionálneho rodiča. Profesionálni rodičia sú najčastejšie ženy vo veku od 35-49 rokov so 

stredoškolským vzdelaním, bývajúcich v meste, žijúcich v manželstve a majúcich vlastné deti 

(najčastejšie dvojdetný model). Výsledky výskumu priniesli viacero zistení a návrhov na 

zlepšenie: 

- chýba presná definícia a vnímanie profesionálneho rodičovstva ako povolania, 

- rozdiely medzi detskými domovmi v tom, aké služby profesionálnym rodičom  poskytujú, 

- potreba pružného a flexibilného systému podporných služieb pre profesionálnych rodičov, 

- rátať s potrebou vzájomnej komunikácie medzi profesionálnymi rodičmi a detským 

domovom, 

- vedenie detského domova verzus profesionálny rodič – medzi vedením detského domova 

a profesionálnym rodičom by mal byť vzťah partnerstva orientovaný na spoločný cieľ – najlepší 

záujem dieťaťa, 

- rozpor v očakávaniach detských domovov a profesionálnych rodičov, 

- „krátkodobosť“ starostlivosti v profesionálnych rodinách, 

- odchod dieťaťa z profesionálnej rodiny. 

Matej a kol. (2000) uvádza najproblematickejšie oblasti výkonu profesionálneho rodičovstva 

na základe výskumu, ktorý realizoval. Profesionálni rodičia uviedli tieto dilemy a problémy:  

1. Stála dilema: rodič alebo profesionál – profesionálni rodičia majú poskytnúť zvereným 

deťom možnosť návratu do rodinného prostredia, kvôli čomu je potrebné zachovať si primeraný 

vzťah medzi profesionalitou a rodičovstvom.  

2. Fenomén cudzieho dieťaťa – dieťa, ktoré prichádza do profesionálnej rodiny je cudzincom. 

Profesionálny rodič nie je povinný hneď dieťa milovať a prípadné negatívne správanie môže 

ich vzťah nežiaduco ovplyvniť. 

3. Obmedzenie intimity rodiny (priamy vstup pracovníkov detského domova do rodinného 

prostredia) – niekedy môže ísť o rušivý a necitlivý zásah do rodinného prostredia. 

4. Striedanie detí – okrem prirodzeného odchodu dieťaťa za účelom návratu do biologickej 

rodiny alebo zverenie dieťaťa do záväznejšej formy náhradnej starostlivosti k nemu dochádza 

z dôvodu, že profesionálny rodič dieťa nezvláda alebo dieťa samo požiada o návrat do detského 

domova.  

5. Kontakt s biologickou rodinou – biologickí rodičia nestrácajú právo na kontakt so svojimi 

deťmi. Kde a ako sa návštevy biologických rodičov uskutočňujú, závisí od spolupráce 

profesionálnych rodičov s vedením detského domova. 

6. Rozdielne prístupy vedenia detského domova. 

7. Kontakt dieťaťa s detským domovom – možnosť stretnúť sa s kamarátmi, čo môže viesť ku 

konfliktom, ak majú nežiaduce správanie. 

8. Pracovno-právne otázky – oblasti ako zabezpečenie dovolenky, vymedzenie mzdy, kontrola 

vedenia detského domova dieťaťa v škole, prehliadka u lekára, výpoveď a iné. 

 

3 Percipovaná rizikovosť etických dilem v súvislosti s výkonom profesionálneho 

rodičovstva  

V našom výskume sme sa zaoberali problematikou etických dilem výkonu profesionálneho 

rodičovstva.  Našim výskumným cieľom bolo zistiť a popísať etické dilemy súvisiace s 

výkonom profesionálneho rodičovstva, a to mieru ich rizikovosti z pohľadu zamestnancov 

DeD. Výskum bol realizovaný na vzorke 53 zamestnancov DeD. 

Spomedzi sledovaných oblastí etických dilem sa ako najrizikovejšie ukázalo tvrdenie 

„Umiestnenie dieťaťa profesionálnym rodičom, ktorí nie sú ochotní spolupracovať“, ktorú 

označilo ako „5-veľmi rizikovú“ alebo „4-skôr rizikovú“ 94,3% zamestnancov DeD. Následne 
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ako rizikové vnímali „Umiestnenie dieťaťa profesionálnym rodičom, ktorí nie sú dostatočne 

citovo zaangažovaní do starostlivosti o deti“ (86,8%), „Pochybenie profesionálnych rodičov 

s vážnymi dôsledkami“ (86,8%), „Profesionálni rodičia nevedú deti k vzťahu s ich 

biologickými rodičmi z dôvodu predsudkov voči nim, aj keď formálne deklarujú, že ich vo 

vzťahu k rodičom pozitívne vedú“ (66,1%), „Vrátenie detí do DeD počas vianočných sviatkov, 

lebo profesionálni rodičia chcú byť so svojou rodinou“ (66%), „Hľadanie dieťaťa pre rodiča, 

nie rodiča pre dieťa“ (60,3%) a „Ukončenie vybudovaného vzťahu medzi dieťaťom 

a profesionálnym rodičom spôsobuje ďalšiu traumu pre dieťa“ (58,5%). 

Ako najmenej rizikové vnímali zamestnanci DeD tvrdenie „Záujem profesionálneho rodiča 

o zverenie dieťaťa do niektorej z foriem náhradnej rodinnej starostlivosti“, ktoré ako „1-vôbec 

nie rizikové“ alebo „2-skôr nerizikové“ označilo 62,2% respondentov. 

 

Výsledky percentuálneho zastúpenia jednotlivých etických dilem z pohľadu zamestnancov 

DeD sú uvedené v grafe č. 1. 

 

Graf 1: Vnímanie etických dilem z pohľadu zamestnancov DeD 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Z výsledkov je viditeľné, že tie problémy a dilemy, ktoré uvádzali v odbornej literatúre viacerí 

odborníci, sa potvrdili aj v našom výskume. Problematické oblasti ako: vážne pochybenia 

profesionálnych rodičov, problém profesionálnych rodičov k budovaniu vzťahu detí a ich 

biologických rodičov, či problematika ukončenia vybudovaného vzťahu medzi dieťaťom 

a profesionálnym rodičom potvrdila aj väčšina zamestnancov DeD.  

 

Záver 

V tomto príspevku sme sa zaoberali problematikou etiky a etických dilem sociálneho 

pracovníka so zameraním na etické dilemy súvisiace s výkonom profesionálneho rodičovstva. 

Prezentovali sme výsledky výskumu zameraného na identifikovanie percipovanej rizikovosti 

etických dilem v súvislosti s výkonom profesionálneho rodičovstva v Slovenskej republike. 

Cieľom bolo zistiť a popísať etické dilemy a mieru ich rizikovosti z pohľadu zamestnancov 

DeD. Zistené výsledky nám potvrdzujú väčšinu problémov a dilem spojených s  výkonom 

profesionálneho rodičovstva v podmienkach Slovenskej republiky. Výskum priniesol 

významné dáta, nakoľko sme zisťovali názory na výkon profesionálneho rodičovstva priamo 

od zamestnancov DeD, ktorý tento inštitút profesionálneho rodičovstva zastrešujú.  

Profesionálna rodinná starostlivosť je veľmi potrebná forma starostlivosti, o čom svedčí aj 

narastajúci počet detí umiestnených v profesionálnych rodinách. Treba mať však na pamäti, že 

sa jedná o starostlivosť, ktorá kladie veľké nároky na profesionálnych rodičov i ostatných 

pracovníkov a vyžaduje vysokú mieru podpory, aby dobre plnila svoju funkciu. Rola 

profesionálnych rodičov v živote dieťaťa je dočasná, ale veľmi intenzívna. 

Odporúčania pre prax 

Na základe výsledkov výskumu a odbornej literatúry sme sformulovali nasledovné 

odporúčania: 

- Ako jednu z etických dilem sme skúmali výrok „Hľadanie dieťaťa pre rodičia, nie rodiča pre 

dieťa“. Ako uvádza Pazlarová (2016) inšpiratívny je príklad zo zahraničia o nábore nových 

pestúnov, akým je napr. cielený nábor pestúnov pre určitú skupinu detí (išlo o problém nájsť 

vhodných pestúnov pre deti z moslimskej minority). Ide o príklad z Rotterdamu, kde išlo 

o informačnú kampaň, ktorú konkrétne realizovali v miestnej náboženskej obci a skutočne bolo 

niekoľko detí vhodne umiestnených do konkrétnych rodín. Takisto nábor pestúnov pre 

konkrétne dieťa – vyhľadávanie vhodných pestúnov v rámci komunity pre konkrétne dieťa, 

ktoré v komunite žije.  

- V niektorých krajinách tiež fungujú databázy dostupné pre záujemcov o náhradnú 

starostlivosť, kde sú uverejnené fotografie a príbehy konkrétnych detí. Ich cieľom je vyvolanie 

prvotného záujmu, aby „preskočila iskra“ a neskôr sú podané detailné súkromné informácie 

v rámci procesu sprostredkovania starostlivosti.  

- Moment odchodu dieťaťa z profesionálnej rodiny býva často náročný pre všetkých 

zúčastnených a ako rizikový ho vnímali aj participanti nášho výskumu. Dobrá príprava a 

organizácia odchodu dieťaťa, môže celú situáciu všetkým uľahčiť. Tento prechod do trvalejšej 

starostlivosti by mal byť starostlivo a citlivo naplánovaný v individuálnom pláne. Do 

plánovania by mali byť zapojené všetky dôležité osoby, ktoré sa na starostlivosti o dieťa 

podieľajú. 
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