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Úvod  

ÚVOD 

Pred sociálnou prácou ako praktickou vednou disciplínou, na Slovensku sa dynamicky 

rozvíjajúcou posledných 25 rokov, stojí viacero víziev. Je aj na univerzitných pracoviskách, 

zabezpečujúcich vzdelávanie budúcich odborníkov v oblasti sociálnej práce, aby ich dokázali 

včas rozpoznať a zakomponovať do svojej činnosti s jasne zadefinovaným poslaním – 

pripraviť budúcich absolventov schopných nielen uplatniť v praxi vedomosti a zručnosti 

nadobudnuté počas vysokoškolského štúdia, rovnako byť flexibilný a dostatočne otvorený 

k systémovým zmenám či podnetom. Kritickým nielen k nesystémovým zmenám, ale aj voči 

svojim vlastným súčasným schopnostiam pracovať v neustále sa meniacom pracovnom 

prostredí. Jednou z už tradičných možností nahliadnuť do činnosti iných univerzitných 

pracovísk je aj celoslovenské kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ).   

Štrnásty ročník ŠVOČ v študijnom odbore sociálna práca, ktorý v akademickom roku 

2016/2017 hostila Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity 

v Ružomberku, sa stal opäť príležitosťou pre stretnutie vybraných študentov – budúcich 

odborníkov v sociálnej práci. Bola to pre nich nielen šanca prezentovať úroveň vlastných 

vedomostí a schopnosti transformovať nové teoretické poznatky a nadobudnuté zručnosti do 

praxe, ale prípadne načerpať nové poznatky z implementácie metód sociálnej práce v rôznych 

oblastiach činnosti. Celkom trinásť študentov, ktorí reprezentovali sedem odborných 

pracovísk zo šiestich slovenských univerzít zabezpečujúcich vzdelávanie v študijnom odbore 

sociálna práca, odprezentovalo dvanásť odborných prác. 

Súťaž slávnostne otvorila garantka štúdia sociálnej práce PF Katolíckej univerzity 

v Ružomberku prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. Súťažilo sa v dvoch sekciách – v sekcii pre 

študentov a študentky bakalárskeho stupňa štúdia (Kategória A) a v sekcii pre študentov 

a študentky magisterského stupňa štúdia (Kategória B). V kategórii A (Bc.) súťažilo celkom 

šesť študentov, ktorí prezentovali päť prác. Komisia sa rozhodla udeliť prvé dve ceny. 

V kategórii B (Mgr.) súťažilo sedem študentov. Komisia sa rozhodla udeliť tri miesta a tiež 

cenu Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku.  

Odborné komisie pod vedením doc. PhDr. Ladislava Vasku, PhD. a doc. PhDr. 

Ondreja Boteka, PhD. vyhodnotili ako najlepšie nasledujúce práce:  

V sekcii A (Bc.) boli udelené nasledovné dve miesta:  

1.miesto 

Katarína Sovíková (FZaSP TU v Trnave) s témou: Solidarita v sociálnom kapitáli (Školiteľ: 

doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD.) 
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2.miesto  

Michaela Hajdová (FF UPJŠ v Košiciach) s témou: Podnikanie v oblasti sociálnej práce 

(Školiteľ: doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.) 

 

V sekcii B (Mgr.) boli udelené nasledovné tri miesta: 

1.miesto 

Bc. Hana Filipová (PdF UK v Bratislave) s témou: Uplatnenie princípov a metód 

psychoterapie v resocializačnej praxi (Školiteľ: prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.) 

 

2.miesto 

Bc. Miriama Šarišská (FF PU v Prešove) s témou: História štúdia sociálnej práce na 

Filozofickej fakulte PU – identita profesie (Školiteľka: prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD.) 

 

3.miesto  

Bc. Veronika Mižáková (FF UPJŠ v Košiciach) s témou: Význam a efektivita programov 

participácie sociálne rizikovej mládeže (Školiteľka: prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.) 

 

Cenu Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku v magisterskej sekcii 

získala:  

Bc. Zuzana Thomková (PF KU v Ružomberku) s témou: Kompetencie a úlohy sociálneho 

pracovníka pri integrácii detí s mentálnym postihnutím v detskom domove (Školiteľka: PhDr. 

Lenka Štefáková, PhD.) 

Nielen ocenené práce, ale aj ďalšie odprezentované práce potvrdzujú, že sociálna 

práca má svoje jednoznačné uplatnenie v rôznych oblastiach života spoločnosti. Nechávame 

na čitateľa, aby si aspoň na základe písomnej podoby príspevkov prípadne vytvoril svoje 

vlastné poradie na pomyselnom stupni víťazov - napríklad na základe posúdenia, ako sa 

s týmito atribútmi vyzretej osobnosti sociálneho pracovníka dokázali autori príspevkov 

vysporiadať už v procese prípravy na svoje budúce povolanie. Editorky sú presvedčené, že 

vďaka príležitosti zúčastniť sa, sú víťazmi všetci. 

editorky 
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NÁHRADNÁ OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ  

A JEJ PRÍNOS PRE DIEŤA 

Katarína Botková 

Školiteľka: PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.  

FSVaZ UKF v Nitre 

ABSTRAKT 

BOTKOVÁ, Katarína: Náhradná osobná starostlivosť a jej prínos pre dieťa. [Študentská 

vedecká odborná činnosť] - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied 

a zdravotníctva; Katedra sociálnej práce a sociálnych vied. - Školiteľ: PhDr. Katarína 

Minarovičová, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár (Bc.). - Nitra : FSVaZ, 2017. 37 s. 

Autorka prácu koncipuje na teoretickú a empirickú časť. Teoretickú časť člení na dve 

základné kapitoly, ktorými sú náhradná osobná starostlivosť a ďalšie formy náhradnej 

rodinnej starostlivosti. V prvej kapitole sa venuje legislatívnemu vymedzeniu pojmu 

náhradnej osobnej starostlivosti, jej špecifikám a starostlivosti o dieťa. V druhej kapitole 

autorka definuje pestúnsku starostlivosť, osvojenie, opatrovníctvo, poručníctvo a proces 

prípravy žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť. Vo svojej práci venuje pozornosť 

špecifikám jednotlivých foriem náhradnej rodinnej starostlivosti. V druhej kapitole 

spracováva úlohy a kompetencie sociálneho pracovníka v práci s náhradnými rodinami. 

V tretej kapitole autorka definuje hlavný cieľ práce, ktorým je zistiť, ako je využívaná 

náhradná osobná starostlivosť ako možnosť riešenia sociálnej situácie dieťaťa u obyvateľov 

vybraného samosprávneho kraja v porovnaní s ďalšími formami náhradnej rodinnej 

starostlivosti. Uvádza čiastkové ciele práce, ktorými sú zistiť, či je náhradná osobná 

starostlivosť využívaná najčastejšie z pomedzi foriem NRS v Nitrianskom kraji. Zistiť, či je 

náhradná osobná starostlivosť pre dieťa najprínosnejšia v rámci Nitrianskeho samosprávneho 

kraja a zistiť, výhody a nevýhody foriem náhradnej rodinnej starostlivosti. V štvrtej kapitole 

uvádza metódy práce, ktoré obsahujú výberový súbor, plán výskumu a jednotlivé procedúry. 

Zber dát uskutočňovala pomocou pološtrukturovaného rozhovoru. Výberový súbor tvorili 

sociálne pracovníčky z oddelenia Sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na Úrade 

práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre, ktoré sa venujú oblasti náhradnej osobnej 

starostlivosti a pracovníci mimovládnej organizácie Spoločnosť priateľov detí z detských 

domovov Úsmev ako dar Nitra. Výsledky prieskumu práce autorka rozpracovala do 
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zrozumiteľných tabuliek v štvrtej kapitole. K nim sa neskôr vyjadrila v diskusii, v piatej 

kapitole, kde ich podrobne analyzovala. 

Kľúčové slová: Náhradná rodinná starostlivosť. Potreby dieťaťa. Sprevádzanie. Podpora. 

 

ABSTRACT 

BOTKOVÁ, Katarína: Substitute personal care and its benefits for a child. [Bachelor thesis] - 

Constantine the Philosoher University in Nitra, Faculty of Scoial Sciences and Health Care; 

Department of Nursing. - Tutor: PhDr. Katarína Minarovičová, PhD. Master of degree: 

Bachelor (Bc.). - Nitra : FSVaZ, 2017. 37 p. 

Author divides the work to theoretical and empirical part. Theoretical part consists of two 

basic sections, those are alternate custody and other forms of substitute family care. In the 

first chapter the author focuses on legislative definition of alternate custody, its characteristics 

and child care. In the second chapter the author defines foster care, adoption, custody and 

guardianship and preparation process of clients who require substitute family care. The author 

also focuses on characteristics of particular forms of substitute family care. Moreover the 

author fill the tasks and competence of social worker in case of foster families. In the third 

chapter the author defines the main goal of the work that is to research and evaluate alternate 

custody as possible solution of social conditions of a child living with inhabitants in chosen 

autonomous region while comparing it with other forms of substitute family care. Next to find 

out if substitute family care for a child is the most productive in case of autonomous region 

Nitra and consider advantages and disadvantages of forms of substitute family care. In the 

fourth section the author mentions methods of work including choosing file, research plan, 

and particular procedures. For example data collection was done through half-structured 

interview. Then, choosing file was made by social workers from department of Socio-

legislative child protection and social custody in Office of Labor, Social Affairs, Family in 

Nitra. Those focus on area of alternate custody. Also data collection was made by workers of 

besides-governmental organization Society of Friends of Children from Children in 

institutional care Smile as a Gift Nitra. Based on research of the work, the author analyzed the 

results in form of clear tables in the fifth chapter. Moreover the author commented the results 

in section of “Discussion,” in which the results were analyzed in details. To conclude the 

author fulfilled the main goal of the work while detecting partial goals based on the results of 

the research. 

Key words: Substitute family care. Children´s needs. Guardianship. Support. 
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ÚVOD 

 

,,Puto, ktoré spája tvoju skutočnú rodinu, nie je v krvi, ale vo vzájomnej úcte a radosti vašich 

životov. Málokedy vyrastú členovia jednej rodiny pod jednou strechou“. 

(Richard Bach) 

 

Nie každému človeku bolo v živote dopriate vyrastať pod jednou strechou so svojimi 

blízkymi. Preto sa už v roku 374 prijatím rímskeho zákona začali zriaďovať útulky či tzv. 

nálezince pre deti, ktoré zabezpečovali starostlivosť o opustené deti. Dnes má k tejto forme 

starostlivosti o deti najbližšie zo zákona č.36/2005 Z.z. o rodine ústavná starostlivosť. Tá však 

nie je jediná, ktorá sa starostlivosti o deti venuje. Zatiaľ, čo ústavná starostlivosť poskytuje 

služby v detských domovoch, náhradná rodinná starostlivosť, ako už z názvu vyplýva, 

poskytuje služby v rodine, ktoré sú pre dieťa prijateľnejšou formou náhradnej starostlivosti. 

Náhradná rodinná starostlivosť je pojmom, ktorý zabezpečuje výchovu dieťaťa mimo 

prostredia vytvoreného biologickými rodičmi, ktorí sa z nejakého dôvodu nechcú, nemôžu 

alebo nevedia postarať o svoje dieťa. V našej práci objasníme formy náhradnej rodinnej 

starostlivosti s kladením dôrazu na náhradnú osobnú starostlivosť ako na preferovanejšiu 

formu z pomedzi iných foriem náhradnej rodinnej starostlivosti o dieťa. 

Významom našej práce je poukázať na dôležitosť náhradnej osobnej starostlivosti ako 

preferovanej formy náhradnej rodinnej starostlivosti pred inými. Hlavným cieľom práce je 

zistiť, ako je využívaná náhradná osobná starostlivosť ako možnosť riešenia sociálnej situácie 

dieťaťa u obyvateľov vybraného samosprávneho kraja v porovnaní s ďalšími formami 

náhradnej rodinnej starostlivosti. Našim zámerom je na základe výskumu dokázať, že 

náhradná osobná starostlivosť je najprínosnejšou formou náhradnej rodinnej starostlivosti pre 

dieťa a či je náhradná osobná starostlivosť využívaná najčastejšie. V našej práci ozrejmíme 

výhody aj nevýhody jednotlivých foriem náhradnej rodinnej starostlivosti. Naša práca je 

dôležitá z hľadiska spoločnosti ako takej. Pretože z každého dieťaťa sa stáva jedinečná ľudská 

bytosť, z ktorej pri neprítomnosti nepriaznivých okolností vyrastá harmonická osobnosť 

dospelého človeka. Tému náhradnej osobnej starostlivosti a jej prínosu pre dieťa sme si zvolili 

na základe pozitívneho vzťahu k deťom, zaujímavosti danej tematiky a taktiež skúseností 

s náhradnou osobnou starostlivosťou vo svojom okolí. 

  

https://www.citat.sk/autor/richard-bach
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1 NÁHRADNÁ OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ 

 

„Z usporiadania jednotlivých foriem náhradnej starostlivosti vyplýva, že pri úprave 

výchovných pomerov dieťaťa treba uprednostniť prostredie, ktoré je dieťaťu známe a blízke. 

Takým je rodina príbuzných dieťaťa, ktorí dieťa poznajú a majú k nemu citový vzťah. 

Umiestnenie u príbuzných preferuje náhradná osobná starostlivosť“ (Mikloško, 2008, s. 37). 

Z citovaného textu vyplýva, že náhradná osobná starostlivosť je dieťaťu veľmi prínosná forma 

náhradnej rodinnej starostlivosti pre dieťa. 

Do náhradnej osobnej starostlivosti sa zveruje dieťa pokrvným príbuzným, starým rodičom, 

strýkom, krstným rodičom. Títo príbuzní nemusia byť zaradení do registra žiadateľov a dieťa 

môžu do starostlivosti prevziať okamžite, bez toho aby bolo umiestnené v inštitucionálnom 

zariadení. V minulosti bola práve preto označovaná za pestúnsku príbuzenskú starostlivosť. 

Ďalej citujem „Pokiaľ nie je možné dieťa osvojiť, je preňho najlepšou možnosťou, ak ostane 

v širšej rodine a nepreruší vybudované citové vzťahy“ (Bizová, 2015, s. 30). 

1.1 Legislatívne vymedzenie náhradnej osobnej starostlivosti 

Zachovanie biologickej rodiny dieťaťa je vždy prvoradé, avšak nie vždy možné. Súd pri 

zverení dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti uprednostňuje tzv. pokrvných príbuzných, 

teda súrodenca, prarodiča, krstných rodičov, strýka a pod. Dieťaťu blízka osoba, väčšinou 

nemá cielený záujem získať dieťa do náhradnej osobnej starostlivosti. Rozhodnutie postarať 

sa o dieťa vyplýva z príbuzenstva a konkrétnej situácie, v ktorej sa dieťa nachádza. Pri 

náhradnej osobnej starostlivosti nie je predpísaný odborný postup, ani vypísanie žiadosti 

o zapísanie do zoznamu žiadateľov (Mikloško, 2008). 

Tab. 1 Zverenie detí do foriem náhradnej rodinnej starostlivosti na Slovensku 
 

Rok 2013 2014 2015 

Deti v náhradnej osobnej starostlivosti 1 027 931 948 

Deti v pestúnskej starostlivosti 202 172 143 

Deti v poručníctve 166 167 165 

Deti v osvojení 164 193 224 

Zdroj: Ročný výkaz MPSVR SR o vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za roky 

2013, 2014, 2015, MPSVR SR. 



11  

 

Katarína Botková:  Náhradná osobná starostlivosť a jej prínos pre dieťa  

Prvá tabuľka znázorňuje zverenie detí do foriem náhradnej rodinnej starostlivosti na 

Slovensku za roky 2013-2014-2015. Môžeme vidieť, že v týchto rokoch bola náhradná 

osobná starostlivosť najčastejšie volenou a najvyužívanejšou formou starostlivosti 

v porovnaní s ostatnými formami náhradnej rodinnej starostlivosti. 

V zákone č.36/2005 o rodine sa uvádza, že súd najmenej raz za šesť mesiacov zhodnotí, 

v spolupráci s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí alebo v súčinnosti s inými osobami, 

výkon a najmä kvalitu náhradnej osobnej starostlivosti o dieťa a či rodičia môžu zabezpečiť 

osobnú starostlivosť o maloleté dieťa. Vyživovacia povinnosť biologických rodičov dieťaťa, 

po zverení do náhradnej osobnej starostlivosti (ďalej iba NOS), nezaniká. Biologickí rodičia 

majú právo stýkať sa s dieťaťom, ktoré bolo zverené do NOS. Do NOS je možné zveriť dieťa 

manželom, jednému z manželov so súhlasom druhého manžela. 

Tab. 2 Zverenie detí do NOS za rok 2016 
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Počet detí v NOS 148 195 48 0 7 12 11 117 

V 

tom 

Starí rodičia 110 140 39 0 6 1 7 87 

Iní príbuzní 30 46 5 0 1 10 4 26 

Blízke osoby 9 9 4 0 0 1 0 4 

Zdroj: UPSVaR Nitra, Evidencia detí v náhradnej osobnej starostlivosti k 31.12.2016 

 

Druhá tabuľka znázorňuje zverenie detí do NOS v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

Obsahuje presnú evidenciu detí v NOS k 31.12.2016 a taktiež dôvody zverenia detí do NOS. 

Tu môžeme vidieť, že najvyšší počet detí sa zveruje do NOS starým rodičom pričom 

najčastejšie dôvody zverenia sú klasifikované ako iné, kam sa zaraduje aj úmrtie rodiča. 
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Podľa Bizovej (2015) k náhradnej osobnej starostlivosti najčastejšie dochádza: 

 po smrti rodičov, 

 rozpade manželstva a nezáujme biologických rodičov o deti, 

 pri nástupe rodičov na liečenie, 

 pri nástupe na výkon trestu odňatia slobody. 

Podmienky vzniku a zániku náhradnej osobnej starostlivosti vymedzuje Zákon č. 36/2005 Z.z. 

o rodine presnejšie v § 45 – 47. Tento zákon hovorí, že súd môže zveriť dieťa do NOS 

dieťaťu blízkej osobe, ak to vyžaduje záujem maloletého dieťaťa. Osobou, ktorej sa zverí 

maloleté dieťa, sa môže stať iba fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území SR. Táto 

osoba musí byť spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a mala by mať osobné 

predpoklady na zvládnutie starostlivosti o maloleté dieťa. Osobnostnými predpokladmi 

myslíme hlavne zdravotné, ale aj morálne. Dieťaťu blízka osoba, do ktorej starostlivosti bude 

dieťa zverené, by mala spôsobom svojho života a života osôb s ňou žijúcich zaručovať, že 

NOS bude vykonávať v záujme dieťaťa. Súd pri zverení dieťaťa do NOS uprednostňuje 

príbuzného, ktorý spĺňa všetky ustanovené predpoklady. Ďalej zákon stanovuje povinnosť 

osobe, ktorej bolo dieťa zverené do NOS, vykonávať rovnakú osobnú starostlivosť, akú 

vykonávajú rodičia. Zastupovať maloleté dieťa a spravovať jeho majetok iba v bežných 

veciach. Biologickí rodičia dieťaťa vykonávajú práva a povinnosti len v rozsahu v akom 

nepatria osobe, ktorej bolo dieťa zverené do NOS. 

Náhradná osobná starostlivosť podľa zákona č.36/2005 zaniká alebo sa ruší: 

 ak dieťa dosiahne plnoletosť, 

 smrťou dieťaťa, 

 smrťou osoby, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do NOS, 

 rozhodnutím súdu o zániku NOS z dôvodu, pre ktorí bola stanovená, 

 právoplatným rozhodnutím súdu o zrušení NOS, 

 rozvodom manželov, ktorým bolo zverené dieťa do spoločnej NOS 

 osoba, ktorej bolo dieťa zverené do NOS zanedbáva dieťa alebo porušuje svoje 

povinnosti. 
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Tab. 3 Zánik náhradnej rodinnej starostlivosti za rok 2016 
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NOS 4 3 7 0 12 0 2 1 

PS 1 0 0 0 0 0 0 1 

Poručníctvo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zdroj: ÚPSVaR Nitra. 

 

Tabuľka číslo 3 znázorňuje zánik náhradnej rodinnej starostlivosti za rok 2016. Môžeme 

vidieť, že najčastejším dôvodom zrušenia NOS v roku 2016 bola plnoletosť dieťaťa. Naopak 

ani raz sa v roku 2016 nevyskytol prípad zániku NOS z dôvodu zmeny formy starostlivosti či 

umiestnenia dieťaťa do ústavnej starostlivosti. V pestúnskej starostlivosti k zániku došlo jeden 

krát, a to na návrh osoby ktorej bolo dieťa zverené. Pri poručníctve v roku 2016 k zániku 

starostlivosti ani raz neprišlo. 

1.2 Špecifiká náhradnej osobnej starostlivosti 

Prípady, keď slobodná neplnoletá matka odvrhne novonarodené dieťa, ktoré prevezme do 

NOS iný člen najbližšej rodiny, poznáme z médií. NOS má na Slovensku dlhodobo 

najsilnejšie zastúpenie už od roku 2005 a každoročne stúpa počet detí zverených do tejto 

formy starostlivosti (Bizová, 2015). 

Za špecifikum NOS podľa Zákona č.36/2005 o rodine pokladáme to, ak NOS zanikla 

rozvodom manželov a biologickí rodičia maloletého dieťaťa naďalej nezabezpečujú alebo 

nemôžu zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa. Súd na návrh jedného z bývalých manželov, 

ktorým bolo dieťa zverené do spoločnej NOS, môže ponechať maloleté dieťa v jeho osobnej 

starostlivosti, ak je to v záujme maloletého dieťaťa s ohľadom na jeho citové väzby. 

Komparáciou NOS a pestúnskej starostlivosti vyplýva ďalšie špecifikum NOS. Motív vzniku 

pestúnskej rodiny je iný ako u NOS. Pestún sa dlhodobo, väčšinou v manželskom páre, 

rozhoduje o prijatí dieťaťa do rodiny. Prechádza procesom rozhodovania, pochybností 

a získavania informácií. Po akte rozhodnutia ho čaká ešte proces zaradenia do registra 
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žiadateľov, prechádza tak odborným posúdením psychológa a sociálneho pracovníka. Celý 

tento proces je zavŕšený prípravami a vzdelávacími akciami. Dieťaťu blízka osoba, prarodič či 

iný príbuzný týmto procesom neprechádzajú. Niekedy sa príbuzní, najviac však prarodičia, 

stávajú „znovu rodičmi“ náhle. Väčšinou však ide o vyústenie dlhodobých problémov 

v rodine. Pri NOS je však možné, ak sa príbuzný domnieva, že rodičia nedokážu zabezpečiť 

výchovu dieťaťa, podať návrh na zverenie dieťaťa do NOS. V prípade záujmu o túto formu 

starostlivosti je dôležité zvážiť svoje možnosti a schopnosti postarať sa o dieťa. Toto platí 

hlavne pri prarodičoch dieťaťa. Pri rozhodovaní či dieťa prijať, je dôležité zvážiť, či starí 

rodičia majú na starostlivosť o dieťa čas, energiu, dostatočné zdravie a hlavne či sú pripravení 

na problémy, ktoré so sebou výchova o dieťa nesie (Uhlířová a kol. 2010). 

1.3 Dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti 

Matějček (2000) uvádza, že dieťa vidí domov tam, kde žijú ľudia, ktorí ho majú radi, patria k 

nemu a vytvárajú mu domov. Je to akási sociálna dedičnosť, kde prenos nemusí byť 

podmienený geneticky. Ide skôr o prenos postojov, zameraní, potrieb, skrátka toho, čo 

chceme a očakávame od života, k čomu svoje snaženie zameriavame. 

Klimová (2014) zdôrazňuje, že človek už ako dieťa má jedinečnú dušu. Dieťa nie je 

zmenšenina dospelého ani objekt, je od narodenia jedinečný subjekt s citlivou dušou 

a individuálnymi potrebami. 

Dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti má rovnaké potreby ako akékoľvek iné dieťa. Taktiež 

potrebuje mať pocit príslušnosti, mať životnú istotu, potrebuje cítiť lásku a dôveru voči 

dospelému. Budovanie dôvery medzi dieťaťom a rodičom, ktorému bolo dieťa zverené do 

starostlivosti, nie je jednoduché. Je treba poskytovať dieťaťu stálu starostlivosť, aby si z nej 

odnieslo pocit, že dôveryhodný dospelý sa o dieťa bude starať a chrániť ho. Dieťa potrebuje 

mať pocit, že dospelému záleží na jeho potrebách, dospelý si ho váži a dieťa sa dospelého 

nemusí báť, a taktiež potrebuje pochopenie dospelého ako sa cíti (Purvis, Cross, Sunshine, 

2007). 

Matějček (2005) zaraďuje k základným psychickým potrebám dieťaťa početnosť, 

premenlivosť a kvalitu určitých vonkajších podnetov, ktoré dieťa naladia na žiaducu úroveň 

aktivity dieťaťa. Stálosť podnetov, ktorá zapríčiní základné podmienky pre akékoľvek učenie. 

Pozitívne prvotné emocionálne a sociálne vzťahy, ktoré majú za následok pocit životnej istoty 

pre dieťa. Spoločenské uplatnenie dieťaťa zapríčiňuje zdravé uvedomenie si vlastného „ja“. 
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Hamanová (2001) dokonca tvrdí, že jedným z hlavných rizikových faktorov tzv. „novej 

chorobnosti mládeže“ alebo syndróm rizikového správania v dospievaní je chýbajúca alebo 

nedostatočná výchova v rodine. Či už teda v biologickej alebo v náhradnej osobnej 

starostlivosti, treba dbať na výchovnú funkciu rodiny. Syndróm rizikového správania si 

vyžaduje komplexný, celostný, vlastne holistický prístup. Dôsledkom nedostatočnej výchovy 

dieťaťa, nenapĺňaním jeho potrieb môže byť vznik závislostí tzv. abúzus návykových látok 

alebo z psychosociálnej oblasti môžu vzniknúť maladaptácie, poruchy správania, zlé 

nadväzovanie vzťahov. 

Veľká väčšina rodičov i dieťaťu blízka osoba, do ktorej starostlivosti sa dieťa dostalo si praje 

aby bolo dieťa citlivé, vedelo dávať najavo prirodzené ľudské city, aby bolo empatické. Tieto 

schopnosti sa vytvárajú, rozvíjajú, budujú, vzdelávajú prakticky od samého začiatku súžitia 

dieťaťa s „jeho ľuďmi“, ku ktorým patrí, má k nim bytostne hlboký citový vzťah. 

Rozhodujúci význam pre utváranie citových vzťahov dieťaťa k „jeho ľudom“ má pocit 

bezpečia a istoty, ktoré by mu mali títo ľudia zabezpečovať od samého začiatku. Tu sa 

s najväčšou pravdepodobnosťou rozhoduje o tom, aké toto dieťa bude mať raz vzťahy 

k druhým ľuďom (Matějček, 2000). 

  

2 ĎALŠIE FORMY NÁHRADNEJ RODINNEJ STAROSTLIVOSTI 

 
Formy sociálnej pomoci pre deti sa začínali hľadať už v 4. až 17. storočí. Začala sa 

presadzovať myšlienka „neubližovať deťom“ a skôr sa zaoberať tým ako deťom pomôcť. 

K významnej osobnosti patrí J.A. Komenský, ktorý presadzoval právo všetkých detí, bez 

rozdielu na vzdelanie a výchovu. Ďalej v roku 1924 Ženevská Deklarácia práv dieťaťa 

zdôraznila povinnosť štátu vytvárať podmienky na uspokojivú starostlivosť o zdravie detí, 

o všestranný rozvoj, vzdelávanie, ochranu pred faktormi ohrozujúce ich uspokojivý vývin ako 

je týranie, zneužívanie, zanedbávanie a pod. Ďalej tvrdenie, že „ľudstvo je povinné dať 

dieťaťu to najlepšie, čo má“ potvrdzuje aj Deklarácia práv dieťaťa z roku 1959. Veľmi 

významným a dôležitým dokumentom v rámci sociálnoprávnej ochrany detí je Dohovor 

o právach dieťaťa, ktorý bol prijatý 20. novembra 1989 a nazýva sa tiež Magna charta detí 

sveta. Tieto dokumenty hovoria o právach dieťaťa, podľa ktorých postupujú všetky krajiny 

sveta pri napĺňaní práv dieťaťa. S týmito dokumentmi by mali byť oboznámení všetci učitelia, 
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vychovávatelia, psychológovia, sociálni pracovníci a všetci tí, ktorí nejakým spôsobom môžu 

zasahovať do života detí (Levická, 2008). 

Medzinárodné dohovory vyvolali silnejúci záujem chrániť záujmy dieťaťa. Nevyhovujúca 

situácia v rámci právnej ochrany detí sa upravila až zákonom č. 305/2005 Z.z. 

o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, ktorý do platnosti vstupuje 25. mája 2005. 

Tento zákon bol reakciou na zmeny spoločenských podmienok v rámci výchovy 

a starostlivosti o deti ohrozené viacerými rizikami (Hudecová, Belková, 2008). 

2.1 Pestúnska starostlivosť 

Baraničová (2005) ozrejmuje pestúnsku starostlivosť, pričom sama je matkou troch detí 

v pestúnskej starostlivosti. Pestúnsku starostlivosť chápe ako voľnejší zväzok. Voľnejší 

z dôvodu, že rodičia voči dieťaťu neuplatňujú svoje ambície, snažia sa pomôcť dieťaťu, ktoré 

prežilo traumu vo svojej biologickej rodine či traumu zapríčinenú následným pobytom 

v detskom domove. 

Medzi maloletým dieťaťom a pestúnom z hľadiska právneho, nevzniká vzťah ako medzi 

rodičom a dieťaťom. Dieťa v pestúnskej starostlivosti nenadobúda právne postavenie dieťaťa. 

Súdom možno pestúnsku starostlivosť zrušiť ale aj predĺžiť, a to až na jeden rok po dosiahnutí 

plnoletosti dieťaťa (Mikloško, 2008). 

V pestúnskej starostlivosti sa stretávame s pojmom pestún, ktorý zastupuje rodičov. Pestúnom 

je osoba, ktorá získava tento právny status po rozhodnutí súdu. Rodičia dieťaťa zostávajú 

zákonnými zástupcami dieťaťa. Pestún nesie viac zodpovednosti za dieťa, a však má menej 

práv ako rodič. Pestún teda nesie za dieťa zodpovednosť a biologický rodič, ktorému bolo 

dieťa odobraté, má právo rozhodovať o dieťati. Kontakt s biologickými rodičmi určí súd 

a môže byť dohodnutý alebo voľný. Prvý kontakt sa uskutočňuje formou návštevy 

v domácom prostredí pestúna. (Škoviera, 2007) Z pestúnskej starostlivosti je možný návrat 

dieťaťa do biologickej rodiny, avšak tento proces si vyžaduje osobitné posúdenie situácie 

dieťaťa a jeho biologickej rodiny, najmä v oblasti sanácie ich vzájomného vzťahu. 

Ďalej podľa Mikloška (2008) do pestúnskej starostlivosti môžeme zveriť dieťa fyzickej osobe, 

s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá má záujem stať sa pestúnom a spĺňa 

ustanovené predpoklady: 

 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 
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 osobný predpoklad , najmä zdravotný, osobnostný a morálny, 

 zapísanie do zoznamu žiadateľov o pestúnsku starostlivosť, 

 spôsob života a života osôb, ktoré s ňou žijú v spoločnej domácnosti, 

 osoba zaručuje, že bude pestúnsku starostlivosť vykonávať v záujme dieťaťa. 

Podľa Mikloška (2008) pestúnska starostlivosť a akákoľvek iná starostlivosť by nemala byť 

prostriedkom na riešenie osamelosti, osobných alebo manželských problémov. Ak sa niekto 

rozhodne prijať do vlastnej rodiny cudzie dieťa, musí tak urobiť z presvedčenia o správnosti 

rozhodnutia, musí byť pripravený na všetky ťažkosti a problémy s tým súvisiace. 

2.2 Osvojenie 

Osvojenie poznáme aj pod pojmom „adopcia“, čo znamenalo pôvodne „vyvoliť“. Deti boli 

v minulosti svojimi novými rodičmi zvolené. Dnes je to však inak, pre opustené deti sú 

rodičia vyberaní. Osvojenie dnes nie je legislatívne vymedzené ako forma náhradnej rodinnej 

starostlivosti napriek tomu, že je realizovaná v inej než biologickej rodine. Zdôvodnením tejto 

skutočnosti je to, že jednou zo základných charakteristík náhradnej starostlivosti je dočasnosť 

a s ňou spojený predpoklad, že rodičia po splnení určitých podmienok budú môcť opäť 

vykonávať osobnú starostlivosť o svoje dieťa. Pri osvojení tento predpoklad zaniká na rozdiel 

od náhradnej starostlivosti. Medzi osvojiteľom a osvojencom vzniká rovnaký vzťah, aký 

medzi rodičom a vlastným dieťaťom (Hudecová, Belková, 2008). 

Aj Collins (2006) hovorí, že osvojenie je procesom, pri ktorom sa právny vzťah medzi 

dieťaťom a jeho rodičmi ukončí a vznikne nový právny vzťah založený osvojiteľmi dieťaťa. 

V rámci osvojenia používame pojem osvojiteľ tzv. náhradný rodič, ktorý nadobudol právny 

status po rozhodnutí súdu. Na osvojiteľa prechádzajú všetky práva a povinnosti rodičov. 

Dieťa sa stáva súčasťou širšej rodiny osvojiteľa. Biologickí rodičia strácajú vo vzťahu 

k dieťaťu akékoľvek rodičovské práva a povinnosti. Spôsob kontroly a podpory zo strany 

štátu prebieha ako u bežných rodín (Škoviera, 2007). 

Rizikovým faktorom pri osvojení je fakt, že dieťa nemá geneticky podmienené vlastnosti po 

žiadnom s rodičov a celková dynamika vývoja, či inteligencia dieťaťa je pre nových rodičov 

úplne neznámou realitou (Baraničová, 2005). 

Archerová (2001) sa vyjadruje ku kontaktu s pôvodnou rodinou nasledovne. Hovorí, že ide 

o veľmi individuálnu záležitosť. Avšak aj keď sa biologická rodina starala o dieťa akokoľvek, 
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netreba zabúdať, že bola aj bude stále jeho súčasťou. Radí osvojiteľom nebáť sa s dieťaťom o 

jeho pôvodnej rodine hovoriť. 

Osvojenie môže byť súdom zrušené iba z vážnych dôvodov, a to do šiestich mesiacov odo dňa 

právoplatnosti rozhodnutia o osvojení. Návrh na zrušenie môže podať osvojiteľ, osvojenec 

alebo sa osvojenie zruší aj bez návrhu. Za závažné dôvody pokladaná Mikloško (2008): 

 zanedbávanie dieťaťa, 

 zneužívanie práv a povinností dieťaťa zo strany osvojiteľov, 

 trestná činnosť osvojenca. 

2.3 Poručníctvo a Opatrovníctvo 

Čech (2007) hovorí, že poručníctvo vzniká ustanovením súdu, ktorý vydá poručníkovi listinu. 

Táto listina umožňuje poručníkovi zastupovať, spravovať majetok dieťaťa zvereného do 

starostlivosti poručníka. Povinnosťou poručníka však nie je osobná starostlivosť o dieťa. Ak 

však má záujem o osobnú starostlivosť dieťaťa zákon mu to dovoľuje. O poručníctve hovorí 

zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine, podrobnejšie rozpísané v § 56 - § 59. Podľa zákona 36/2005 

Z.z. o rodine súd ustanoví dieťaťu opatrovníka len dovtedy, pokým maloletému dieťaťu 

nebude určení dlhodobý poručník. Poručníctvo je teda dlhodobejšia funkcia v komparácií 

s opatrovníctvom. Mittelmannová (2011) dodáva, že základným rozdielom medzi týmito 

dvoma formami náhradnej starostlivosti je teda hlavne v dĺžke trvania pomeru. Marzec (2010) 

tvrdí, že pod pojmom opatrovníctvo môžeme chápať výchovu a starostlivosť či už o maloleté 

dieťa alebo fyzickú osobu bez ohľadu na vek. Kečkešová (2005) vo svojej publikácií dodáva, 

že opatrovníkom môže súd určiť aj obec. Pri opatrovníctve sa v zákone č. 36/2005 Z.z 

o rodine stretávame aj s pojmom Kolízny opatrovník. Jeho hlavnou funkciou je chrániť 

záujmy dieťaťa a má nezastupiteľnú úlohu v súdnom konaní. Kolízny opatrovník môžeme 

vykonávať svoju funkciu aj vtedy, ak dieťa má určených zákonných zástupcov, teda rodičov 

a poskytuje im aj dieťaťu sociálne poradenstvo. 

2.4 Proces prípravy žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť 

Podľa § 36 Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele hovorí je 

subjektom vykonávajúcim prípravu NRS je orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately a akreditovaný subjekt, ktorý má akreditáciu na vykonávanie prípravy na náhradnú 

rodinnú starostlivosť napr. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar 
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Nitra. Príprava žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť sa vykonáva v rozsahu najmenej 

26 hodín individuálnou, skupinovou alebo kombinovanou formou. Príprava osoby, ktorá má 

záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, spočíva v poskytnutí základných informácií 

o náhradnej rodinnej starostlivosti, vývine a potrebách dieťaťa, právach dieťaťa v náhradnej 

rodinnej starostlivosti a taktiež právach a povinnostiach rodičov dieťaťa. Príprava spočíva aj 

v posudzovaní spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo 

osvojiteľom, na vykonávanie náhradnej rodinnej starostlivosti. 

Náhradné rodičovstvo a jeho postavenie v našej spoločnosti je vnímané rôzne. Hodnotí sa buď 

extrémne pozitívne alebo extrémne negatívne, niekedy dokonca podozrievavo. Náhradné 

rodičovstvo prináša rôzne modely rodiny, kde patrí rodičovstvo s biologickými aj prijatými 

deťmi, len s prijatými deťmi, adoptovanými deťmi či deťmi v pestúnskej starostlivosti. Takéto 

rodiny zažívajú často pochybnosti či starostlivosť zvládnu, či vytvoria stabilné prostredie pre 

dieťa. Proces prípravy je ťažkým, aj z hľadiska psychického prijatia dieťaťa rodičom, prijať 

dieťa také aké je (Baraničová, 2005). 

Zdrojom podpory rodičovských zručností zabezpečuje výcvikový program PRIDE, ktorý 

umožňuje nahliadnuť do veta opustených detí. Mikloško (2008, s. 74) hovorí, že „Tento 

program jednoduchým spôsobom zhrnul skúsenosti tisícov náhradných rodičov do veľmi 

efektívneho komplexného systému práce s deťmi, ktoré žijú mimo vlastnej rodiny.“ Tento 

program učí ako zaobchádzať s takýmto dieťaťom, budovať s nimi vzťahy a pochopiť jeho 

straty. Program PRIDE umožňuje náhradným rodičom na vlastnej koži zažiť úzkosť, 

bezmocnosť aj agresivitu takéhoto dieťaťa. Náhradný rodič sa oboznámi so skúsenými 

náhradnými rodinami a získa tak reálne vzory pre novú cestu v ich živote (Mikloško, 2008). 

Škoviera (2007) tvrdí, že znalosť v mnohých prípadoch náhradným rodičom nestačí. 

Náhradné rodičovstvo je vážna vec, avšak stále mnohé náhradné rodiny zlyhávajú. Keď 

náhradný rodič nerozumie tomu, čo dieťa prežíva, môže dieťaťu viac uškodiť ako pomôcť. 

Vzdelanie pomôže náhradnému rodičovi lepšie porozumieť adaptačným a vývojovým 

problémom dieťaťa. Avšak stále by malo byť vzdelanie na rovnakej úrovni s ľudskosťou 

človeka, ktorý si dieťa berie do náhradnej starostlivosti. 

2.5 Úlohy a kompetencie sociálneho pracovníka v práci s náhradnými 

rodinami 

Príčiny vyňatia detí z rodín do náhradnej starostlivosti sú rôzne. Nestabilná, problémová ale aj 

afunkčná rodina, v ktorej pôsobia činitele narúšajúce optimálny osobnostný vývin dieťaťa, má 
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za následok výskyt krízy v rodine, ktorý má nepriaznivý dopad na dieťa (Mikloško, 2008). 

Davies (2002) vo svojej publikácií hovorí o detských a rodinných prípadoch. Veľakrát sú 

zložité, ich prehodnotenie a zmeny v službách bývajú veľmi časté. Mikloško (2008) hovorí, 

že zistiť príčiny vzniku krízy v rodine je veľmi zložitá práca. Pri procese zakladá sociálny 

pracovník dieťaťu spis, ktorý obsahuje stanovisko sociálneho pracovníka, kurátora, 

psychológa. Títo odborníci by mali by mali poskytnúť objektívny obraz o stave rodiny, 

navrhnúť riešenia situácie, v krajnom prípade navrhnúť odobratie dieťaťa z biologickej 

rodiny. Možnosti sociálneho pracovníka siahajú však oveľa hlbšie. Sociálny pracovník, by 

mal vedieť vnímať rodinu a celok, vedieť sa vcítiť do vzniknutej situácie, pochopiť konanie 

jednotlivých členov. Mal by vedieť, či problém, ktorí rodina rieši je dlhodobý alebo 

krátkodobý. Ak by problém v rodine pretrvával krátkodobo, bola by väčšia šanca vrátiť 

rodinu do pôvodne “funkčného“ stavu. Pri posudzovaní funkčnosti rodiny odborníkmi sa 

upína pozornosť hlavne na napĺňanie jej základných úloh. 

Vzdelávací program PRIDE poskytuje sociálnym pracovníkom odborné vzdelanie v rámci 

náhradnej starostlivosti (Mikloško, 2008). Významnou úlohou sociálneho pracovníka je aj 

poskytovanie sociálneho poradenstva. V oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti poskytujú 

sociálne poradenstvo úrady práce, sociálnych vecí a rodiny alebo akreditované subjekty 

(Gabura, 2013). Úlohou sociálneho pracovníka nie je len práca s náhradnými rodičmi 

v procese náhradnej rodinnej starostlivosti, ale aj práca s dieťaťom. Avšak sociálna práca 

s deťmi je veľmi náročnou prácou, odborníci sa častokrát na vzdory všetkých okolností snažia 

vyvážiť rad protichodných záujmov, ktoré so sebou táto práca prináša (Dominelli, 2004). 

 

3 NÁHRADNÁ OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ  A JEJ PRÍNOS PRE 

DIEŤA  

Prieskum náhradnej osobnej starostlivosti a jej prínosu pre dieťa sme rozhodli uskutočniť 

na základe motivácie a záujmu zistiť, ako je využívaná náhradná osobná starostlivosť ako 

možnosť riešenia sociálnej situácie dieťaťa u obyvateľov Nitrianskeho samosprávneho kraja 

v porovnaní s ďalšími formami náhradnej rodinnej starostlivosti. V súvislosti s našou témou 

sme zisťovali, či je náhradná osobná starostlivosť využívaná najčastejšie z pomedzi foriem 

náhradnej rodinnej starostlivosti v Nitrianskom kraji, či je náhradná osobná starostlivosť pre 

dieťa najprínosnejšia a taktiež aké sú výhody a nevýhody náhradnej rodinnej starostlivosti. 

K objasneniu týchto pojmov sme zvolili kvalitatívny prieskum, ktorý nám umožňuje hlbšie 

pochopiť problematiku tejto témy. 
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3.1 Ciele a otázky prieskumu náhradnej osobnej starostlivosti a jej prínosu pre 

dieťa 

Predmetom práce je zistiť, ako je využívaná náhradná osobná starostlivosť ako možnosť 

riešenia sociálnej situácie dieťaťa u obyvateľov Nitrianskeho samosprávneho kraja 

v porovnaní s ďalšími formami náhradnej rodinnej starostlivosti. V práci sú zdôraznené 

výhody NOS, ktoré ju dávajú do popredia medzi ďalšími formami náhradnej starostlivosti. 

Pri tvorbe nášho prieskumného problému sme si kládli výskumné otázky : Aká z foriem NRS 

je využívaná najčastejšie v Nitrianskom samosprávnom kraji? Aká z foriem náhradnej 

rodinnej starostlivosti v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja je pre dieťa najprínosnejšia? 

Aké sú výhody náhradnej osobnej starostlivosti? 

Pri realizovaní nášho prieskumu sme sa riadili preštudovanou literatúrou a taktiež minulými 

prieskumami, ktoré boli realizované v rámci našej témy. Na základe týchto skutočností sme 

stanovili hlavný cieľ prieskumu: Zistiť, ako je využívaná náhradná osobná starostlivosť ako 

možnosť riešenia sociálnej situácie dieťaťa u obyvateľov Nitrianskeho samosprávneho kraja 

v porovnaní s ďalšími formami náhradnej rodinnej starostlivosti. 

K stanoveniu čiastkových cieľov sme dospeli po bližšom vyšpecifikovaní hlavného cieľa. 

Za čiastkové ciele sme si stanovili: 

C1: Zistiť, či je náhradná osobná starostlivosť využívaná najčastejšie z pomedzi foriem NRS 

v Nitrianskom kraji. 

C2: Zistiť, či je náhradná osobná starostlivosť pre dieťa najprínosnejšia forma NRS v rámci 

Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

C3: Zistiť výhody a nevýhody foriem náhradnej rodinnej starostlivosti. Z nami zvolených 

čiastkových cieľov sme vyvodili prieskumné otázky: 

O1: Aká z foriem náhradnej rodinnej starostlivosti je využívaná najčastejšie v Nitrianskom 

kraji? 

O2: Aká z foriem náhradnej rodinnej starostlivosti v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja 

je pre dieťa najprínosnejšia? 

O3: Aké sú výhody a nevýhody jednotlivých foriem náhradnej rodinnej starostlivosti?  
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3.2 Metódy prieskumu 

Výberový súbor 
 

Pri výbere respondentov sme sa riadili pokynmi Hradiskej (2004), ktorá v kvalitatívnom 

výskume pokladá za veľmi dôležité respondentove kompetencie v danej oblasti a skúsenosti. 

Preto sme pri výbere participantov nášho prieskum zvolili základné kritéria ako skúsenosť 

v sprostredkovaní jednotlivých foriem náhradnej rodinnej starostlivosti. Taktiež bola pre nás 

dôležitá práca v rámci Nitrianskeho kraja. Výber participantov bol zámerný. Oslovili sme 

pracovníčky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, zamerané na NOS a taktiež 

sociálnych pracovníkov Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar 

v Nitre. Výskumnú vzorku tvorilo 5 oslovených participantov z toho 4 ženy a 1 muž. 

Tab. 4 Participanti prieskumu 
 

Participant 

č. Pracovisko Odpracovaná doba Pracovná pozícia 

1 ÚPSVaR Nitra 9 rokov Sociálna pracovníčka 

2 ÚPSVaR Nitra 4 mesiace Sociálna pracovníčka 

3 SPDDD Úsmev ako dar Nitra 15 rokov Sociálny pracovník 

4 SPDDD Úsmev ako dar Nitra 10 rokov Sociálna pracovníčka 

5 SPDDD Úsmev ako dar Nitra 5 rokov Sociálna pracovníčka 

Techniky skúmania 
 

Strieženec (2006) označuje metódu ako súhrn postupov, prostredníctvom ktorých dostávame 

odpoveď na otázku ako postupovať v práci s klientom. Pri zbere informácií sme použili 

metódu pološtandardizovaného rozhovoru. Mátel (2013) ju opisuje ako metódu, ktorá využíva 

výhody štandardizovaného aj neštandardizovaného rozhovoru. Za výhody pokladá to, že 

opytovateľ popri presne formulovaných otázkach môže klásť aj doplňujúce otázky, ktoré 

umožňujú presnejšie vysvetlenie v zmysle cieľa. Pri následnom rozbore textu sme použili 

metódu obsahovej analýzy, ktorú Ferječík (2000) definuje ako výskumnú techniku 

objektívneho a systematického popisu obsahu komunikácie . Ďalej sme vo výsledkoch 

identifikovali indukované kategórie. Tieto kategórie sme určovali pozorným preštudovaním 

textu a následným odhalením najčastejšie sa opakujúcich javov. Opakovanosť týchto 

odpovedí sme označili pojmom absolútna početnosť. Validitu rozhovoru sme zabezpečili 

výberom participantov, ich vzdelaním a skúsenosťami. Hradiská (2004) dodáva, že validita 
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rozhovoru závisí aj od veku, úprimnosti a otvorenosti skúmanej osoby. Pozorovaním 

a porovnávaním jednotlivých odpovedí nám išlo o reliabilitu získaných údajov. 

Výskumný plán 

 

Tab. 5 Plán prieskumu 

Stanovenie cieľov a prieskumných otázok Október 2016 

Teoretická príprava November – December 2016 

Výber prieskumnej vzorky December 2017 

Príprava otázok na rozhovor Január 2017 

Zber informácií Január – Február 2017 

Spracovanie, vyhodnotenie a interpretácia výsledkov Február – Marec 2017 

 

Procedúry 
 

Ako prvé sme sa v našom prieskume zamerali na vhodný výber otázok. Ujasnili sme si 

problém, čo o ňom už vieme, čo bolo spracované a analyzované pred našim prieskumom. 

Vzhľadom k tomu sme prispôsobili otázky rozhovoru. Ďalej sme sa zamerali na 

respondentov. Tí hrali veľmi významnú rolu v našom prieskume, nie však každý z oslovených 

participantov sa rozhodol s nami spolupracovať. Oslovili sme sociálnych pracovníkov 

z ÚPSVaR Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Nitra, Topoľčany a Zlaté Moravce. Na náš 

mail odpovedali iba pracovníci ÚPSVaR v Nitre. Následne sme sa rozhodli osloviť 

pracovníkov SPDDD Úsmev ako dar Nitra. Zúžený výber 5 respondentov sme oslovili 

emailovým kontaktom a všetci s rozhovorom súhlasili. Termín rozhovoru sme stanovili 

dohodu oboch komunikujúcich. Pri samotnej realizácií každého rozhovoru sme respondenta 

zažiadali o nahrávanie rozhovoru a následne uistili o mlčanlivosti a použití len na účel nášho 

prieskumu. Všetci respondenti súhlasili. Počas rozhovoru sme sa inšpirovali Levickou (2007) 

a v priebehu rozhovoru sme preformulovali, doplnili pár otázok pre priblížene, rozvinutie 

odpovede. Nahrávky sme transkripciou previedli do textovej podoby a následne 

vyhodnocovali. Túto časť hodnotíme ako veľmi náročnú z hľadiska množstva informácií. Po 

zúžení množstva informácií do už spomínaných indukovaných kategórií sme začali 

priraďovať absolútnu početnosť odpovedí podľa toho, koľko krát bola odpoveď opakovaná. 

Na záver prieskumu sme zistené výsledky zaznačili do nami vytvorených tabuliek. 

  



24 

 

Zborník prác z celoslovenského kola Študentskej vedeckej odbornej činnosti  
v odbore Sociálna práca – konaného 3. mája 2017 v Ružomberku 

Očakávané výsledky 
 

Prieskumom problematiky náhradnej osobnej starostlivosti a jej prínosu pre dieťa sme sa 

snažili objasniť ako je náhradná osobná starostlivosť využívaná v Nitrianskom kraji. 

V prieskume sme zdôraznili výhody NOS, ktoré ju dávajú do popredia medzi ďalšími 

formami náhradnej starostlivosti. Očakávaným výsledkom je dokázanie, že náhradná osobná 

starostlivosť je najvyužívanejšou formou v rámci Nitrianskeho kraja. Ďalším očakávaním 

prieskumu je dokázanie najväčšieho prínosu náhradnej osobnej starostlivosti pre dieťa. 

Očakávame, že sa naša predpokladaná tória náhradnej osobnej starostlivosti ako 

najprínosnejšej formy starostlivosti pre dieťa v rámci Nitrianskeho kraja a taktiež teória 

náhradnej osobnej starostlivosti ako najvyužívanejšej formy starostlivosti v rámci 

Nitrianskeho kraja potvrdí. V rámci nášho prieskumu sme očakávali aj možné riziká. 

Obmedzenie, ktoré sme hneď na začiatku prieskumu pocítili bolo v oslovení participantov, 

a to práve nereagovaním na emaily. Súhlasíme s Gavorom (2007), že pri kvalitatívnom 

prieskume metódou rozhovoru sú na výskumníka kladené nároky na zvládnutie techniky 

a stratégie komunikácie, čo považujeme tiež za možné riziko. 

Na záver uvedieme naše očakávania, ktoré má priniesť realizovaný výskum. Uvádzame 

očakávané teoretické výsledky, očakávané výsledky pre metodiky ďalších výskumov 

a očakávania pre každodenný, praktický život. Uvedieme tiež možné očakávania komplikácii, 

ktoré sa môžu dostaviť v procese realizácie výskumu.  

4 VÝSLEDKY 

 
Realizáciou pološtrukturovaného rozhovoru sme získali výsledky, ktoré sme graficky upravili 

do nami zhotovených tabuliek. Tabuľka obsahuje najčastejšie odpovede pracovníkov Úradu 

práce, sociálnych vecí a rodina Nitra a Spoločnosti priateľov detí z detských domovou Úsmev 

ako dar Nitra. Na nami kladené otázky participanti odpovedali. Z odpovedí sme v tabuľke 

vyvodili indukované kategórie, ku ktorým sme priradili absolútnu početnosť. Pod každou 

tabuľkou sa nachádza objasnenie položenej otázky s názvom komentár. Otázky boli zámerné 

a na základe nich sme vytvorili kategorické oblasti : 

 

1. Využitie náhradnej osobnej starostlivosti v Nitrianskom kraji (tab. 6,7,8,9). 

2. Prínos náhradnej osobnej starostlivosti pre dieťa (tab. 10,11,12). 

3. Výhody a nevýhody foriem NRS (tab. 13,14,15,16).  
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Tab. 6 Využitie náhradnej osobnej starostlivosti v Nitrianskom kraji 

 

Ako je využívaná NOS v rámci 

Nitrianskeho samosprávneho 

kraja? 

 

Indukované kategórie Absolútna početnosť 

Je využívaná najčastejšie; V prvom rade 

sa snažíme zachovať biologickú rodinu ak 

to nie je možné obraciame sa na 

príbuzných; Najčastejšie z foriem NRS je 

využívaná NOS; Mohla by byť využívaná 

častejšie, ale nie vždy je to možné; 

Najčastejšie využívaná forma NRS 
 

5 

Celkový počet výrokov 5 

 

Komentár: Danou otázkou sme sa snažili zistiť ako je využívaná náhradná osobná 

starostlivosť v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja. V celkovom súbore odpovedí 

participantov (n=5) sme identifikovali 1 indukovanú kategóriu, pričom táto kategória 

Najčastejšie využívaná forma NRS (5) má najväčšie zastúpenie absolútnej početnosti 

a v odpovedi každého participanta nášho prieskumu sme túto indukovanú kategóriu 

identifikovali. 

 

Tab. 7 Možnosti riešenia sociálnej situácie dieťaťa 

 

Aké možnosti sa ako prvé po 

vyňatí dieťaťa z rodiny zvažujú ? Indukované kategórie 
Absolútna 

početnosť 

Predbežné opatrenie na pol roka, vtedy 

má rodina možnosť vzchopiť sa; 

Dávame rodine čas, aby svoj problém, 

na základe ktorého bolo dieťa 

odobraté, vyriešila; Možnosť dieťaťu 

vrátiť sa späť do rodiny; 

Sanácia biologickej rodiny 3 

Vždy sa hľadajú ako prví tí najbližší 

príbuzní; Väčšinou idú deti najbližším 

príbuzným; Hľadá sa tá ďalšia sieť v 

rodine; Hneď ako sa dieťa ocitne v 

nepriaznivej 

situácií, hľadáme blízkych príbuzných, 

ktorí by si mohli dieťa 

zobrať; 

Náhradná osobná starostlivosť 5 

Ak to nie je možné ,využijú sa iné 

formy NRS; PS, Osvojenie 3 

Celkový počet výrokov 11 
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Komentár: Otázkou, aké možnosti sa ako prvé po vyňatí dieťaťa z rodiny zvažujú, sme 

zistili, že v celkovom súbore odpovedí (n=11) sme identifikovali 3 kategórie odpovedí. 

Najčastejšou odpoveďou bola práve Náhradná osobná starostlivosť (5). 

Tab. 8 Najčastejšie využívaná forma náhradnej rodinnej starostlivosti v Nitrianskom 

samosprávnom kraji 

 

Ktorá z foriem NRS je najčastejšie 

využívanou formu v Nitrianskom 

samosprávnom kraji? 

Indukované kategórie Absolútna početnosť 

Najčastejšie z foriem NRS je 

využívaná NOS; Aktuálne je 194 detí v 

NOS, čo je neporovnateľné množstvo s 

inými formami NRS; NOS je 

najvyužívanejšia, potvrdzujú to aj naše 

výskumy; 

Náhradná osobná starostlivosť 5 

Celkový počet výrokov 5 

 

Komentár: Danou otázkou sme sa snažili zistiť, ktorá z foriem NRS je najčastejšie využívaná 

v Nitrianskom kraji. V celkovom súbore odpovedí participantov (n=5) sme identifikovali 

1 kategóriu. Všetci participanti sa v tomto prípade zhodli na zvolili Náhradnú osobnú 

starostlivosť (5). 

Tab. 9 Návrhy na zlepšenie kvality procesu náhradnej osobnej starostlivosti 

 

Aké máte návrhy na zlepšenie 

kvality NOS v Nitrianskom kraji? Indukované kategórie 
Absolútna 

početnosť 

Malý priestor, aby sme sa venovali 

rodinám; Väčší počet pracovníkov, aby 

sa to dalo lepšie zvládať, aktuálne sme 

3 na 150 rodín; 

Zvýšenie počtu sociálnych 

pracovníkov 
2 

Zakomponovať dôležitosť rodiny už do 

vzdelávania detí; Viesť, vychovávať deti 

k tomu, aby boli dobrými rodičmi; 

Nastavenie ľudí 

ktorí tu žijú, myslieť globálne; 

Šírenie osvety 3 

Keď sú zdravé rodiny, tak je zdravé 

všetko; Základ vo všetkom je v rodine; 
Funkčná rodina 4 

Celkový počet výrokov 9 
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Komentár: Cieľom otázky bolo zistiť návrhy na zlepšenie kvality procesu náhradnej osobnej 

starostlivosti od sociálnych pracovníkov. Z celkového súboru odpovedí (n=9) sme 

identifikovali 3 indukované kategórie. Participanti najčastejšie na nami položenú otázku 

odpovedali Funkčná rodina (4) a taktiež Šírenie osvety (3). 

 

Tab. 10 Prínos náhradnej osobnej starostlivosti pre dieťa 

 

Ako hodnotíte NOS v rámci prínosu 

pre dieťa? Indukované kategórie Absolútna početnosť 

NOS všestranne zaisťuje potreby dieťaťa; Naplnenie potrieb dieťaťa 1 

Dieťa vyrastá v preňho prirodzenom 

prostredí, to prostredie pozná; Prirodzené prostredie 4 

Tým, že sú to príbuzní dieťaťa tam 

nevznikajú žiadne problémy; Vlastne to 

dieťa má svoj pôvod v tej rodine 

v ktorej vyrastá; 

Zachovanie rodiny 3 

Väčšinou tí príbuzní nechcú súrodencov 

rozdeliť lebo tie deti poznajú, chcú im len 

dobre a berú si 

ich spoločne do starostlivosti; 

Zachovanie súrodeneckých  

vzťahov 1 

U detí u príbuzných je ten prechod 

do dospelosti jednoduchší; 

Prirodzený prechod 

do dospelosti 1 

Celkový počet výrokov 10 

 

Komentár: Otázkou ako hodnotíte náhradnú osobnú starostlivosť v rámci prínosu pre dieťa 

sme sa snažili zistiť či je naozaj najprínosnejšou formou starostlivosti pre dieťa. V celkovom 

súbore odpovedí (n=10) sme identifikovali 5 indukovaných kategórií. Na nami položenú 

otázku sme dostali najčastejšiu odpoveď Prirodzené prostredie (4). Odpoveď svedčí o tom, že 

dieťa sa v NOS cíti prirodzene, pretože príbuzných pozná. Kategória Zachovanie rodiny (3) 

obsahuje výpovede o pôvode, ktorý dieťa nachádza v NOS. 
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Tab. 11 Potreby dieťaťa 

 

Povedzte, aké potreby považujete za 

základné potreby dieťaťa? Indukované kategórie Absolútna početnosť 

Budovanie vzťahov; Riešiť problémy; 

Vychádzať s druhými ľuďmi; 
Sociálne 5 

Pocit niekomu patriť; Sebarealizácia; 

Uznanie, láska, opatera, istota a 

bezpečie, potreba identity 

Psychické 4 

Samozrejme aj tie fyzické- 

ubytovanie, strava, oblečenie; Fyzické 1 

Celkový počet výrokov 10 

 

Komentár: Úlohou otázky bolo zistiť aké potreby participanti považujú za základné potreby 

dieťaťa. Z celkového súboru odpovedí (n=10) sme identifikovali 3 kategórie. Najväčšie 

zastúpenie mala kategória Sociálne (5) a Psychické (4). Otázku sme kládli aj so zámerom 

pripraviť participantov na nasledujúcu otázku. 

Tab. 12 Forma náhradnej rodinnej starostlivosti najlepšie zabezpečujúca potreby dieťaťa 

 

Ktorá z foriem NRS podľa vás vie 

najlepšie zabezpečiť potreby dieťaťa? 
Indukované kategórie Absolútna početnosť 

Príbuzní , lebo to dieťa predsa len už 

poznajú; Príbuzní, dieťa poznajú, 

vedia, aké je a ako sa 

k nemu majú správať; 

Náhradná osobná starostlivosť 5 

Starostlivosť pestúnov je tiež vhodná; Pestúnska starostlivosť 1 

Pri osvojení osvojiteľ nadobúda štatút 

rodiča. Tam sa to berie, že dieťa je ako 

keby ich vlastné; 

Osvojenie 2 

Celkový počet výrokov 7 

 

Komentár: Otázka ktorá z foriem NRS podľa vás vie najlepšie zabezpečiť potreby dieťaťa 

nadväzuje na predchádzajúcu otázku. Z celkového súboru odpovedí (n=10) sme zistili, že 

participanti najčastejšie označili kategóriu Náhradná osobná starostlivosť (5), čím poukázali 

na dôležitosť príbuzenského vzťahu pri naplnení sociálnych potrieb dieťaťa. Pri kategórií 
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Pestúnska starostlivosť (1) sa skôr vyjadrovali ako k ďalšiemu možnému variantu pre dieťa 

po NOS. Pri kategórií Osvojenie (2) vyzdvihli nadobudnutie štatútu rodiča a vytvorenie novej 

rodiny pre dieťa. 

 

Tab. 13 Výhody náhradnej osobnej starostlivosti 

 

Čo radíte k výhodám NOS? Indukované kategórie Absolútna početnosť 

Deti idú najbližším príbuzným je medzi 

nimi vzťahová väzba; 

Pozitívny vplyv na dieťa; 
Sociálne výhody. 5 

Pocit silnej vzťahové väzby 

s rodinou; Bezpečie v rámci rodiny; 

Istota a bezpečné prostredie pri 

blízkych; 

Psychické bezpečie. 4 

v NOS majú deti všetko zabezpečované 

v rámci tej svojej rodiny, tých blízkych, 

čo sa týka aj 

stravy, ošatenia 

Prirodzená starostlivosť blízkych 

príbuzných. 1 

Celkový počet výrokov 10 

Komentár: Danou otázkou sme sa snažili zistiť aké sú výhody náhradnej osobnej 

starostlivosti. V celkovom súbore odpovedí participantov (n=10) sme identifikovali 

3 kategórie. Participanti považujú za hlavnú výhodu náhradnej osobnej starostlivosti kategóriu 

s názvom Sociálne výhody (5), ktorá obsahovala viaceré sociálne výhody pre dieťa. Taktiež 

kategória Psychické bezpečie (4), ktorá zahŕňa všetky psychické potreby dieťaťa ako napr. 

bezpečie, istota. 

Tab. 14 Nevýhody náhradnej osobnej starostlivosti 
 

Čo radíte k nevýhodám náhradnej 
osobnej starostlivosti? 

Indukované kategórie 
Absolútna 
početnosť 

Zneužívaná zo strany rómskych komunít; 
Starí rodičia nedostávajú žiadne peniaze 

navyše, keby je tam nejaká tá 
odmena; 

Finančná stránka 3 

Samozrejme, rodič je nezastupiteľná 
osoba pre dieťa, aj 

keď je to príbuzný dieťaťa; 

Nezastupiteľná úloha biologického 
rodiča 

3 

Máme aj my prípady, že dieťa 
umiestňujeme do diagnostického alebo 

reedukačného centra, pretože starí 
rodičia nezvládajú poruchové správanie v 

puberte. 

Rebélia detí 1 

Celkový počet výrokov 7 
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Komentár: Pomocou tejto otázky sme zistili, čo participanti radia k nevýhodám náhradnej 

osobnej starostlivosti. Z celkového súboru (n=7) sme vytvorili 3 indukované kategórie. 

Najčastejšie spomínaná bola kategória Nezastupiteľná úloha biologického rodiča (3) a taktiež 

Finančná stránka (2), ktorou participanti chceli zdôrazniť nedostatočné finančné ohodnotenie 

náhradnej osobnej starostlivosti štátom. 

Tab. 15 Výhody ostatných foriem náhradnej rodinnej starostlivosti 

 

Aké vidíte výhody v ostatných 

formách NRS? Indukované kategórie 
Absolútna 

početnosť 

Predsa len je pre to dieťa lepšie keď 

je v rodinnom prostredí, čo opatera v 

pestúnstve dieťaťu ponúka; Pri 

pestúnskej starostlivosti dieťa vyrastá 

u pestúnov v ich rodine, čo prináša 

dieťaťu vyrastať 

v pestúnstve, keď nie vo svojej 

biologickej rodine; 

 

Rodinná výchova pri pestúnskej 

starostlivosti 

 

3 

Napríklad pri PS je aj pestúnom 

vyplácaná odmena pestúnovi; 

Lepšia finančná podpora pri 

pestúnskej starostlivosti. 2 

Pri osvojení dieťa má tú možnosť 

vyrastať ako každé iné dieťa 

v rodine; Cíti sa „normálne“ tak ako 

iné deti, Osvojitelia vytvoria 

novú rodinu pre dieťa; 

Vytvorenie novej rodiny pri 

osvojení 
3 

Celkový počet výrokov 8 

 

Komentár: Danou otázkou sme sa snažili zistiť, čo považujú participanti za výhody 

ostatných foriem náhradnej rodinnej starostlivosti. V tabuľke uvádzame 3 indukované 

kategórie z celkového súboru odpovedí (n=8), pričom najčastejšou odpoveďou boli kategórie 

Rodinná výchova pri pestúnskej starostlivosti (3) a Vytvorenie novej rodiny pri osvojení (3). 

Participanti v odpovediach uvádzali, že vytvorenie náhradnej rodiny pestúnskou 

starostlivosťou a osvojením je pre dieťa vhodné. 
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Tab. 16 Nevýhody ostatných foriem náhradnej rodinnej starostlivosti 

 

Aké sú podľa vás nevýhody ostaných 

foriem NRS? Indukované kategórie Absolútna početnosť 

Pri PS sú to cudzí ľudia; Tým, že 

dieťa nepozná ľudí, ktorým má byť 

zverené, sa celý proces stáva ťažším; 

Cudzie osoby pre dieťa pri 

pestúnskej starostlivosti. 
5 

Pestúni veľa krát nezvládajú 

starostlivosť o dieťa; Môžem povedať, 

že vo veľa prípadoch aktuálne 

pestúnska starostlivosť 

zlyháva hlavne z dôvodu nezvládania 

starostlivosti pestúnov o dieťa; 

Zlyhávanie pestúnov. 2 

Keď idú deti do pestúnskej 

starostlivosti, musia byť zapísané 

v zoznamoch, čiže môžu sa ponúkať 

iba tie ktoré sú v zariadeniach; Deti 

sú vystavované temer každodennému 

sklamaniu tým, že zvereniu musia 

predchádzať stretnutia, musia sa 

zblížiť a trvá to aj dlhšiu dobu a nie 

vždy to vyjde; 

Zdĺhavejší proces pri zverovaní 

dieťaťa do pestúnskej starostlivosti. 
3 

Prijatie dieťaťa do rodiny počas 

osvojenia spôsobuje zmenu v živote 

dieťaťa, osvojiteľov a ich detí; 

V pestúnstve dieťa zmenu 

starostlivosti intenzívne prežíva 

a odnáša si veľa do budúcnosti; 

Vplyv na dieťa pri osvojení a 

pestúnskej starostlivosti 2 

Celkový počet výrokov 12 

 

Komentár: Cieľom otázky bolo zistiť čo participanti zaraďujú k nevýhodám náhradnej 

rodinnej starostlivosti. Identifikovali sme 4 indukované kategórie v celkovom súbore 

odpovedí (n=12). Najčastejšou odpoveďou na nami kladenú otázku bola kategória s názvom 

Cudzie osoby pre dieťa pri pestúnskej starostlivosti (5). V kategórií Zlyhávanie pestúnov (2) 

dodali, že v pestúnskej starostlivosti často dochádza k vráteniu dieťaťa pestúnmi späť do 

ústavnej starostlivosti, čo sa viaže na kategóriu Zdĺhavejší proces pri zverovaní dieťaťa do 

pestúnskej starostlivosti (3), kde participanti hovorili o tom ako celý proces ostatných foriem 

náhradnej rodinnej starostlivosti vplýva na dieťa. Kategóriou Vplyv na dieťa pri osvojení 

a pestúnskej starostlivosti (2) (tab. 16) sa participanti snažili povedať to, ako vplýva na dieťa 

zmena v starostlivosti, aké faktory dieťa ovplyvňujú. 
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5 DISKUSIA 

 

Hlavným cieľom práce bolo zistiť, ako je využívaná náhradná osobná starostlivosť ako 

možnosť riešenia sociálnej situácie dieťaťa u obyvateľov Nitrianskeho samosprávneho kraja 

v porovnaní s ďalšími formami náhradnej rodinnej starostlivosti. Výskumnú vzorku preto tvorili 

pracovníčky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre, ktoré sa venujú náhradnej osobnej 

starostlivosti a vedeli nám podrobne objasniť problematiku, ktorej sa v našej práci venujeme. 

Ďalej sme si zvolili pracovníkov Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar 

v Nitre, ktorí sa dlhoročne venujú náhradnej rodinnej starostlivosti. Poskytli nám cenné 

informácie z praxe a celkový náhľad na problematiku komparáciou medzi formami náhradnej 

rodinnej starostlivosti, ktorý sme na spracovanie, validizáciu a reliabilitu výsledkov našej práce 

potrebovali. Výsledky našej práce sme podrobne spracovali na základe výpovedí podložených 

odborníkmi v danej problematike, ktoré v tejto kapitole práce dopĺňame našim názorom. 

Taktiež uvádzame naše postrehy, ku ktorým sme dospeli počas realizácie rozhovorov 

s participantmi, spracovávania výsledkov z rozhovorov a v neposlednom rade aj z informácií 

z teoretickej časti našej práce. Porovnaním a spracovaním všetkých informácií uvádzame aj 

naše návrhy na zlepšenie kvality procesu, či zámery do budúcna. 

Téma náhradnej osobnej starostlivosti je aktuálnou témou z dôvodu neustále sa vyskytujúcej 

problematiky zo strany rodičov, ktorí sa buď nechcú, nevedia alebo nemôžu postarať o vlastné 

dieťa. Náhradná osobná starostlivosť poskytuje riešenie tohto celospoločenského problému. 

Po vyňatí dieťaťa z rodiny sa náhradná osobná starostlivosť dáva do popredia z pomedzi 

ostatných foriem náhradnej rodinnej starostlivosti. V teoretickej časti našej práce sme taktiež 

citovali Mikloška (2008), ktorý hovoril o tom, že náhradná osobná starostlivosť by mala byť 

uprednostňovanou formou starostlivosti. Z nášho prieskumu vyplýva, že v rámci Nitrianskeho 

kraja je náhradná osobná starostlivosť uprednostňovanou formou. V teoretickej časti 

spomíname Uhlířovú (2010), ktorá vo svojej publikácií hovorí o náhradnej osobnej 

starostlivosti a najčastejšom výbere náhradných rodičov, a to starých rodičov. V (tab.1) 

teoretickej časti uvádzame počet evidovaných detí v náhradnej osobnej starostlivosti 

k 31.12.2016, ktorých bolo 195 z toho 140 detí bolo zverených práve starým rodičom, čo túto 

teóriu v rámci Nitrianskeho kraja za rok 2016 potvrdzuje. 

Otázky pološtrukturovaného rozhovoru uvedené v tabuľkách boli zámerné a vyšpecifikované 

podľa čiastkových cieľov a prieskumných otázok našej práce tak, aby sa zhodovali 
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s významovou kategóriou, ku ktorej boli priradené. Príprava otázok nám uľahčila priebeh 

rozhovoru a zabezpečila naplnenie hlavného cieľa, čo bolo v našej práci kľúčové. 

V diskusii kvalitatívnou analýzou interpretujeme a podrobne objasníme výsledky nášho 

prieskumu, ktoré sme dosiahli realizáciou obsahovej analýzy v pološtrukturovanom 

rozhovore. Otázky a odpovede z rozhovorov sme spracovali v tab. 6 – 16, pričom sme ku 

každej z významových kategórií priradili tabuľky nasledovne. K významovej kategórii 

Využitie náhradnej osobnej starostlivosti v Nitrianskom kraji to boli tab. 6 – 9. Prínos 

náhradnej osobnej starostlivosti pre dieťa to boli tab. 10 – 12 a k tretej významovej kategórii 

Výhody a nevýhody foriem NRS sme priradili tab. 13 – 16. Významové kategórie detailnejšie 

rozoberieme v nasledujúcich podkapitolách. V nich uvádzame odpovede participantov, nie 

však všetky. Výber odpovedí sme vyberali na základe najväčšej početnosti v indukovanej 

kategórií a podľa zaujímavosti odpovede aj tie s menším zastúpením. 

5.1 Významová kategória: Využitie náhradnej osobnej starostlivosti 

v Nitrianskom samosprávnom kraji (tab. 6, 7, 8, 9) 

C1: Zistiť, či je náhradná osobná starostlivosť využívaná najčastejšie z pomedzi foriem 

náhradnej rodinnej starostlivosti v Nitrianskom kraji. 

O1: Aká z foriem náhradnej rodinnej starostlivosti je využívaná najčastejšie v Nitrianskom 

kraji? 

Vo významovej kategórií, ktorú rozoberáme ako prvú, sme si dali za cieľ zistiť využitie 

náhradnej osobnej starostlivosti v Nitrianskom samosprávnom kraji z pomedzi foriem 

náhradnej rodinnej starostlivosti. 

Prvou otázkou, ktorou sme zahájili kvalitatívny rozhovor a oslovili participantov bola: Ako je 

využívaná náhradná osobná starostlivosť v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja? Zistili 

sme, že je využívaná Najčastejšie využívaná forma NRS (5) (tab. 6) o čom svedčia aj názory 

participantov. Opakovanou odpoveďou bola: „Najčastejšie z foriem náhradnej rodinnej 

starostlivosti je využívaná náhradná osobná starostlivosť“. Respondenti zo Spoločnosti 

priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v Nitre zastávajú filozofiu: 

„Pre dieťa je najdôležitejšie, aby vyrastalo vo svojej vlastnej rodine. Preto sa aj naša 

spoločnosť snaží zabraňovať tomu, aby deti boli odoberané z rodín a intenzívne pracujeme 

s rodinou aby sme vedeli tu rodinu zachrániť. Pokiaľ to naozaj nie je nejakým spôsobom 

možné obraciame sa v prvom rade na príbuzných dieťaťa“. S touto filozofiou súhlasíme 
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a taktiež si myslíme, že rodič je pre dieťa nenahraditeľná osoba. Ak však nie je možná 

starostlivosť biologickým rodičom najlepšou možnosťou pre dieťa je príbuzný, ktorý dieťa 

pozná. Nás výsledok NOS ako najčastejšie využívanej formy NRS potvrdzujú aj štatistiky 

Ročných výkazov MPSVR SR o vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately za obdobie 2013-2014-2015. V týchto rokoch bola NOS taktiež najčastejšie 

využívanou formou starostlivosti, čo sa na základe výsledkov nášho výskumu nezmenilo ani 

v roku 2016. Do úvahy však musíme brať aj fakt, že každý človek je individuálnou bytosťou. 

To čo je pre niekoho najlepším variantom nemusí byť pre druhého, čo spomína aj Mátel 

(2013) vo svojej publikácií a čím by sa mal v praxi riadiť každý sociálny pracovník. 

Druhou otázkou, aké možnosti sa ako prvé po vyňatí dieťaťa z rodiny zvažujú, sme zisťovali 

rozsah náhradnej starostlivosti. Participanti svojimi odpoveďami vytvorili kategóriu 

Náhradná osobná starostlivosť (5) (tab. 7), ktorá obsahuje výpovede o prvotnom riešení 

vzniknutej nepriaznivej situácie dieťaťa: „Už do 24 hodín môže byť dieťa zverené do 

náhradnej osobnej starostlivosti starým rodičom alebo príbuzným. Ak sa zistí, že sú tam 

nejaké problémy vždy sa hľadajú nejaký ďalší príbuzní“. Z odpovede participantov 

usudzujeme, že náhradná osobná starostlivosť je prvotne zvažovaná po odobratí dieťaťa 

z biologickej rodiny, čo ju robí uprednostňovanou formou z pomedzi ostatných foriem 

náhradnej rodinnej starostlivosti, čím sa náš cieľ, zistiť, či je náhradná osobná starostlivosť 

využívaná najčastejšie z pomedzi foriem náhradnej rodinnej starostlivosti v Nitrianskom kraji 

potvrdil. Z odpovedí sme vytvorili aj ďalšie dve kategórie Sanácia biologickej rodiny (tab. 7) 

a Pestúnska starostlivosť, Osvojenie (3) (tab. 7), o ktorých sa však participanti vyjadrovali 

ako o ďalších možnostiach nie ako o prvotne zvažovanom riešení, čo vyplýva z odpovedí: 

„Keď nastane situácia, že v rodine je kríza a hrozí teda, že dieťatko by muselo ísť do domova 

tak samozrejme sa snažíme pomôcť tej rodine zmobilizovať sa. Keď to nejde tak náhradná 

osobná starostlivosť je najbližšia forma, ktorá sa využíva a ktorá je najvhodnejšia pre dieťa. 

Ak ani to nie je možné tak náhradná rodinná starostlivosť“. Kasanová (2008) k tejto téme 

hovorí o vzniku krízy v rodine, strácaní opodstatnenia rodiny a jej nezastupiteľného miesta 

v spoločnosti v súčasnej dobe. Pri sanácií rodiny zdôrazňuje pozitívne pôsobenie sociálnych 

pracovníkov na problémové rodiny. 

K tretej otázke najčastejšie využívanej formy náhradnej rodinnej starostlivosti v Nitrianskom 

samosprávnom kraji sme zistili a identifikovali jednu kategorickú oblasť, ktorou bola práve 

Náhradná osobná starostlivosť (5) (tab. 8). Ročný výkaz MPSVR SR o vykonávaní opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za obdobie v rokoch 2013-2014-2015 túto 
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skutočnosť v minulých rokoch potvrdzuje. Čiže v rokoch 2013, 2014, 2015 bola NOS 

najčastejšie využívanou formou NRS na Slovenku. V roku 2016 sme realizáciou nášho 

kvalitatívneho prieskumu zistili a potvrdili, že NOS je najčastejšie využívanou formou aj 

v rámci Nitrianskeho kraja. Tvrdenie našich participantov je podložené štatistikami 

z minulých rokov v rámci celého Slovenska, o ktoré sa v našej práci opierame. Participanti 

odpovedali: „Na Slovensku naozaj ešte tá sila rodiny je. Potvrdzujú to aj naše výskumy že 

vyše 60% náhradných rodičov sú starí rodičia týchto detí“, „ Zhruba 195 detí je aktuálne za 

Nitru v náhradnej osobnej starostlivosti z toho 140 je zverených starým rodičom, 46 detí iným 

príbuzným teda tety a 9 detí vzdialenej rodine“. Údaje o počte zverených detí do NOS za 

Nitru sme obsiahli v tab. 2 teoretickej časti práce, údaje z tabuľky a z odpovedí participantov 

sa zhodujú. 

Pri otázke návrhov na zlepšenie kvality procesu náhradnej osobnej starostlivosti sme zistili, že 

Funkčná rodina (4) (tab. 9) odohráva v tomto procese významnú úlohu a participanti ju 

považujú za gro celej problematiky: „Celkovo je to o nastavení ľudí. Dobre by bolo 

zakomponovať do vzdelávania detí možno niekde na občianskej výchove, etike aké je dôležitá 

rodina. Keď sú zdravé rodiny tak je zdravé všetko, základ vo všetkom je v rodine a preto je 

naozaj dôležité viesť, vychovávať tak aj vlastné deti“. S týmto názorom súhlasíme 

a dodávame, že je veľmi užitočné hodnotu rodiny a jej hlboký zmysel mať niekde zakotvenú 

v sebe, vo svojom zmysle života. Ďalším návrhom na zlepšenie bolo Šírenie osvety (3) (tab. 

9) a Zvýšenie počtu sociálnych pracovníkov (2) (tab. 9), čo participanti odvodňujú 

nasledovne: „Určite viac pracovníkov... máme malý priestor, aby sme sa venovali rodinám 

a chodili do terénu. Nedá sa to nejako zvládať“, „Väčší počet pracovníkov aby sa to dalo 

lepšie zvládať, aktuálne sme 3 na 150 rodín“. Tieto informácie nám poskytli nový pohľad na 

problematiku. Je v skutku alarmujúce, že tak malý počet pracovníkov má zvládať toľké 

množstvo rodín a problémov s nimi súvisiacich. 

5.2 Významová kategória: Prínos náhradnej osobnej starostlivosti pre dieťa 

v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja (tab. 10, 11, 12) 

C2: Zistiť, či je náhradná osobná starostlivosť pre dieťa najprínosnejšia v rámci Nitrianskeho 

samosprávneho kraja. 

O2: Aká z foriem náhradnej rodinnej starostlivosti v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja 

je pre dieťa najprínosnejšia? 
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Druhou významovou kategóriou sme zisťovali prínos náhradnej osobnej starostlivosti pre 

dieťa v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

Našich participantov sme sa preto pýtali ako hodnotia náhradnú osobnú starostlivosť v rámci 

prínosu pre dieťa. Snažili sme sa zistiť, či je naozaj najprínosnejšou formou starostlivosti pre 

dieťa. Identifikovali sme 5 indukovaných kategórií. Najčastejšou odpoveďou s najväčším 

počtom absolútnej početnosti bola odpoveď Prirodzené prostredie (3) (tab. 10). Odpovede 

participantov: „Dieťa vyrastá v preňho prirodzenom prostredí, to prostredie pozná“, hovoria 

o dôležitosti poznaného prostredia. Adaptácia je v NOS tým pádom jednoduchšia, ako 

u pestúnskej starostlivosti a osvojení. Ďalšou najčastejšou odpoveďou bola: „Tým, že sú to 

príbuzní dieťaťa tam nevznikajú žiadne problémy“, „Vlastne to dieťa má svoj pôvod v tej 

rodine v ktorej vyrastá“. Tieto odpovede sme zaradili do kategórie Zachovanie rodiny (3) 

(tab. 10). Táto kategória vypovedá o tom, aké dôležité je pre dieťa zachovanie rodiny 

a pôvodu. V komparácií s pestúnskou starostlivosťou môžeme povedať, že tam dieťa 

biologicky odkaz nenachádza. Pri osvojení je to taktiež cudzia osoba pre dieťa. Opierame sa 

o názory v minulosti skúmané, o ktorých sa bližšie vyjadruje Brozmanová Gregorová (2013). 

Tá hovorí o veľkom prínose pre dieťa práve skrz blízku osobu. Kategória Naplnenie potrieb 

dieťaťa (1) (tab. 10), hovorí o tom ako: „NOS všestranne zaisťuje potreby dieťaťa“. Ďalším 

prínosom v NOS je pre dieťa Zachovanie súrodeneckých vzťahov (1) (tab. 10). Odpoveďou: 

„Väčšinou tí príbuzní nechcú súrodencov rozdeliť lebo tie deti poznajú, chcú im len dobre 

a berú si ich spoločne do starostlivosti“, participant naznačil súdržnosť rodiny pri NOS. Pri 

iných formách NRS často dochádza práve k rozdeľovaniu súrodencov. Za prínos participant 

označil aj Prirodzený prechod do dospelosti (1) (tab. 10). Vysvetľuje: „U detí u príbuzných je 

ten prechod do dospelosti jednoduchší, pretože majú zabezpečené všetko čo majú mať. Vidia 

chod domácnosti, funkciu rodiny, vzory v domácnosti“. K potrebám dieťaťa ich vplyve na 

dieťa a celkovom prínose náhradnej starostlivosti pre dieťa rozoberá aj Brozmanová 

Gregorová a kol. (2013) vo svojej výskumnej správe, ktorá hovorí o detstve ako o období 

veľkého rozvoja medziľudských vzťahov. V detský veku dieťa načerpáva skúsenosti 

v sociálnej oblasti, ktoré významne ovplyvňujú jeho ďalší život. K deficitu v budúcnosti vedú 

tie negatívne skúsenosti, ktoré jedinec zažíva v detstve. To vedie k excesívnemu alebo až 

k patologickému správaniu. Autorka spomína aj to, že pokiaľ je dieťa v detstve milované, 

s čím sa spája aj pozitívna spätná väzba na jeho osobu, jeho správanie v budúcnosti je ideálne. 

Potrebám dieťaťa sme sa venovali v nasledujúcej otázke. Participantov sme sa pýtali, aké 

potreby považujú za základné potreby dieťaťa. Ich odpovede sme zaradili do 3 indukovaných 
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kategórií. Najčastejšie opakujúcimi sa odpoveďami boli Sociálne (5) (tab.11) a Psychické (4) 

(tab. 11). Do sociálnych potrieb participanti zaradili: „Budovanie vzťahov“, „Schopnosť riešiť 

problémy“, „vychádzať s ľuďmi a s nimi späté vzťahové väzby“. Za psychické potreby 

označili sebarealizáciu, lásku, pocit istoty a bezpečia, v čom sa nemýlia. Potvrdzuje to aj 

Brozmanová Gregorová (2013), ktorá hovorí o najdôležitejšej potrebe dieťaťa mať možnosť 

vytvoriť si základný bezpečný vzťah pripútaním sa na jednu stabilnú materskú osobou. Myslí 

tým vzťah dieťaťa s jediným človekom, ktorý tu bude pre dieťa kedykoľvek. To má za 

následok vybudovanie u dieťaťa pocity dôvery a bezpečia k blízkej osobe a následné 

prežívanie radostí zo života. Táto otázka mala za úlohu z časti pripraviť participanta na 

nasledujúcu otázku, čím bola opodstatnená. 

K objasneniu nášho ďalšieho čiastkového cieľa – zistiť, či je náhradná osobná starostlivosť 

pre dieťa najprínosnejšia, sme zvolili otázku, ktorá z foriem náhradnej rodinnej starostlivosti 

vie podľa vás najlepšie zabezpečiť potreby dieťaťa. Na túto otázku participanti odpovedali 

najčastejšie: „Príbuzní , lebo to dieťa predsa len už poznajú“, „Príbuzní dieťa poznajú, vedia 

aké je a ako sa k nemu majú správať“. Tieto odpovede sme zaradili do kategórie Náhradná 

osobná starostlivosť (5) (tab. 12), čím participanti nášho prieskumu poukázali na dôležitosť 

príbuzenského vzťahu pri naplnení sociálnych potrieb dieťaťa. Pri kategórií Osvojenie (2) 

(tab. 12) vyzdvihli nadobudnutie štatútu rodiča a vytvorenie novej rodiny pre dieťa: „Pri 

osvojení osvojiteľ nadobúda štatút rodiča. Tam sa to berie, že dieťa je ako keby ich vlastné“. 

Pri kategórií Pestúnska starostlivosť (1) (tab.11) sa skôr vyjadrovali ako k ďalšiemu 

možnému variantu pre dieťa po NOS: 

„Starostlivosť pestúnov je tiež vhodná“. S čím súhlasíme. Avšak musíme podotknúť aj tú 

skutočnosť, že deti v pestúnskej starostlivosti môžu utrpieť zranenia spôsobené vrátením 

dieťaťa zlyhaní pestúnov v pestúnskej starostlivosti, čo vyplýva z nevýhod ostatných foriem 

náhradnej rodinnej starostlivosti, ktoré načrtol Mikloško (2008) v teoretickej časti našej práce. 

Tejto problematike sa venuje aj Brozmanová Gregorová a kol. (2013), ktorá hovorí o strate 

solidarity a samotárskych sklonoch detí, ktoré následkom zmeny starostlivosti utrpeli traumy. 

Bližšie túto tému rozpíšeme v poslednej významovej kategórií Výhod a nevýhod foriem 

náhradnej rodinnej starostlivosti.  
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5.3 Významová kategória: Výhody a nevýhody foriem náhradnej rodinnej 

starostlivosti (tab. 13, 14, 15, 16) 

C3: Zistiť, výhody a nevýhody foriem náhradnej rodinnej starostlivosti. 

O3: Aké sú výhody a nevýhody jednotlivých foriem náhradnej rodinnej starostlivosti? Cieľom 

poslednej významovej kategórie bolo zistiť výhody a nevýhody náhradnej rodinnej 

starostlivosti. 

Zaujímali sme sa u sociálnych pracovníkov, čo radia k výhodám náhradnej osobnej 

starostlivosti z dôvodu, že náhradná osobná starostlivosť je témou našej prace. Dozvedeli sme 

sa skutočnosť, že za výhody pokladajú naši participanti množstvo oblastí. Preto sme sa 

rozhodli kategórie výhod náhradnej osobnej starostlivosti roztriediť do všeobecnejších 

kategorických oblastí, a to na sociálne, psychické a fyzické výhody. Do kategórie Sociálne 

výhody (5) (tab. 13) sme zaradili odpovede ako: „Deti idú najbližším príbuzným je medzi nimi 

vzťahová väzba“, „Výhodou je aj pozitívny vplyv na dieťa, pretože toho človeka ktorému sú 

zverené do náhradnej starostlivosti poznajú“, „Najväčšou výhodou je, že deti idú najbližším 

príbuzným. Dieťa vlastne ostáva vo svojej rodine, ostáva so svojimi príbuznými s ktorými má 

vybudovaný vzťah a predchádza sa tým rôznym zraneniam dieťaťa“. S vyjadreniami 

súhlasíme a prikláňame sa k ich názoru. Ďalšou kategóriou boli Psychické bezpečie (4) (tab. 

13) a to práve pocity silnej vzťahové väzby s rodinou, pocit bezpečia v rámci rodiny, istota. 

Oláh (2013) vo svojej publikácií spomína tiež nevyhnutnú ochranu dieťaťa. Blaho dieťaťa je 

záujmom aj podľa Dohovoru o právach dieťaťa. Ku kategórií Prirodzená starostlivosť 

blízkych príbuzných (1) (tab. 13) zaznelo vyjadrenie ohľadom stravy a ošatenia 

zabezpečované zo strany dieťaťu blízkej osoby. 

Taktiež sme sa participantov pýtali aj na nevýhody náhradnej osobnej starostlivosti. 

Zaujímavú a nečakanú odpoveď, ktorú radili participanti do nevýhod, ktorú sme označili ako 

Finančná stránka (3) (tab. 14) bolo: „Často býva zneužívaná zo strany rómskych komunít“, 

„Vedia a majú také znalosti obísť systém“. Takáto odpoveď nás prekvapila a netušili sme, že 

k niečomu takému v NOS dochádza. Taktiež sa v tejto kategórií participanti vyjadrili, že: „Pri 

náhradnej osobnej starostlivosti je znevýhodnený príbuzný, teda starí rodičia nedostávajú 

žiadne peniaze navyše, keby je tam nejaká ta odmena“, čo je pravdou a podľa Zákon 

č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. 

o sociálnom poistení starí rodičia dostávajú 23, 52 eura mesačne, čo je platnou sumou 

príspevku na dieťa. Avšak ako sme sa dozvedeli o zneužívaní systému je to veľmi 

diskutabilné. Na jednej strane by si starí rodičia určitú odmenu na starostlivosť zaslúžili, na 
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strane druhej umožnila by sa väčšia finančná odmena zneužívateľom systému. Ďalšou 

kategóriou, ktorú sme z odpovedí naformulovali bola Nezastupiteľná úloha biologického 

rodiča (3) (tab. 14). Pri náhradnej starostlivosti sa však často stretávame práve s tým, že sa 

úloha rodiča niekým musí nahradiť. Pri kategórií Rebélia detí (1) (tab.14) zaznelo vyjadrenie: 

„Máme aj my prípady že dieťa umiestňujeme do diagnostického alebo reedukačného centra 

pretože starí rodičia nezvládajú poruchové správanie v puberte“. Táto skutočnosť značí 

o nevýhode nie len pre dieťa, ale aj pre dieťaťu blízku osobu do ktorej starostlivosti bolo 

dieťa zverené. 

Ďalšou otázkou rozhovoru sme zisťovali výhody ostatných foriem náhradnej rodinnej 

starostlivosti. Z odpovedí sme sa dozvedeli, že za najväčšiu výhodu ostatných foriem 

považujú sociálny pracovníci Rodinná výchova pri pestúnskej starostlivosti (3) (tab. 15) 

a Vytvorenie novej rodiny pri osvojení (3) (tab. 15). Ku kategórií Rodinná výchova pri 

pestúnskej starostlivosti (3) (tab. 15) sa vyjadrili: „Predsa len je pre to dieťa lepšie keď je 

v rodinnom prostredí, čo opatera v pestúnstve dieťaťu ponúka“, „Pri pestúnskej starostlivosti 

dieťa vyrastá u pestúnov v ich rodine, čo prináša dieťaťu vyrastať v pestúnstve, keď nie vo 

svojej biologickej rodine“. V kategórií Vytvorenie novej rodiny pri osvojení (3) (tab. 15) 

vyzdvihovali skôr, že: „Pri osvojení dieťa má tú možnosť vyrastať ako každé iné dieťa 

v rodine“, „ Cíti sa „normálne“ tak ako iné deti“, „ Osvojitelia vytvoria novú rodinu pre 

dieťa“. Ďalej sme z odpovedí participantov vytvorili aj kategóriu Lepšia finančná podpora pri 

pestúnskej starostlivosti (2) (tab. 15), v ktorej participanti hovorili o finančnom ohodnotení 

pestúna. Príspevky pri pestúnskej starostlivosti upravuje Z.č. 627/2005 Z.z. o príspevkoch na 

podporu náhradnej starostlivosti o dieťa, ktorý hovorí o opakovanom príspevku náhradnému 

rodičovi v sume 175,62 €. 

Nevýhody ostatných foriem náhradnej rodinnej starostlivosti sme zisťovali v poslednej otázke 

prieskumu. Tu sme zistili, že nevýhodu s najväčšou početnosťou odpovedi tvorila kategória 

Cudzie osoby pre dieťa pri pestúnskej starostlivosti (5) (tab. 16). Participanti sa vyjadrovali, 

že: „Pri pestúnskej starostlivosti sú to cudzí ľudia“, „Tým, že dieťa nepozná ľudí, ktorým má 

byť zverené sa celý proces stáva ťažším“, „Predsa len to dieťa nie je ich, je to cudzie dieťa“. 

V kategórií Zlyhávanie pestúnov (2) (tab. 16) sa participanti vyjadrovali: „Pestúni veľa krát 

nezvládajú starostlivosť o dieťa“, „Môžem povedať, že vo veľa prípadoch aktuálne pestúnska 

starostlivosť zlyháva hlavne z dôvodu nezvládania starostlivosti pestúnov o dieťa“. Je 

skutočne veľkým rizikom pre dieťa ak pestúnska starostlivosť zlyhá. Dieťa si zo zlyhania 

odnáša traumu, pocit nechcenia a to celé má na dieťa nepriaznivý dopad, k čomu sa vyjadrila 
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aj Kategória Zdĺhavejší proces pri zverovaní dieťaťa do pestúnskej starostlivosti (3) (tab. 16) 

kam sme zaradili odpovede ako: „Sú to deti ktoré musia byt umiestnené v ústavnej 

starostlivosti“, „Keď idú deti do pestúnskej starostlivosti musia byť zapísané v zoznamoch, 

čiže môžu sa ponúkať iba tie ktoré sú v zariadeniach“, „Deti sú vystavované temer 

každodennému sklamaniu tým, že zvereniu musia predchádzať stretnutia, musia sa zblížiť 

a trvá to aj dlhšiu dobu a nie vždy to vyjde“, na čo nadväzuje aj ďalšia kategória Vplyv na 

dieťa pri osvojení a pestúnskej starostlivosti (2) (tab. 16). Tá nám ukazuje úplne iný pohľad 

na danú problematiku. Odpovede participantov pri tejto kategórií zneli: „Prijatie dieťaťa do 

rodiny počas osvojenia spôsobuje zmenu v živote dieťaťa, osvojiteľov a ich detí; V pestúnstve 

dieťa zmenu starostlivosti intenzívne prežíva a odnáša si veľa do budúcnosti“, tieto odpovede 

prináša so sebou nové otázky. Ovplyvňuje náhradná starostlivosť dieťa v budúcnosti? Naše 

názory sú odrazom výskumnej správy Brozmanová Gregorová a kol. (2013), ktorá túto 

problematiku rozoberá a o jej výskum sa aj opierame. Pri osvojení deti v dospelosti 

vyhľadávajú biologickú rodinu, aj napriek snahe náhradných rodičov v budovaní identity 

dieťaťa sa často traumy vyhrotia v období dospievania detí. Ako sme spomínali v rámci 

potrieb dieťaťa, ktoré s tým súvisia, v tomto veku nie je prejavom lásky, bezpečia a istoty 

jedno pohladenie za týždeň, ale kvalita celkovej starostlivosti výchovného prostredia a jeho 

pôsobenia na dieťa. Ak sa dieťaťu nie je poskytovaná požadovaná láska dieťaťom zo strany 

náhradných rodičov, môžu uňho dôjsť k prejavom neschopnosti nadviazať hlbšie citové 

vzťahy s inými ľuďmi v rámci spoločnosti. Samozrejme pokiaľ by z nich nevyplynuli 

bezprostredné výhody pre dieťa. Takýmto deťom chýba v budúcnosti cit pre priateľstvo, 

vďačnosť, ľútosť, úctu taktiež hanbu a súcit. Škála prejavov je veľmi široká a môžu 

vyvrcholiť patologickými prejavmi a delikvenciou, čo sme spomínali v teoretickej časti práce 

podkapitole Dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti autorkou Hamanovou (2001). 

Brozmanová Gregorová a kol. (2013) sa ďalej zaoberajú otázkami dieťaťa v NRS, ktoré majú 

za následok opustenie dieťaťa biologickými rodičmi. Dieťa sa môže pýtať prečo mu to 

biologický rodičia urobili, prečo ho opustili. Tieto minulé skúsenosti dieťa veľmi ovplyvňujú 

a prináša si tieto negatívne skúsenosti do novej náhradnej rodiny. Následne sa tieto negatívne 

vplyvy prejavujú nedôverou k svetu, stratenosťou a nezakorenosťou dieťaťa v spoločnosti. 

Tieto deti zažili stratu pôvodnej rodiny, narušilo to ich vybudované vzťahy, mnohé z týchto 

detí zažili týranie a pod. Boli svedkami problematického správania svojich biologických 

rodičov, ich nezodpovednosti či antisociálneho správania. Aj s takouto skúsenosťou dieťa 

vstupuje do novej náhradnej rodiny, okrem pravidiel ktoré si osvojili vo svojich rodných 
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domovoch. S tým späté sú ich pocity, ktoré dieťa naučili nerozprávať, nedôverovať a necítiť. 

Tieto skutočnosti ovplyvňujú dieťa v budúcom fungovaní v spoločnosti. 

5.4 Limity prieskumu 

Obmedzenia, s ktorými sme sa počas práce streli, dávame na vedomie v tejto časti práce. Za 

veľmi dôležité považujeme ich popísanie, ktoré odôvodni limity našej práce. Prvý 

obmedzením našej práce by sme označili nedostatok sociálnych pracovníkov na realizáciu 

kvalitatívneho výskumu, pre ktoré sme zvolili formu kvalitatívneho výskumu 

pološtrukturovaným rozhovorom. Čo sa nakoniec ukázalo ako dobrým riešením z dôvodu 

transparentnosti a jasnosti postupov. Proces triangulácie a reflexie v kvalitatívnom výskume 

nám ukázal prehlbovaním všetkých dát pohľad na daný jav z odlišných perspektív, čím došlo 

k zvýšeniu spoľahlivosti nášho prieskumu na rozdiel od kvantitatívneho výskumu. Ako 

komplikácia sa javila aj oslovovanie participantov, od ktorých sme pocítili nezáujem 

poskytnúť nám informácie. Samozrejme s tými, ktorý nám odpovedali sme si dohodli osobné 

stretnutie a následne realizovali rozhovor. Limitom práce môžeme označiť aj absenciu 

zrealizovaných prieskumov a štatistík. Chýbajúci prieskum využívania náhradnej osobnej 

starostlivosti v porovnaní z ostatnými formami náhradnej rodinnej starostlivosti v rámci 

Nitrianskeho kraja, nám nedovolil porovnať nami zistené skutočnosti. Použili sme preto 

Ročné výkazy MPSVR SR o vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately za roky 2013-2014-2015 v rámci celého Slovenska. Aj napriek uvedeným 

obmedzeniam, ktoré sme podotkli sme úspešne spracovali informácie, ktoré sme vyhodnotili 

a tým sme sa dostali k zisteniam, ktoré boli pre našu prácu potrebné. Pri spracovávaní 

výsledkov sa vyskytli aj lokálne prekvapujúce zistenia, o ktorých sme netušili. Spracovaním 

témy sme lepšie porozumeli problematike náhradnej osobnej starostlivosti a jej prínosu pre 

dieťa. Myslíme si, že téma náhradnej osobnej starostlivosti a celkovo náhradnej starostlivosti 

je závažnou témou, ktorú treba viac riešiť v rámci štatistík a prieskumov, ktoré aj nám počas 

práce chýbali. 

5.5 Odporúčania pre prax 

V podkapitole odporúčaní pre prax uvedieme konkrétne odporúčania, ktorými by sme zlepšili 

kvalitu a zefektívnili zabezpečovanie náhradnej osobnej starostlivosti. 

 Odporúčame viac informovať ľudí o dôležitosti funkčnej rodiny 
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Zvýšiť povedomie verejnosti o dôležitosť funkčnej rodiny, jej vplyvu na dieťa a na celú 

spoločnosť je prvoradé. Ako sme sa dozvedeli aj z rozhovorov rodina je základom. Mala by 

byť tým pádom aj počiatkom nápravy v spoločnosti. Ak budú fungovať rodiny tak ako majú, 

celospoločenský problém náhradnej starostlivosti bude odstránení. Zmena by sa dala 

dosiahnuť informáciou pomocou médií, ktoré sú v dnešnej dobe najúčinnejším 

sprostredkovateľom informácií a majú dosah na najväčšie množstvo ľudí. Alebo šírenie 

osvety spoločenskými udalosťami v rámci krajov, kde sa bude poukazovať na dôležitosť 

funkčnej rodiny a možné následky zlyhania, ktorými je aj náhradná rodinná starostlivosť. 

 Sanácia ohrozených rodín v praxi 

Podporou ohrozených rodín by sme zabezpečili prevenciu. Častejším využívaním 

terapeutickej paradigmy zameranej na biologických rodičov dieťaťa, by sme dosiahli zmenu 

klienta. Prácou klientov na sebe samých a na vyriešení svojich problémov sa dopracujeme 

k nižším číslam detí zverených do náhradnej rodinnej starostlivosti. 

 Účinné využitie príkladov dobrej praxe 

Považujeme za potrebné spoločnosti ukázať príklad dobrej praxe, čo znamená ukázať ako by 

mala klíma v rodine fungovať. To by sa dalo realizovať pomocou médií, pretože je to 

najúčinnejší spôsob šírenia informácie. Prostredníctvom náučnej talk-show, v ktorej budú 

skúsení rodičia hovoriť o problémoch a ich následnom riešení, čo by mohlo predchádzať 

vyňatiu dieťaťa z rodiny. 

 Realizácia prieskumov a štatistík o problematike 

Navrhujeme realizovať prieskumy a štatistiky o náhradnej osobnej starostlivosti v rámci 

krajov, aby bolo možné porovnanie foriem NRS, ktoré bolo aj v našej práci potrebné. 

Prieskumy a štatistiky by sme v rámci krajov prezentovali na workshopoch a dávali tak do 

povedomia ľudí, akým veľkým problémom je v spoločnosti zanedbávanie starostlivosti 

rodičov o svoje deti a ich následné nutné zverenie do foriem náhradnej rodinnej starostlivosti. 

 Zvýšenie počtu sociálnych pracovníkov 

Zvýšením počtu pracovníkov na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny pracujúcich 

s náhradnou osobnou starostlivosťou zabezpečíme kvalitnejšie vykonávanie sociálnej služby 

občanom. Ako sme sa dozvedeli v rozhovore s pracovníčkami ÚPSVaR Nitra, doposiaľ sú len 

tri sociálne pracovníčky na temer 195 prípadov detí a 148 rodín, v ktorých sú tieto deti 

umiestnené. Bolo by potrebné zvýšiť počet aspoň na desať sociálnych pracovníkov, aby 



43  

 

Katarína Botková:  Náhradná osobná starostlivosť a jej prínos pre dieťa  

zvládali riešiť prípady a šetrenia v rámci náhradnej starostlivosti, ktoré sú s tým späté. Tým 

by sme do budúcna zamedzili vzniku rizík, ku ktorým počas sprostredkovania náhradnej 

osobnej starostlivosti dochádza. 

 Zadefinovať v zákone limity, ktoré zabránia zneužívaniu NOS 

Pri realizácií rozhovorov sme sa dozvedeli o zneužívaní NOS. Preto navrhujeme aby sa 

v zákone č.36/2005 o rodine stanovili hranice, ktoré by nebolo možné obísť. 

 Podporiť príspevkom aj náhradnú osobnú starostlivosť 

V príspevkoch Zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti 

o dieťa v znení zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa by sme doplnili 

o príspevok náhradnej osobnej starostlivosti, ktorý by príbuzným zabezpečil lepšiu finančnú 

situáciu. Taktiež vy sme sa o príspevku náhradnej osobnej starostlivosti zmienili aj 

v opatreniach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 236/2013 

Z. z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa. 

 

ZÁVER 

 

Ako sme v úvode práce spomínali nie každé dieťa má možnosť vyrastať pod jednou strechou 

so svojimi blízkymi. V našej práci sme sa venovali náhradnej osobnej starostlivosti a jej 

prínosu pre dieťa, práve z toho dôvodu. Náhradná osobná starostlivosť ale aj ďalšie formy 

náhradnej starostlivosti, ako sme už v práci presnejšie špecifikovali, sú v spoločnosti potrebou 

zložkou. Skutočnosť, že deti nedostávajú požadovanú starostlivosť je alarmujúcou 

skutočnosťou a práve preto sme ju v našej práci riešili. Zaoberali sme sa formami náhradnej 

rodinnej starostlivosti. Tie poskytujú starostlivosť dieťaťu v rodinnom prostredí, avšak 

náhradná osobná starostlivosť je poskytovaná práve blízkymi príbuznými dieťaťa, čo sa 

ukázalo v rámci nášho prieskumu ako veľká výhoda. Našim prieskumom sme zistili aj 

skutočnosť, že náhradná osobná starostlivosť je najčastejšie využívanou formou starostlivosti. 

V našej práci sme objasnili formy náhradnej rodinnej starostlivosti s kladením dôrazu na 

náhradnú osobnú starostlivosť ako na preferovanejšiu formu z pomedzi iných foriem 

náhradnej rodinnej starostlivosti o dieťa. Rozobrali sme prínosy náhradnej osobnej 

starostlivosti pre dieťa, úlohy sociálneho pracovníka ale aj prípravu žiadateľov v rámci 

náhradnej rodinnej starostlivosti. 
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Významom našej práce bolo poukázať hlavne na dôležitosť náhradnej osobnej starostlivosti 

ako preferovanej formy náhradnej rodinnej starostlivosti pred inými. Čiastkovými cieľmi, 

ktoré sme si určili sme počas celého prieskumu podporovali náš hlavný ciel. Ten mal presné 

znenie zistiť, ako je využívaná náhradná osobná starostlivosť ako možnosť riešenia sociálnej 

situácie dieťaťa u obyvateľov vybraného samosprávneho kraja v porovnaní s ďalšími formami 

náhradnej rodinnej starostlivosti. Otázkami k realizácií rozhovoru sme taktiež podporili 

hlavný cieľ práce a následne sme tento cieľ objasnili, zistili. Našim zámerom bolo na základe 

výskumu dokázať, že náhradná osobná starostlivosť je najprínosnejšou formou náhradnej 

rodinnej starostlivosti pre dieťa. V práci sme taktiež ozrejmili výhody aj nevýhody 

jednotlivých foriem náhradnej rodinnej starostlivosti. Našu prácu sme realizovali na základe 

problematiky náhradnej starostlivosti, ktorá je veľmi aktuálnou a stále riešenou témou v rámci 

spoločnosti. Rodina a zázemie je pre dieťa skutočne vecou potrebnou a dôležitou. Od toho sa 

neskôr odvíja ďalšie fungovanie človeka, čo má dopad na fungovanie celej spoločnosti. 
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PRÍLOHY 

Príloha A Významová kategória: Využitie náhradnej osobnej starostlivosti 

v Nitrianskom kraji 

1. Ako je využívaná NOS v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja? 

Sociálna pracovníčka 1 (ÚPSVaR Nitra): 

„Samozrejme na začiatok by mala byť zachovaná biologická rodina. Náhradná osobná 

starostlivosť a všeobecne náhradná starostlivosť má za úlohu riešiť prípady kedy sa to nedá, 

a vtedy sa obraciame sa na príbuzných. Náhradná osobná starostlivosť je využívaná častejšie 

ako iné formy NRS, pretože príbuzní si vo väčšine prípadov berú do starostlivosti dieťa. Keď 

sa ocitne v nepriaznivej situácií. Tých 194 detí je zverených do NOS v súčasnosti, ale to sa 

tak mení lebo tie deti pribúdajú ubúdajú. Ale je to tak, ako keď to tak beriem štatisticky, že asi 

možnože asi sa ten počet ani tak nemení. Lebo ubudnú vzhľadom k tomu, že sú ukončené na 

základe plnoletosti. Ale veľmi málo je takých prípadov, že by boli vrátene späť do 

starostlivosti rodičom na základe podania žiadosti.... (ticho) a rodín do ktorých je zverených je 

148, lebo niekto má aj viac detí tri – štyri deti zverené do rodiny“. Sociálna pracovníčka 2 

(ÚPSVaR Nitra): 

„Využívaná... Najčastejšie z foriem NRS je využívaná NOS. Do NOS je možné zveriť dieťa 

na základe neodkladného opatrenia do 24 hodín do týždňa mesiaca alebo na návrh, alebo sa 

musí riešiť hneď ten prípad po úmrtí. Návrh môže podať aj samotné dieťa, keď nechce byť 

u tých rodičov, že k niečomu tam došlo tak sa hľadá najvhodnejšia forma NRS. My hneď ako 

sa dieťa ocitne v takejto situácií hľadáme blízkych príbuzných, ktorí by si mohli dieťa zobrať 

do NOS. No ako ktorá rodina. Oni málo využívajú nejakú tu našu pomoc. Skôr tá spolupráca 

vyplýva z toho, že je to zo zákona určené, že musíme nejako my dohladovať tú rodinu 

a sledovať ako sa zabezpečuje tá starostlivosť. Dávame si dožiadania do škôl, na obecné 

úrady, mestské úrady podľa toho kde spadá tá rodina. Navštevujeme tie rodiny a nerobia 

nejaké problémy, skôr u rómskej komunity je to také komplikovanejšie. Niekedy nás nechcú 

pustiť do domu. Povedia, že sú tam neni, zatajujú sa, komunikácia je tam ťažšia.“. 

Sociálna pracovníčka 3 (SPDDD Úsmev ako dar Nitra): 

„Moje skúsenosti sú také, že keď sa stane situácia, že v rodine je kríza a hrozí teda, že 

dieťatko by muselo ísť do domova tak samozrejme v prvom rade sa snažím pomôcť tej rodine 

primárnej ako je otec mama a tak, aby sa zmobilizovali ale keď sa teda nedá tak potom 
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vlastne NOS je ďalšia a najbližšia forma, ktorá sa využíva a ktorá je najvhodnejšia pre dieťa. 

Ale samozrejme každý prípad je iný, niekedy to proste nie je možné a dieťatko musí ísť do 

detského domova“. 

Sociálna pracovníčka 4 (SPDDD Úsmev ako dar Nitra): 

„Každý prípad je iný... Snažíme sa aby to dieťa bolo v NOS. To znamená, že nie vždy je 

možné aby bolo dieťa zverené do NOS o čo sa samozrejme vždy snažíme. Snažíme sa 

o zachovanie tej rodiny a k tomu v NOS dochádza práve tou starostlivosťou tých príbuzných“. 

Sociálny pracovník 5 (SPDDD Úsmev ako dar Nitra): 

„Mohla by byť využívaná častejšie, ale nie vždy je to možné. Príbuzní hlavne tí starí rodičia 

sú nie vždy natoľko mobilní ale samozrejme je využívaná často na rozdiel od pestúnskej 

a osvojenia. My a teda naša spoločnosť sa riadime tým, že pre dieťa je najdôležitejšie, aby 

vyrastalo vo svojej vlastnej rodine. Preto sa aj naša spoločnosť snaží zabraňovať tomu, aby 

deti boli odoberané z rodín a intenzívne pracujeme s rodinou aby sme vedeli tu rodinu 

zachrániť. Pokiaľ to naozaj nie je nejakým spôsobom možné obraciame sa v prvom rade na 

príbuzných dieťaťa, ak ani to nie je možné NRS a úplne posledný je detský domov, ktorý by 

mal slúžiť ako prechodná stanica. 

2. Aké možnosti sa ako prvé po vyňatí dieťaťa z rodiny zvažujú ? 

Sociálna pracovníčka 1 (ÚPSVaR Nitra): 

„Najprv sa dáva šanca biologickej rodine. Predbežné opatrenie na pol roka, vtedy má rodina 

možnosť vzchopiť sa. Potom ak to nezaberie zmobilizuje sa ďalšia rodina. Čiže vždy sa 

hľadajú ako prví tí najbližší príbuzní to sú väčšinou starí rodičia. Ale tak dôvody na vyňatie sú 

rôzne zanedbávanie, výchovné problémy, zrušenie ústavnej starostlivosti neschopnosť rodiča 

postarať sa o dieťa, zo zdravotných dôvodov. Iné dôvody zomrie rodič. Starí rodičia sa starajú 

o dieťa dlhé roky riešia si problémy v rámci rodiny sami a nechceli to nikam hlásiť, ale 

nakoniec im nič iné neostáva len prísť sem za nami a dať si zveriť to dieťa lebo matke 

tolerovali, že bola závislá bola na nejakom neznámom mieste a keď tá matka úplne odišla, tak 

sem potom prídu majú to veľmi zložité aj dieťaťu dávať podpisy 

aby mali práva nejaké veci podpisovať. V rómskych rodinách, keď a narodí nové dieťa do 

rodiny ideme prešetriť či je matka schopná postarať sa o to ďalšie dieťa a vtedy nie je dôvod, 

aby sa nemohla postarať aj o to predchádzajúce dieťa . Vtedy dávame podnety na zrušenie 

NOS“. 
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Sociálna pracovníčka 2 (ÚPSVaR Nitra): 

„Ako prvé dávame rodine čas, aby svoj problém na základe ktorého bolo dieťa odobraté 

vyriešila. Napríklad keď je tam zanedbávanie starostlivosti, matky požívajú alkohol, čo je 

veľmi aktuálne alebo drogová závislosť. V minulosti bol najčastejší dôvod na vyňatie dieťaťa, 

že matka bola maloletá, nezabezpečovanie starostlivosti aj bývanie. To už nie je dôvod na 

zverenie do NRS.“ 

Sociálna pracovníčka 3 (SPDDD Úsmev ako dar Nitra): 

„Prvú dáme možnosť dieťaťu vrátiť sa späť do rodiny. Potom prichádza na rad NOS. Ak to 

nie je možné využijú sa iné formy NRS. Ale tak predbežné opatrenie trvá pol roka, vtedy má 

vlastne možnosť tá rodina aby sa vzchopila aby ten svoj problém na základe ktorého bolo to 

dieťa odobraté vyriešila a aby sa to dieťa mohlo vrátiť späť a ak to nie je možné tak potom ide 

k rodine príbuznej ak ani to nie je možné rodina náhradná a na koniec posledná a tá dištancia 

je detský domov, ktorý by mal byt len prechodnou stanicou pre to dieťa pokiaľ sa naozaj 

nenájde vhodný náhradný rodič alebo sa intenzívnejšie alebo dlhšie nepracuje s tou rodinou 

aby sa napravil ten problém. 

Sociálna pracovníčka 4 (SPDDD Úsmev ako dar Nitra): 

„No tak vždy sa hľadá tá ďalšia sieť v rodine. To dieťa u príbuzných vlastne zostáva vo svojej 

rodine, zostáva so svojimi príbuznými s ktorými má vybudovaný vzťah a predchádza sa tým 

rôznym zraneniam dieťaťa ako, že by bolo dieťa niekam odobraté mimo svoj domov a hľadali 

by sa nejaké nové väzby. Dieťaťu je najlepšie ak vyrastá u svojich príbuzných u svojej 

rodiny“. 

Sociálny pracovník 5 (SPDDD Úsmev ako dar Nitra): 

„Hneď ako sa dieťa ocitne v nepriaznivej situácií hľadáme blízkych príbuzných, ktorí by si 

mohli dieťa zobrať, čiže starí rodičia, tety, krstné mamy, ujovia. Ak to z nejakého dôvodu nie 

je možné a to dieťa si títo ľudia proste zobrať nemôžu, vtedy sa využijú iné formy pestúnstvo, 

osvojenie“. 

3. Ktorá z foriem NRS je najčastejšie využívanou formu v Nitrianskom samosprávnom 

kraji? 

Sociálna pracovníčka 1 (ÚPSVaR Nitra): 

„NOS. Aktuálne je tých 194 detí v NOS, čo je neporovnateľné množstvo s inými formami 

NRS. K tomu využívaniu by som dodala, že vlastne pri NOS vlastne ani neprechádzajú 

prípravou, nezisťujú sa ani ich zručnosti. V rámci toho pojednávania zisťujeme, či vedia 
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zabezpečovať starostlivosť o to dieťa. Nejaké požiadavky sa nekladú no teda zdravotná ale 

oni nemusia dokladovať nejakú schopnosť alebo či sú zdravotne spôsobilí ako pri pestúnskej 

starostlivosti, kde je dohľad aj psychológom“. 

Sociálna pracovníčka 2 (ÚPSVaR Nitra): 

„No tak určite. Najčastejšie z foriem NRS je využívaná NOS“. 

Sociálna pracovníčka 3 (SPDDD Úsmev ako dar Nitra): 

„NOS je najvyužívanejšia potvrdzujú to aj naše výskumy. Tá NOS je najlepšie možné riešenie 

pre to dieťa je najprínosnejšia pretože dieťa vyrastá so svojimi starými rodičmi so svojimi 

príbuznými s ujom, tetou, s tými ktorí sú mu po rodičoch najbližší, takže z toho hľadiska 

určite je a je tam aj taká väčšia perspektíva, že sa môžu deti aj s tými rodičmi stretávať a keď 

sa zlepší tá situácia tak jednoducho bude so svojou rodinou a tí príbuzní vedia skôr pomôcť tej 

biologickej rodine dieťaťa“. 

Sociálna pracovníčka 4 (SPDDD Úsmev ako dar Nitra): 

„Pracujeme s prípadmi osvojenia, pestúnstva ale tým, že naša spoločnosť sa riadi zachovaním 

biologickej rodiny a následným hľadaním ďalších sietí v rodine je NOS najčastejšie 

využívaná. Ale tak spolupracujú s nami aj príbuzní to je takzvané sprevádzanie. K tým 

náhradným rodičom vlastne tým, že keď prídu k nám počas prípravy teda niekto prejde 

prípravou prejde cez program PRIDE je to teda 9 stretnutí po 3 hodiny, kde vlastne je 

zameraný na prežívanie a toho čo prežíva dieťa. Nazvala by som to aj psychosociálnym 

výcvikom. Tí rodičia naozaj sa zamýšľajú, že čím všetkým to dieťa prechádza a na konci toho 

výcviku sa teda vytvárajú tie vzťahy aj s tými našimi záujemcami. Oni vyslovene tým, že keď 

ich pripravuje teda nejaký náhradný rodič... Naozaj sa tam vytvoria veľmi pekné vzťahy 

s tými záujemcami a teda oni nás potom aj veľmi často vyhľadávajú s tým, že keď sa teda 

niečo stane, že nás teda poznajú cítili sa prijemne v tom našom prostredí, tiež keď si k nám 

prídu vyberať dieťa..... Veľmi často za nami potom prídu povedať pochváliť sa, že napr. 

dieťatku narástol prvý zub alebo dieťatko začalo chodiť do školy. Kolegyňa, ktorá pracovala 

a pripravovala týchto rodičov je dokonca aj krstná mama jedného z detí .. (úsmev) väzby... Tí 

čo s nami niečo prežili nám často dávajú takú spätnú väzbu a my aj keď teda pripravujeme 

náhradných rodičov, ak by sa teda odmlčali tak minimálne raz za čas im zavoláme: dobrý deň 

,ako sa darí netrápite sa s niečím ... (úsmev) je tam vlastne to sprevádzanie “. 

Sociálny pracovník 5 (SPDDD Úsmev ako dar Nitra): 

„Tak ak vychádzam z našich výskumov, ktoré potvrdzujú NOS ako najčastejšie využívanú 

formu“. 
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4. Aké máte návrhy na zlepšenie kvality NOS v Nitrianskom kraji? 

Sociálna pracovníčka 1 (ÚPSVaR Nitra): 

„Určite viac pracovníkov... máme malý priestor, aby sme sa venovali rodinám a chodili do 

terénu. Nedá sa to nejako zvládať“. 

Sociálna pracovníčka 2 (ÚPSVaR Nitra): 

„Väčší počet sociálnych pracovníkov, aby sa to dalo lepšie stíhať všetko, aktuálne sme 3 na 

150 rodín. Veľmi máličko nás je“. 

Sociálna pracovníčka 3 (SPDDD Úsmev ako dar Nitra): 

„Hmm.... Celkovo je to o nastavení ľudí. To nastavenie ľudí ktorí tu žijú, myslieť globálne. 

Dobre by bolo zakomponovať do vzdelávania detí možno niekde na občianskej výchove, etike 

aké je dôležitá rodina. Keď sú zdravé rodiny tak je zdravé všetko, základ vo všetkom je 

v rodine a preto je naozaj dôležité vychovávať tak aj vlastné deti“. 

Sociálna pracovníčka 4 (SPDDD Úsmev ako dar Nitra): 

„Tak z môjho hľadiska nemali by sa pred dieťaťom zatajovať informácie, rešpektovať prijať 

dieťa aj jeho rodičov aj s ich problémami. A celkovo tak šírenie určite takého posolstva 

rodiny. Viesť vychovávať deti k tomu, aby boli dobrými rodičmi. Pretože tým jadrom celého 

problému je rodina a tú treba ozdraviť“. 

Sociálny pracovník 5 (SPDDD Úsmev ako dar Nitra): 

„Tú rodinu, rodinné prostredie zachovať a preto treba vychovávať aj deti k tomu aby boli 

dobrými rodičmi v budúcnosti“. 

Príloha B Významová kategória: Prínos náhradnej osobnej starostlivosti pre 

dieťa 

5. Ako hodnotíte NOS v rámci prínosu pre dieťa? 

Sociálna pracovníčka 1 (ÚPSVaR Nitra): 

„NOS všestranne zaisťuje potreby dieťaťa“. 

Sociálna pracovníčka 2 (ÚPSVaR Nitra): 

„Tým, že sú to príbuzní dieťaťa tam nevznikajú žiadne problémy, pretože tých blízkych 

poznajú, cítia sa u nich bezpečne a je to pre nich dobrým zázemím“. 
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Sociálna pracovníčka 3 (SPDDD Úsmev ako dar Nitra): 

„Býva veľmi často bývajú starí rodičia a je to teda aj také prínosné, keď sa teda nedá, že 

nemôžu byť teda doma u svojich rodičov tak áno. V rámci prínosu je to najlepším riešením 

pre dieťa. To dieťa vyrastá v preňho prirodzenom prostredí, to prostredie pozná. U detí 

u príbuzných je ten prechod do dospelosti jednoduchší. Napríklad aj to je veľkým prínosom, 

že väčšinou tí príbuzní nechcú súrodencov rozdeliť lebo tie deti poznajú, chcú im len dobre 

a berú si ich spoločne do starostlivosti, čo je pre tie deti veľký plus. So súrodencom sa stáva tá 

situácia jednoduchšou a ľahšie ju to dieťa znáša“. 

Sociálna pracovníčka 4 (SPDDD Úsmev ako dar Nitra): 

„Predsa len nie je to ten rodič, matku a otca je ťažké zastúpiť, dokonca miestami nemožné. 

Tie role rodičov a obraz matky a otca je pre dieťa dôležité vidieť a podľa toho sa učiť ako to 

má v rodine byť. Ale celkovo NOS je veľmi dobrým riešením pre dieťa. Aspoň to kam idú, 

kde budú žiť už poznajú“. 

Sociálny pracovník 5 (SPDDD Úsmev ako dar Nitra): 

„Tak veľkým prínosom je práve to, že sú to tí príbuzní, blízky. Vlastne to dieťa má svoj 

pôvod v tej rodine, v ktorej vyrastá alebo v ktorej teda bude vyrastať“. 

6. Povedzte, aké potreby považujete sa základné potreby dieťaťa? 

Sociálna pracovníčka 1 (ÚPSVaR Nitra): 

„Bežné sociálne potreby ako v normálnej rodine nejaký rozdiel tam nie je v NOS majú všetko 

zabezpečované v rámci tej svojej rodiny tých blízkych. Starí rodia sa snažia najviac, 

biologickí príbuzní. Sú to vlastne všetky potreby všetky sociálne činy, vzťahy v spoločnosti. 

Pocity ako vlastná identita, patriť niekam, láska, bezpečie“. 

Sociálna pracovníčka 2 (ÚPSVaR Nitra): 

„Mať blízku osobu vytvárať takú podpornú sieť kamarát, sused, učiteľka a všestranné 

harmonické naplnenie bio-psycho-sociálno- spirituálnych potrieb dieťaťa. Určite potreby ako 

budovanie vzťahov, vychádzať s druhými ľuďmi. Možnosť sebarealizácie, láska, istota“. 

Sociálna pracovníčka 3 (SPDDD Úsmev ako dar Nitra): 

„Tak to je všeobecne potreba lásky, bezpečia, potreba byť prijatý. Potreba riešiť problémy, 

pocit niekomu patriť, cítiť uznanie, opatera. Potreba ako istota a bezpečie, je pre dieťa veľmi 

dôležitá“. 
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Sociálna pracovníčka 4 (SPDDD Úsmev ako dar Nitra): 

„To dieťa potrebuje v prvom rade cítiť, že niekomu patrí. Môcť komunikovať rozprávať sa 

o tých jeho potrebách o tom čo cíti o tom čo prežíva ... a (ticho)... a tak asi to najviac. Ďalšie 

samozrejme potreba ako láska, čo k tomu tiež patrí. Pevná vzťahová väzba, to je vlastne 

veľmi dôležité čo aj z našej praxe vyplýva alebo čo sme proste zistili, že tá pevná vzťahová 

väzba, keď má to dieťa aspoň jedného človeka, ktorý mu je natoľko blízky, že sa mu vie 

otvoriť. Vie sa naňho obrátiť kedykoľvek, keď to dieťa potrebuje 

Sociálny pracovník 5 (SPDDD Úsmev ako dar Nitra): 

„Vzťahy celkové to ich budovanie nadväzovanie vzťahov aj vychádzanie s ľuďmi 

v spoločnosti. Samozrejme aj tie fyzické ubytovanie, strava, oblečenie“. 

7. Ktorá z foriem NRS podľa vás vie najlepšie zabezpečiť potreby dieťaťa? 

Sociálna pracovníčka 1 (ÚPSVaR Nitra): 

„ No... tak asi najskôr tá NOS“. 

Sociálna pracovníčka 2 (ÚPSVaR Nitra): 

„NOS starí rodičia, blízky príbuzní, dieťa poznajú, vedia, aké je a ako sa k nemu majú 

správať. Zabezpečiť potreby dieťaťa vedia aj iné z foriem NRS. Keď to mám brať tak, že 

ktorá najlepšie tak NOS z dôvodu toho príbuzenstva, vzťahov medzi rodinnými príslušníkmi“. 

Sociálna pracovníčka 3 (SPDDD Úsmev ako dar Nitra): 

„Najlepšie nie ako úplne, starostlivosť rodičov je teda také to najideálnejšie pre to dieťa. Ale z 

NRS príbuzní , lebo to dieťa predsa len už poznajú. Pri osvojení osvojiteľ nadobúda štatút 

rodiča. Tam sa to berie, že dieťa je ako keby ich vlastné. Vždy je lepší variant jedna z foriem 

NRS ako ústavná starostlivosť“. 

Sociálna pracovníčka 4 (SPDDD Úsmev ako dar Nitra): 

„Tí príbuzní za to, že vedia poznajú čo a ako. Pri osvojení osvojiteľ nadobúda štatút rodiča. 

Tam sa to berie, že dieťa je ako keby ich vlastné, čiže ako v bežnej rodine. Ktorá forma vie 

najlepšie zabezpečiť no to celé môžeme hodnotiť a odrážať sa napríklad aj o projektov, ktoré 

sme realizovali. Celkovo náhradných rodičov sme riešili no mali sme projekt podpora 

deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti bol zameraní na dve skupiny rodín. Boli to 

rodiny, ktoré majú už dlho deti v náhradnej starostlivosti a potom to boli také tie nové rodiny, 

ktoré ho mali čerstvo. Takže my sme sa s tými rodinami v podstate mali za úlohu 

nakontaktovať. Zistiť či potrebujú nejakú pomoc podporu poradenstvo a tak štatisticky to bolo 

asi tak pol na pol by som povedala, že zhruba polovica tých rodín, ktoré sme teda oslovili 
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považovala cely ten vzťah aj správanie dieťaťa ten rodiny pokoj cítila, že nepotrebovala 

nejakú našu podporu. A potom boli teda rodiny, ktoré teda sa chceli s niečím poradiť 

poprípade sa teda aspoň vyrozprávať a teda obrátili sa na nás. V rámci tohto projektu sme 

riešili aj NOS väčšinou staré mami a tie spolupracovali veľmi dobre. Všetci boli tomu 

naklonení aspoň teda tí ktorí nás žiadali o pomoc. Celkovo sú radi, že niekedy stačí teda fakt 

obyčajný rozhovor, že sa tí starí rodičia majú komu vyrozprávať a poradiť s takými bežnými 

vecami. Či sa to týkalo teda školy alebo správania detí. A potom sme teda niektorým rodinám 

cez iné projekty snažili teda pomôcť, ktoré mali jednoduché skromné bytové podmienky. 

V par prípadoch to bolo aj tak, že tí starí rodičia cítili tie zdravotné problémy aj finančné. Ale 

tak v týchto prípadoch v týchto rodinách všade deti zostali a komunikujem s nimi naďalej. 

Spolupráca s príbuznými je jednoduchšia ako s pestúnmi a osvojiteľmi. S nimi si myslím, že 

sme tak pomenej v kontakte. Možno aj zato, že tie rodiny, ktoré si chcú dieťatko adoptovať 

majú to zázemie a tie podmienky v podstate splnené. Zatiaľ čo tuto tie deti do NOS 

prichádzajú koľko krát aj keď tie podmienky u tej starej mami sú neni úplne ideálne. Ale tá 

stará mama sa proste postará tam tie problémy ... dochádza k nim skôr. ...... a veľmi dôležité 

to bolo v tom to teda takto. Človek sa môže stať náhradným rodičom čomu predchádza 

príprava, výpis z registra trestov, bytové podmienky a rôzne tie ďalše veci a náležitosti. 

A potom keď sa stane tým náhradným rodičom, tak pre nás je veľmi dôležité a my to aj 

v rámci PRIDU robíme, že tie rodiny naďalej sprevádzame. Keď sa im vyskytne nejaký 

problém v budúcnosti tak vlastne im vedia tí naši tréneri, ktorých pripravuje na túto formu 

náhradnej starostlivosti pomôcť vedia ich sprevádzať a tak isto sa snažíme vytvárať tzv. 

svojpomocné skupiny, kde s a títo náhradní rodičia stretávajú a môžu si navzájom odovzdávaj 

skúsenosti s tým s čím sa stretávali“. 

Sociálny pracovník 5 (SPDDD Úsmev ako dar Nitra): 

„Je to NOS ale aj starostlivosť pestúnov je tiež vhodná. Pestúni sú vlastne pripravovaní tu 

u nás výcvikovým programom PRIDE je to veľmi užitočné pre tých rodičov lebo je to fakt 

zážitkovou formou. Tým, že to človek naozaj veľa prežíva týchto vecí, je to veľa z praxe 

hlavne tým, že jeden z tých školiteľov je samotný náhradný rodič, takže im vie porozprávať 

zo svojho života. Vie im povedať vlastne skúsenosti a je to také fajn, že im to rozprava práve 

ten náhradní rodič“. 
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Príloha C Významová kategória: Výhody a nevýhody foriem 

8. Čo radíte k výhodám NOS? 

Sociálna pracovníčka 1 (ÚPSVaR Nitra): 

„Najdôležitejšie a najhlavnejšie je to, že deti idú najbližším príbuzným je medzi nimi 

vzťahová väzba dieťa cíti z ich strany. Deti tu cítia bezpečie v rámci rodiny“. 

Sociálna pracovníčka 2 (ÚPSVaR Nitra): 

„Pozitívny vplyv na dieťa skrz toho príbuzenstva. Síce je pravda, že finančné náklady pre štát 

v NOS pre to dieťa sú najnižšie. Či už je to ekonomicky rozdiel, že je to menej zaťažujúce pre 

štát ale na druhej strane je to aj veľmi prospešné pre to dieťa, pretože to dieťa ostáva stále 

v rodine. Zostáva v tom bezpečnom prostredí pre to dieťa lebo minimálne pozná. Istota 

a bezpečné prostredie pri blízkych“. 

Sociálna pracovníčka 3 (SPDDD Úsmev ako dar Nitra): 

„Všetky potreby dieťaťa napĺňa správny spôsobom. Pri Nos sú deti zverené do starostlivosti 

blízkych pri tej pestúnskej sú to cudzí ľudia, ktorí sú tu zapísaní ako žiadatelia o NRS a im 

vlastne idú deti, ktoré musia byť umiestnené v ústavnej starostlivosti a potom idú do 

pestúnskej. Ten pocit silnej vzťahové väzby s rodinou tam chýba“. 

Sociálna pracovníčka 4 (SPDDD Úsmev ako dar Nitra): 

„Dobré, výhodné je pre dieťa tie príbuzenské vzťahy, čo má pozitívny dopad na to dieťa. 

Bezpečie v rámci rodiny je zachované tou formou NOS. Samozrejme výhoda najväčšia pre 

dieťa je keď vyrastá u svojich rodičov, ak to nie je možné všetko to ostatné je nevýhodou. Ale 

pri tom pre to dieťa dôležité ak tá mama a otec nie sú tak sa hľadá tá ďalšia sieť v rodine lebo 

skutočne tu prirodzenú mamu a toho otca je veľmi ťažké nahradiť. Vo svoje praxi kladieme 

dôraz, aby tí náhradní rodičia veľmi kladne rozprávali o biologických rodičoch lebo tá mama 

je vždycky tá jedna mama“. 

Sociálny pracovník 5 (SPDDD Úsmev ako dar Nitra): 

„No veľká výhoda je tá rodinná spätosť, atmosféra celkovo, rodinný kruh, napĺňanie potrieb. 

Ale ako som spomínal aj v predtým otázke tých potrieb, že v NOS majú deti všetko 

zabezpečované v rámci tej svojej rodiny, tých blízkych, čo sa týka aj stravy, ošatenia a takých 

tých základných vecí jednoducho. 
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9. Čo radíte k nevýhodám náhradnej osobnej starostlivosti? 

Sociálna pracovníčka 1 (ÚPSVaR Nitra): 

„Nevýhodou môže byť, môže sa javiť to, že často býva zneužívaná zo strany rómskych 

komunít. Pri NOS je to znevýhodnení príbuzný, starí rodičia nedostávajú žiadne peniaze iba 

na tie deti je vyplácaný opakovaný príspevok a plus rodinné prídavky a teraz ako bola ta 

novelizácia je to ešte ošetrené tým, že výživné sa kedysi poukazovalo na účet tým starým 

rodičom alebo tým osobám, príbuzným. Ale teraz to výživné musia platiť na účet úradu a to 

výživné sa pred tým odpočítavalo od opakovaného príspevku. Napríklad keď bolo určené 

výživné 30eur tak sa od toho opakovaného odrátavalo 138,13 eura. Oni pred tým nedostali 

celú tu čiastku. Teraz celú tu čiastku dostanú ale to výživné musia poslať sem k nám na úrad. 

Lebo vtedy sa niekedy tí starí rodičia vôbec nedostali vôbec k tomu výživnému. Ako v tej 

rómskej populácii nechceli výživné od tých svojich detí lebo boli na nejakých neznámych 

miestach. Rodičia na neznámom mieste. Vtedy si museli podávať žiadosť o vyplácanie 

náhradného výživného a vtedy im musel štát vyplácať to výživné. Tak sa to teda tak ošetrilo 

aby tí starí rodičia mali nejaké financie na zabezpečovanie starostlivosti o deti“. 

Sociálna pracovníčka 2 (ÚPSVaR Nitra): 

„No napríklad nevýhodou je aj taká ta nepripravenosť starých rodičov. Tak lebo ak ten rodič 

zlyhá to zlyhanie je náhle, starí rodič nie je na to pripravený. Máme aj my prípady že dieťa 

umiestňujeme do diagnostického alebo reedukačného centra pretože starí rodičia nezvládajú 

poruchové správanie v puberte“. 

Sociálna pracovníčka 3 (SPDDD Úsmev ako dar Nitra): 

„Z vlastnej skúsenosti, keby je tam nejaká ta odmena aj tým ľudom, ktorým sú zverené tie 

deti. V minulosti bolo možne zveriť dieťa do pestúnskej starostlivosti aj starým rodičom. 

V súčasnosti to už nie je možné. Do NOS je možné zveriť dieťa na základe neodkladného 

opatrenia do 24 hodín do týždňa mesiaca alebo na návrh. Buď sa musí riešiť hneď ten prípad 

po úmrtí. Návrh môže podať aj samotné dieťa keď nechce byť u tých rodičov, že k niečomu 

tam došlo tak sa hľadá najvhodnejšia forma NRS. Toho rodiča síce starí rodičia nezastúpia, no 

musí byť zverené niekam do starostlivosti“. 

Sociálna pracovníčka 4 (SPDDD Úsmev ako dar Nitra): 

„Starí rodičia nedostávajú žiadne peniaze navyše, keby je tam nejaká tá odmena 

a samozrejme, rodič je nezastupiteľná osoba pre dieťa, aj keď je to príbuzný dieťaťa“. 
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Sociálny pracovník 5 (SPDDD Úsmev ako dar Nitra): 

„Nevýhodou pri všetkých formách je to, že tie deti nemôžu byť zo svojou rodinou“. 

10. Aké vidíte výhody v ostatných formách NRS? 

Sociálna pracovníčka 1 (ÚPSVaR Nitra): 

„No výhoda finančná je odmena pestúnovi. Pri NOS nie je odmena náhradnému rodičovi. Pri 

osvojení osvojiteľ nadobúda štatút rodiča. Tam sa to berie že dieťa je ako keby ich vlastné. 

Výhody pre dieťa je NOS, pretože sú to ich príbuzný a veľmi malo sa stáva, že by nechceli to 

dieťa lebo je to rodina. Pri pestúnskej niektoré tie deti je to veľmi ťažké a môžem povedať, že 

vo veľa prípadoch pestúnska starostlivosť zlyháva. Keď sa deti dostanú do pubertálneho veku 

pestúni veľa krát nezvládajú starostlivosť o dieťa a dieťa sa vracia do ústavnej starostlivosti 

teraz sa to dosť často stáva. Predsa to dieťa nie je ich a je to cudzie dieťa a nezvládajú tu 

starostlivosť. Tí starí rodičia nezvládajú poruchy správanie v puberte ale potom sa vracajú 

k starým rodičom. Pri osvojení dieťa má tú možnosť vyrastať ako každé iné dieťa v rodine“. 

Sociálna pracovníčka 2 (ÚPSVaR Nitra): 

„Tak predsa len je pre to dieťa lepšie keď je v rodinnom prostredí, čo opatera v pestúnstve 

dieťaťu ponúka. V osvojení je výhoda, že vytvoria tí osvojitelia a to dieťa novú rodinu. Vtedy 

má tú možnosť a cíti sa „normálne“ tak ako iné deti“. 

Sociálna pracovníčka 3 (SPDDD Úsmev ako dar Nitra): 

„Pri pestúnskej starostlivosti dieťa vyrastá u pestúnov v ich rodine, čo prináša dieťaťu 

vyrastať v pestúnstve, keď nie vo svojej biologickej rodine pri osvojení je tá rodina vlastne 

ako v inej rodine“. 

Sociálna pracovníčka 4 (SPDDD Úsmev ako dar Nitra): 

„Napríklad pri pestúnskej starostlivosti je aj pestúnom vyplácaná odmena pestúnovi, čo je ako 

výhoda pre tých pestúnov. Osvojitelia vytvoria novú rodinu pre dieťa. Vzniká tam taký 

právny vzťah ako v tej rodine klasickej“. 

Sociálny pracovník 5 (SPDDD Úsmev ako dar Nitra): 

„Výhoda je pri NRS taká, že dieťa má možnosť vyrastať ako každé iné dieťa v rodine, či už 

hovoríme o osvojení alebo pestúnskej starostlivosti“. 

11. Aké sú podľa vás nevýhody ostaných foriem NRS? 

Sociálna pracovníčka 1 (ÚPSVaR Nitra): „No... na porovnanie s NOS je tam viac nevýhod. 

Keď idú deti do pestúnskej starostlivosti musia tu byť zapísane v zoznamoch a musia sa 
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ponúkať iba tie, ktoré sú v zariadeniach. Ďalšou nevýhodou je, že pri PS sú to cudzí ľudia. 

Takisto môžem povedať, že vo veľa prípadoch aktuálne pestúnska starostlivosť zlyháva 

hlavne z dôvodu nezvládania starostlivosti pestúnov o dieťa a teda naozaj hlavne sú to deti, 

ktoré musia byť umiestnené v ústavnej starostlivosti“. 

Sociálna pracovníčka 2 (ÚPSVaR Nitra): 

„Prvá taká nevýhoda vyplýva z toho, že tým, že dieťa nepozná ľudí, ktorým má byť zverené 

sa celý proces stáva ťažším, to hovorím na margo tej NOS kde sa s týmto nestretnete. Dieťa 

pred pestúnskou, osvojením žije v zariadeniach, čo je pre to dieťa ďalšia nevýhoda“. 

Sociálna pracovníčka 3 (SPDDD Úsmev ako dar Nitra): 

„V ostatných formách je tých nevýhod viac. Ani nie, že viac ale sú to skôr také závažnejšie 

nevýhody ako pri NOS. Vlastne pri NOS tie nevýhody sú aj pri NRS, ale tu ich je viac. Čo je 

také hlavné alebo také čo pri NOS nie je, je to, že sú to cudzí ľudia pre to dieťa. Niekedy sa 

stane alebo stáva sa aj to, čo je nevýhoda, že pestúni veľa krát nezvládajú starostlivosť 

o dieťa. Tým pádom tie deti sú vystavované temer každodennému sklamaniu tým, že zvereniu 

musia predchádzať stretnutia, musia sa zblížiť a trvá to aj dlhšiu dobu a nie vždy to vyjde. Aj 

keď to vyjde nie je isté, či to nezlyhá. Pri pestúnstve v pestúnstve dieťa zmenu starostlivosti 

intenzívne prežíva a odnáša si veľa do budúcnosti. Každý človek aj vy aj ja sme niečo 

v detstve prežili, čo nás ovplyvnilo vyformovalo do toho čo sme teraz. Predstavte si, že to 

dieťa v náhradne prežije takú závažnú vec ako vyňatie z rodiny. No zanechá to v ňom niečo, 

čo sa neskôr prejaví“. 

Sociálna pracovníčka 4 (SPDDD Úsmev ako dar Nitra): 

„Nevýhoda je, že to dieťa jednoducho nepozná toho človeka ku ktorému ide a aj celý ten 

proces tá príprava je náročnejšia aj pre toho náhradného rodiča aj pre to dieťa, vyžadujú sa 

tam stretnutia, zblíženie“. 

Sociálny pracovník 5 (SPDDD Úsmev ako dar Nitra): „Začal by som osvojením 

a nevýhodami tam. Pri osvojení je to také zložité, ak to dieťa už vníma celú situáciu natoľko 

aby chápalo určité veci. Pretože vlastne to prijatie dieťaťa do rodiny počas osvojenia 

spôsobuje zmenu v živote dieťaťa, osvojiteľov a ich detí. Ten proces je zložitejší ako pri 

NOS, to by som tak podotkol. Ale niečo podobné sa deje aj pri pestúnskej to je tou 

nevýhodou, takou tou hlavnou tá zmena a celkové to vplývanie na dieťa, že nie vždy sa stým 

dieťa vie vyrovnať“. 

 



59  

 

 Michaela Hajdová: Podnikanie v oblasti sociálnej práce 

PODNIKANIE V OBLASTI SOCIÁLNEJ PRÁCE 

Michaela Hajdová  

Školiteľ: doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.   

FF UPJŠ v Košiciach 

 

ABSTRAKT  

HAJDOVÁ, Michaela: Podnikanie v oblasti sociálnej práce. [Práca na švoč]. Univerzita 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Filozofická fakulta: Katedra sociálnej práce. Vedúci práce: 

doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD. Komisia pre obhajoby: Sociálna práca. Košice: 2017. 54s. 

Práca rozpracováva problematiku podnikania v oblasti sociálnej práce a zaoberá sa 

problematikou poskytovania sociálnych služieb. Prvá kapitola teoretickej časti práce sa venuje 

základným pojmom a faktom z oblasti sociálneho podnikania, ktorých znalosť je nevyhnutná 

pre užšie poznanie tejto problematiky. Druhá kapitola sa venuje dôležitosti sociálnych služieb 

a ich charakteristike, následne rozpracováva tie oblasti sociálnych služieb, v ktorých je možné 

začať vykonávať podnikateľskú činnosť. Posledná kapitola teoretickej časti sa zaoberá 

podmienkami a kvalifikáciou, ktorá je vyžadovaná od každého poskytovateľa sociálnych 

služieb, taktiež sa zaoberá aj motivačnými faktormi sociálnych pracovníkov, ako aj 

podmienkami nutnými pre začatie výkonu podnikateľskej činnosti v oblasti sociálnej práce. 

Empirická časť práce sa zameriava na študentov sociálnej práce a ich záujem o podnikanie 

v oblasti sociálnej práce. 
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basic notions and facts in the field of social business, knowledge of which is essential for 
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social services and their characteristics, then it elaborates the areas of social services, in which 

it is possible to take up business. The last chapter of the theoretical part deals with the 

conditions and qualifications that are required by each provider of social services, also deals 

with the motivational factors of social workers, as well as the conditions necessary for taking 

up business activities in the field of social work. The empirical part of the thesis is focused on 

social work students and thier interest in starting a business in the field of social work. 

Keywords: Business plan. Entrepreneur. Social entrepreneurship. Social services. Social 

worker. The provider of social services.  

 

ÚVOD 

 

V súčasnosti, sú sociálne služby oblasťou, ktorá je na vzostupe a je jej venovaná čoraz 

väčšia pozornosť. Jej rýchly rozvoj zachytáva pozornosť mnohých mladých ľudí, ktorí 

prejavujú svoj záujem o poskytovanie sociálnych služieb, pretože sa snažia pomáhať ľudom 

v nepriaznivých situáciách a chcú im poskytnúť šancu, aby sa z tejto situácie dostali.  

Podnikanie v oblasti sociálnej práce, poskytuje takýmto jedincom perfektnú príležitosť 

začleniť sa do skupiny ľudí, ktorí už takto dlhodobo pomáhajú iným a vytvárajú tak pracovné 

podmienky a prostredie pre ľudí, ktorí sú nie len v zlej finančnej, ale aj zdravotnej situácií. 

Mnoho ľudí sa v dnešnej dobe stretáva s ťažkosťami pri hľadaní práce, a ľudia ktorí sú 

akokoľvek znevýhodnení či už zo zdravotných alebo aj iných príčin, to majú o to viac 

problematickejšie. 

Cieľom práce je priblížiť a objasniť dôležité skutočnosti o podnikaní v oblasti 

sociálnej práce a taktiež poskytnúť aktuálne informácie a pohľad na podnikateľskú činnosť 

v oblasti sociálnej práce. Ako aj zistiť rozdielnosť medzi študentmi bakalárskeho 

a magisterského stupňa štúdia v odbore sociálna práca a to z hľadiska miery záujmu 

o podnikanie v oblasti sociálnej práce. Cieľom v empirickej časti práce je realizovať 

dotazníkový výskum so zamarením na študentov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach a ich záujem o podnikanie v sociálnej práci. 

Podnikanie v oblasti sociálnej práce ponúka nové možnosti mladým ľudom, prevažne 

študentom, ktorí by sa takýmto spôsobom mohli uplatniť v spoločnosti. Veľké množstvo ľudí 

si neuvedomuje, aké možnosti, ale aj zodpovednosť a riziká prináša vykonávanie 

podnikateľskej činnosti. V súčasnosti nie je veľkým problémom získať informácie, avšak 
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v dnešnej dobe sa často dejú zmeny a preto je dôležité sa zamerať na získanie vecných 

a aktuálnych informácií.  

Prvá kapitola práce je venovaná definovaniu základných pojmov, s ktorými sa pri 

podnikaní v sociálnej oblasti stretávajú sociálni pracovníci každý deň. Vysvetľuje pojmy ako 

sú sociálna ekonomika a podnik, ktoré sú odvodené a majú úzky súvis s ekonomickými 

pojmami, ako sú podnikanie, podnik a iné. Taktiež sa venuje základnej charakteristike 

podnikateľa a podnikaniu v sociálnej oblasti, rozoberá ciele takéhoto podnikania a na záver 

podotýka dôležitosť podnikateľského plánu, jeho charakteristické črty a štruktúru.  

Druhá kapitola sa zameriava na základnú charakteristiku sociálnych služieb, ich 

vymedzenie a hlavné ciele ich poskytovania. Svoju pozornosť upriamuje predovšetkým na 

sociálne služby, v ktorých je možné začať vykonávať podnikateľskú činnosť. Následne sa 

v krátkosti venuje aj významu mediácie a vysvetľuje možnosti jej uplatnenia v každodennej 

praxi sociálnych pracovníkov. 

Tretia kapitola pozostáva z vymedzenia nevyhnutných základných podmienok, ktoré 

sociálni pracovníci musia splniť, ak chcú vykonávať prácu v sociálnej oblasti. Následne sa 

venuje výkonu samostatnej praxe v oblasti sociálnej práce, kde opisuje sociálnych 

pracovníkov a vyzdvihuje ich všestrannosť a schopnosť uplatniť sa v akomkoľvek odvetví 

sociálnej práce. Tretia kapitola ďalej udáva, že sociálny pracovník je jedinec, ktorý je 

dostatočne iniciatívny i flexibilný a jeho opis uzatvára tvrdením, že sociálni pracovníci 

neustále nadobúdajú nové znalosti.  

Empirická časť sa zameriava na zistenie rozdielov medzi študentmi bakalárskeho 

a magisterského stupňa štúdia v odbore sociálna práca, a to z hľadiska problematiky 

podnikania v oblasti sociálnej práce. 

 

1 PODNIKANIE V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH 

 

V nasledujúcej kapitole sa budeme venovať vymedzeniu všeobecných základných 

pojmov, typických pre oblasť podnikania v sociálnej sfére. Jedná sa o pojmy ako podnikanie 

alebo sociálny podnik. Taktiež si rozoberieme význam podnikania v sociálnej sfére, ako aj 

všeobecnú charakteristiku podnikania v tejto oblasti. V závere prvej kapitoly zadefinujeme 

podnikateľský plán sociálneho podnikania a jeho štruktúru. 
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1.1 Základné pojmy 

Na pojem podnikanie môžeme nazerať, ako na nadanie a motiváciu nájsť a vytvoriť 

príležitosti pre podnik a následne, tieto príležitosti využiť pre zaistenie jeho prosperity. Je to 

činnosť spojená s ľuďmi, ich myslením, vynaliezavosťou a schopnosťou adaptovať sa na 

frekventovane sa meniace spoločenské prostredie a potreby klientov. (Solík a Jakubec 2007) 

Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb., definuje podnikanie ako nepretržitú činnosť 

vykonávanú samostatne podnikateľom, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, za 

účelom dosiahnutia zisku. Z uvedeného vyplýva, že aby akákoľvek činnosť mohla byť 

považovaná za podnikanie, musí spĺňať určené podmienky a musí ich napĺňať všetky naraz. 

Podnikanie, teda považujeme za cieľavedomú činnosť s kreatívnymi a iniciatívnymi 

prístupmi, ktorých výsledkom je praktický prínos, pridaná hodnota a úžitok, ako aj za 

organizačnú činnosť a riadenie procesu transformácie v neustále sa opakovanom cykle, 

s akceptáciou podnikateľského rizika. (Mikoláš, Srpová a Veber 2012) 

Podnikanie, taktiež slúži na nájdenie rozličných podnikateľských príležitostí, ktorými 

sa zapĺňajú prázdne pozície na trhu a slúži na obnovenie rovnováhy medzi dopytom 

a ponukou (Majduchová a Neumanová 2015).  

Podnikanie môžeme zhrnúť do troch poňatí tohto pojmu: 

1. Podnikanie ako proces alebo činnosť, ktorej hlavným účelom je vyprodukovanie 

niečoho navyše, statku alebo hodnoty, ktorá má peňažnú alebo nepeňažnú podobu. 

2. Podnikanie ako prístup charakterizujeme, ako nezávislé nachádzanie rozličných 

príležitosti k realizácii cieľa a ako ekonomicky účinné spracovanie zdrojov a času. 

Jedným z charakteristických znakov je taktiež, dobrovoľné prevzatie zodpovednosti 

a rizika.  

3. Podnikanie ako hodnotovú orientáciu rozumieme, ako štruktúru postojov a hodnôt so 

sociálnym a individuálnym rozmerom. Sociálny rozmer je spôsob, akým spoločnosť 

reaguje na podnikavých ľudí a podnikateľov. Individuálny rozmer kladie na jedincov 

rozličné požiadavky, radíme tu napríklad schopnosť niesť podnikateľské riziko, 

schopnosť čeliť neistote podnikania a rovnako aj zodpovednosť za túto činnosť. 

(Řehoř 2010) 

Podnik a jeho definície sú rozlične vymedzené v rozdielnych literatúrach. 

Najobsiahlejšiu definíciu môžeme nájsť vo Veľkej ekonomickej encyklopédií, ktorá uvádza 

že, podnik je legislatívne a ekonomicky nezávislá podnikateľská jednotka, ktorej hlavnou 

snahou je ekonomická realizácia a podnikateľská činnosť. Je tvorená rozličnými vecami, 
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patria tu napríklad budovy, stroje alebo pozemky. Taktiež je, tvorená majetkovými 

a nehmotnými právami a osobnými zložkami. Majetkové práva obsahujú rozličné licencie 

alebo patenty, nehmotné práva zahŕňajú postavenie na trhu ako aj obchodné meno. Osobné 

zložky sú tvorené zamestnancami podniku, ich vedomosťami a kvalifikáciami na vykonávanie 

činností v rámci podniku. (Baláž et al., 1996) 

Menej obsiahlu definíciu uvádza Vyšňovská (2006), ktorá považuje podnik za 

základnú hospodársku jednotkou, ktorá poskytuje služby alebo vyrába výrobky 

transformáciou výrobných vstupov vo výrobnom procese na výstupy. 

Ako hlavnú charakteristickú zložku podniku môžeme uviesť schopnosť využívať 

výrobné faktory a ich pretváranie, ako aj hospodárnosť, ktorá je považovaná za činnosť 

podniku, ktorej účelom je čo najvýhodnejšie spracovanie vstupov na výstupy. Tieto výstupy 

zaisťujú finančnú rovnováhu, ktorá je taktiež považovaná za jednu z troch základných 

charakteristík podniku. (Majtán et al., 2014) 

Medzi špecifické znaky podniku patrí autonómia podniku a jeho súkromné vlastníctvo. 

Podnik je charakterizovaný svojou ziskovosťou, ktorá je základným motivačným kameňom 

vykonávať podnikateľskú činnosť a taktiež, je to neodmysliteľná požiadavka pre 

pokračovanie a prevádzkovania tejto činnosti. (Hečková et al., 2011) 

Podnikateľ je právne zadefinovaný v Obchodnom zákonníku č. 513/1991 Zb., ktorý 

opisuje podnikateľa ako osobu, ktorá je zapísaná v obchodnom registri a ktorá vykonáva 

svoju podnikateľskú činnosť na základe živnostenského alebo iného oprávnenia podľa 

osobitných predpisov. 

Podnikateľ sa vyznačuje charakteristickými vlastnosťami, medzi ktoré patrí jeho 

schopnosť vziať do rúk iniciatívu a organizovať, prípadne reorganizovať spoločensko-

ekonomické postupy so snahou zveľadiť zdroje a aktuálny stav, na kvalitný a cenný výsledok 

s kalkuláciou možného podnikateľského rizika a prípadného neúspechu počas procesu 

vykonávania tejto činnosti. (Shapero 1975, in: Koráb a Mihalisko 2005)  

Každý podnikateľ je individuálny, no pre správny úspech, by každý podnikateľ mal 

mať určité osobné vlastnosti a dispozície, ktoré mu pomáhajú k zaisteniu si úspechu počas 

vykonávania podnikateľskej činnosti. Mal by ovládať základne vedomosti a poznatky 

o podnikaní. Taktiež, rozličné schopnosti a určitú úroveň rozumovej inteligencie 

a samozrejme zručnosti pomocou ktorých, je schopný využiť svoje poznatky pri riešení 

konkrétnych situácií a problémov. Osobné vlastnosti popisujú samotnú osobnosť podnikateľa. 

Poznáme špecifické vlastnosti, teda jedinečné osobné charakteristiky, ktoré majú vplyv na 
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úspech podnikateľa a nešpecifické vlastnosti, medzi ktoré sa zaraďuje charakter podnikateľa 

a temperament. (Mikoláš 2010) 

Rozhodnutiu začať podnikať by malo predchádzať úplne prehodnotenie svojich 

vlastných predpokladov. Požiadavky na tieto predpoklady sa líšia podľa zamerania podniku, 

no v prípade že budúci potenciálny podnikateľ nemá potrebné znalosti, bude nútený 

zaobstarať ľudí s týmito poznatkami a vedomosťami. (Rybárová 2012) 

Ďalším významným pojmom je sociálna ekonomika, ktorá nahrádza verejný trh 

a sektor. Jej koncept bol kedysi spájaný s rozličnými družstvami a združeniami. Zahŕňa 

subjekty, ktoré sú činné vo všetkých oblastiach spoločnosti. Tieto subjekty sú pokladané za 

nástroj, pomocou ktorého sa sociálna ekonomika snaží znížiť vplyv ekonomickej krízy 

prostredníctvom poskytovania pracovných miest osobám, ktoré doposiaľ boli odkázané na 

sociálne dávky poskytované štátom. (Dohnalová 2012)  

Sociálna ekonomika je založená na niekoľkých základných hodnotách, ktoré zahŕňajú 

solidaritu a rozličné demokratické prvky riadenia podniku, ako aj zameranie svojich aktivít 

v prospech spoločnosti. Ich základnou charakteristickou črtou je fakt, že svoj zisk opäť 

reinvestujú do podnikateľských aktivít podniku. (Šťastná 2016) 

Sociálna ekonomika, sociálny podnik a sociálne podnikanie sú pojmy, ktoré 

v nedávnej minulosti boli takmer úplne neznáme. Všeobecne môžeme tvrdiť, že podniky 

podnikajúce v sociálnej oblasti svoje aktivity zameriavajú na uskutočnenie ich sociálnych 

cieľov za využitia trhového mechanizmu. (Šloufová 2012) 

1.2 Sociálna sféra a vstup do podnikania 

Podnikanie v sociálnej oblasti znamená organizovať službu v tejto oblasti, čo je vždy 

pokladané za veľmi prínosné. Podstatou týchto činností je dostupnosť služieb tým, ktorí trpia 

nedostatkom prostriedkov k zabezpečeniu týchto služieb (Průša 2007). 

Všeobecná charakteristika podnikania v sociálnej oblasti hovorí o strate dominantnosti 

hlavnej jednotky sociálnej politiky, teda štátu. Samotný štát však produkuje možnosti a miesto 

pre rozličných poskytovateľov týchto služieb v záujme znižovania nepriaznivých faktorov 

ovplyvňujúcich trh, ako sú napríklad služby v oblasti nezamestnanosti. (Korimová 2008) 

Podnikatelia, ktorí svoju činnosť vykonávajú v oblasti sociálnej práce a služieb 

prinášajú vždy nové rozličné kombinácie týchto služieb v rôznych oblastiach. Ich snaha sa 

sústreďuje na neustálu ponuku nových dostupných služieb klientom, so zvyšovaním ich 

kvality. (Šloufová 2011) 
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Termín sociálne podnikanie sa na prvý pohľad môže javiť ako pojem, ktorý sa sám 

vylučuje. Cieľom podnikania je produkcia zisku, avšak sociálna oblasť sa sústreďuje na 

zabezpečenie služieb, ktoré sú verejne prospešné. Sociálne podnikanie ciele týchto sfér spája 

do jednej, teda na produkciu zisku, ktorá sa použije na opätovnú investíciu pre rozvoj 

podniku, teda v konečnej podstate pre rozvoj aktivít ktoré sú všeobecne prospešné. (Horská 

2012) 

Všeobecne platné pravidlá Európskeho spoločenstva hovoria o snahe dosiahnuť tri 

primárne ciele v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Prvým cieľom je zabezpečenie 

dostupnosti týchto služieb v rovnakej časovej, ekonomickej a druhovej forme. Kvalita je 

pokladaná za druhý cieľ, ktorý určuje štandard komunitnej starostlivosti, informovanosti 

a úrovne kvality. Posledným z troch cieľov je snaha udržať a koordinovať tieto služby medzi 

sociálnou a zdravotnou starostlivosťou spolu s regionálnymi, štátnymi, miestnymi subjektmi, 

ktoré sú zaobstarávané vďaka súkromnému financovaniu. (Káčerová, Mládek a Ondačková 

2013) 

Pre sociálneho podnikateľa je vykonávanie činnosti omnoho náročnejšie, pretože musí 

mať nie len správne manažérske vlohy, ale musí taktiež mať vzdelanie pre prácu s osobami, 

ktoré sú určitým spôsobom znevýhodnené. Jeho ekonomické, ale aj sociálne ciele musia byť 

v rovnováhe pre zaručenie stability a prosperity podniku. (Bednáriková a Francová 2011) 

Pred vstupom do podnikania je nevyhnutné zostaviť podnikateľský plán. 

Podnikateľský plán je písomná dokumentácia, v ktorej podnikateľ uvádza všetky dôležité 

vonkajšie a predovšetkým vnútorné prvky, ktoré majú vplyv a súvis s predmetom jeho 

podnikateľskej činnosti. (Srpová 2010) 

McKeever (2007) definuje podnikateľský plán, ako dokumentáciu v ktorej opisujeme 

a analyzujeme našu podnikateľskú víziu a uvádzame detailnú predstavu o budúcom fungovaní 

firmy.  

Existuje viacero štruktúr plánu sociálneho podnikania, no každý seriózny 

podnikateľský plán, by mal byť tvorený minimálne týmito prvkami: Zhrnutie obsahuje 

kľúčové body podnikateľského plánu, jeho cieľom je zaujať čitateľa. Zhrnutie sa zväčša píše 

na koniec. Následne v ďalšej časti je vhodné definovať základné informácie o sociálnom 

podniku, kde sa hlavne opisuje situácia podniku, jeho história, ciele, stratégia a vlastnícke 

pomery. Ďalším z hlavných bodov podnikateľského plánu je opis príležitosti pre podnikanie. 

V tejto časti je vhodné opísať službu alebo produkt, jeho konkurenčnú výhodu a výsledný 

úžitok pre konečného spotrebiteľa. Podnikateľský plán taktiež obsahuje aj časť, v ktorej sa 

opisuje celkové poslanie alebo vízia. Tú je nutné stručne sformulovať a hlavne treba 
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definovať, kam sa chce podnik dostať. Ďalším bodom je analýza trhu, opis jeho veľkosti 

a definovanie zákazníkov, na ktorých sa plánujeme zamerať. Je nutné spomenúť a zhodnotiť 

aj prípadnú konkurenciu a určiť dodávateľov, odberateľov, prípadne vypracovať SWOT 

analýzu a analýzu rizík. Časť marketingu je miesto vhodné na opis spôsobu, ktorým chce 

podnikateľ dosiahnuť už určených cieľov, taktiež opis reklamy pre zákazníka s prihliadnutím 

na to, že sa jedná o sociálny podnik. Taktiež nesmieme zabudnúť definovať harmonogram, 

kde podnikateľ odhaduje čas, za ktorý dosiahne určité body podnikania. Ako ďalším bodom 

podnikateľského plánu je opis ľudských zdrojov, kde definujeme počet pracovníkov, stručnú 

náplň ich práce a spôsob odmeňovania. Jedným z posledných bodov je finančný plán. 

Finančný plán opisuje tok financií podniku, ktoré plánuje podnik využiť k naplneniu cieľov 

ako aj príjmy, náklady ale aj zdroje financovania podniku. Na záver podnikateľského plánu je 

nutné doložiť doklady a prílohy. (Francová a Kurková 2012) 

 

2 SOCIÁLNE SLUŽBY 

 

V nasledujúcej kapitole sa zameriame na charakteristiku sociálnych služieb a ich cieľa, 

ako aj vymedzenie sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych službách. V krátkosti 

spomenie formy sociálnych služieb. Posledným bodom tejto kapitoly bude, definícia 

poskytovateľa sociálnych služieb a vymedzenie oblastí sociálnych služieb možných pre 

poskytovanie neverejným poskytovateľom. 

 

2.1 Základná charakteristika a vymedzenie služieb v sociálnej oblasti 

Služba predstavuje neodmysliteľný prvok ľudskej existencie. Je jednou zo zložiek 

statkov spotrebovávaných ľuďmi, za účelom zaistenia vlastnej existencie. Služby sú súčasťou 

každodenného života ľudí a sú jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastí ekonomiky 

spoločnosti. (Cibáková 2008) 

Sociálna služba je špecifická činnosť, ktorá sa sústreďuje na uspokojenie skupinových 

potrieb, alebo aj potrieb jedinca. Sociálne služby, predstavujú súbor činností, ktoré sú 

vykonávané inak, než prevodom materiálnych statkov (Levická 2003). 

Sú to všetky dlhodobé ale aj krátkodobé služby, ktoré sa poskytujú len určitým 

znevýhodneným osobám za účelom zvýšenia kvality ich života (Matoušek 2016).  
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Ich hlavným cieľom je snaha o zvýšenie kvality ich života a v najvyššej miere začleniť 

klientov do spoločnosti, prípadne chrániť samotnú spoločnosť pred rizikami, ktoré 

predstavujú tieto osoby (Matoušek a Koldinská 2007). 

Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. charakterizuje sociálne služby ako 

odbornú, obslužnú alebo akúkoľvek inú činnosť, prípadne súbor činností, ktoré sa 

zameriavajú prevažne na snahu zabrániť nepriaznivej sociálnej situácií, na jej samotné 

riešenie, prípadne na uľahčenie zlej sociálnej situácie rodiny, komunity alebo fyzickej osoby. 

Jedná sa o činnosti, ktoré zahŕňajú snahu o obnovu, rozvoj a zachovanie schopnosti fyzickej 

osoby viesť život samostatne a o podporu o začlenenie do spoločnosti. Jedná sa tiež o činnosti 

súvisiace s obstarávaním podmienok, ktoré sú nutné pre uspokojenie základných životných 

potrieb, prípadne aj riešenie krízovej situácie rodiny alebo fyzickej osoby. Zákon o sociálnych 

službách č. 448/2008 Z. z., definuje nepriaznivú sociálnu situáciu, ktorú opisuje ako situáciu 

ohrozujúcu akúkoľvek fyzickú osobu prostredníctvom sociálneho vylúčenia, alebo 

obmedzenia schopností potrebných pre jej spoločenské začlenenie. Nepriaznivá sociálna 

situácia, tiež zamedzuje schopnosť riešiť svoje problémy samostatne a môže vzniknúť, 

pretože fyzická osoba nemá zabezpečené podmienky, ktoré sú potrebné pre uspokojenie 

základných životných podmienok, alebo aj z dôvodu závislosti na návykových, škodlivých 

látkach a spôsobu života. Nepriaznivá sociálna situácia však môže vzniknúť, aj pre možnosť 

vyskytnutia sa ťažkých zdravotných situácií alebo postihnutia. V niektorých prípadoch je 

zapríčinená z dôvodu dovŕšenia veku fyzickej osoby, potrebného na vznik nároku na starobný 

dôchodok alebo aj z dôvodu zotrvania v lokalite, ktorá je priestorovo segregovaná a v tejto 

oblasti je prítomná chudoba, ktorá je generačne reprodukovaná. 

Sociálne služby sú jednou z dvoch zložiek systému sociálnej starostlivosti, kde 

predstavujú podporu personálu vykonávajúcich aktivity k posilneniu blaha, zdravia 

a sebestačnosti osobám závislých na sociálnych službách. Majú za účel spevniť rodinné 

vzťahy rodinám, komunitám, skupinám ako aj jedincom. Sociálne služby mimo iné v sebe 

zahŕňajú aj mimoekonomické funkcie, ako sú humánnosť a solidarita.(Barker 2003, in: 

Mizrahi and Davis 2008; Benčo 2005) 

Medzi jednu zo základných čŕt každej služby patrí jej variabilita. Služby sú vysoko 

variabilné, čo predstavuje rozdiel v kvalite poskytovaných služieb hlavne pomocou ľudských 

činiteľov. Nedostatok štandardizácie spôsobil ťažkosti pri zaručeniu rovnakej úrovne 

poskytovaných služieb. Keďže služby majú nehmotný charakter, aj ich vlastníctvo nie je 

reálne. Absencia vlastníctva podotýka finálny charakter služieb, z čoho vyplýva to, že službu 

je nemožné vlastniť, iba čerpať výhodu z poskytovanej služby. (Michalová 2008) 
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Formy sociálnych služieb vymedzuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 

Uvádza, že sociálna služba sa poskytuje ambulantnou, terénnou, pobytovou či inou formou 

fyzickej osobe, ktorá sa nachádza v nepriaznivom prostredí alebo situácií. Sociálnu službu je 

možné poskytovať aj telefonicky, prípadne použitím ostatných telekomunikačných 

prostriedkov. 

Všetky sociálne služby je možné rozdeliť, podľa rozličných kritérií. Môžeme teda 

rozoznávať sociálne služby slúžiace na rehabilitačné, preventívne, intervenčné alebo aj 

terapeutické účely. Všetky sociálne služby je možné rozlišovať aj podľa miesta poskytnutia 

danej služby, možné je taktiež aj delenie podľa povahy nepriaznivej situácie príslušnej 

skupiny. V tomto prípade hovoríme o sociálnych službách zameraných na zaobstarávanie 

a uspokojovanie najdôležitejších podmienok a základných potrieb nevyhnutných pre život. 

Dôležité sú služby slúžiace na podporu detí a rodín, ako aj služby, ktoré sa zameriavajú na 

vyriešenie nevhodnej a neprajúcej sociálnej situácie, ktorá zapríčinila problémy so 

zdravotným stavom, prípadne aj z dôvodu dosiahnutia dôchodkového veku.(Matoušek 2012; 

Lehoczká 2011) 

Sociálne služby ďalej môžeme rozdeliť aj podľa foriem na klasické a moderné 

sociálne služby. Klasické formy sociálnych služieb zahŕňajú služby súvisiace s ústavnou 

starostlivosťou o starých, zdravotne znevýhodnených a chorých. Taktiež sem patrí 

starostlivosť o ľudí, ktorí sú pred nástupom na výkon trestu odňatia slobody a taktiež 

starostlivosť o ľudí, čo takýto výkon už absolvovali. Klasická forma sociálnej starostlivosti 

zahŕňa aj útulky pre bezdomovcov a sociálne poradenstvo. Moderné formy služieb súvisia 

s uľahčením ekonomických problémov v starobe. Zahŕňa to teda služby súvisiace 

s dôchodkovým poistením, ako aj ošetrovateľské služby v domácom prostredí, patrí sem aj 

street worker. (Levická 2003) 

2.2 Sociálne služby zabezpečované neverejným poskytovateľom 

Každý poskytovateľ sociálnych služieb, ktorý vykonáva určité služby vo verejnom 

záujme musí byť registrovaný, niektorí poskytovatelia vykonávajú svoju činnosť na základe 

akreditácie. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vedie centrálny 

register všetkých poskytovateľov sociálnych služieb. Samosprávne kraje vedú zoznamy 

poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí tieto služby poskytujú na ich území. V týchto 

registroch sú evidované údaje všetkých poskytovateľov sociálnych služieb a taktiež sú vedené 

aj informácie o druhu sociálnej služby, ktorú poskytujú. Platná právna norma charakterizuje 
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poskytovateľa sociálnej služby, ako verejného poskytovateľa, teda právnickú osobu zriadenú 

obcou alebo vyšším územným celkom. Ďalej je za poskytovateľa považovaný neverejný 

poskytovateľ sociálnych služieb. Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb sú veľmi 

podstatní, pretože predstavujú druh občianskej súdržnosti, uvedomelosti a pomáhajú 

k začleneniu do spoločnosti. Registrácia neverejného podnikateľského subjektu sa vykonáva 

na prislúchajúcom vyššom územnom celku, v ktorom sa nachádza sídlo právnickej osoby, 

alebo má fyzická osoba v tomto území trvalý alebo prechodný pobyt. Vyšší územný celok 

môže neverejného poskytovateľa poveriť poskytovaním sociálnej služby na základe 

vypracovanej zmluvy. (Nováčková a Zemanovičová 2015) 

Prijímateľ, inak nazývaný aj užívateľ sociálnych služieb, je považovaný za ďalší 

subjekt, ktorého sa vplyv sociálnych služieb bezprostredne týka. Jedná sa o osobu odkázanú 

na podporu a pomoc od subjektov poskytujúcich sociálne služby a verejnej správy vo forme 

poskytnutia sociálnych služieb. Ide predovšetkým o prípady, v ktorých dané osoby nie sú 

schopné vyriešiť svoju nie veľmi priaznivú sociálnu situáciu prostredníctvom pomoci od 

svojej rodiny a najbližších. (Lehoczká 2011) 

Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. uvádza druhy služieb, v oblasti 

sociálnej práce, v ktorých je možné začať podnikať. Ide o nasledovné služby: 

1. Služby poskytované v oblasti krízovej intervencie: 

 Terénna sociálna služba krízovej intervencie. 

 Poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach (Nízkoprahové denné centrum, 

domov na polceste, nocľaháreň, zariadenie núdzového bývania, komunitné 

centrum, útulok). 

 Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu. 

2. Služby zameriavajúce sa na rodiny s deťmi a ich podporu. 

 Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení 

starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. 

 Služba včasnej intervencie. 

 Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života. 

 Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa. 

 Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa v zariadení dočasnej starostlivosti o deti. 

3. Služby v oblasti sociálnej práce, ktorých hlavným zameraním je snaha o riešenie 

nepriaznivej sociálnej situácie zapríčinenej ťažkým zdravotným postihnutím, 

nepriaznivým zdravotným stavom alebo dovŕšením dôchodkového veku. 
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 Poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané 

na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. 

(Denný stacionár, domov sociálnych služieb, zariadenie opatrovateľskej služby, 

rehabilitačné stredisko, zariadenie pre seniorov, špecializované zariadenie, 

zariadenie podporovaného bývania). 

 Opatrovateľská služba. 

 Sprostredkovanie tlmočníckej služby. 

 Požičiavanie pomôcok. 

 Tlmočnícka služba a sprostredkovanie tlmočníckej služby. 

 Prepravná, sprievodcovská a predčítateľská služba. 

4. Služby ktoré sú poskytované prostredníctvom telekomunikačných technológií. 

(Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, krízová pomoc poskytovaná 

prostredníctvom telekomunikačných technológií). 

5. Ostatné podporné sociálne služby. 

 Poskytovanie sociálnej služby v dennom centre. 

 Pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností. 

 Poskytovanie sociálnej služby v dennom centre. 

 Podpora samostatného bývania. 

 Poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny. 

 Poskytovanie sociálnej služby v práčovni. 

 Poskytovanie sociálnej služby v jedálni. 

 Odľahčovacia služba. 

A to ambulantnou, terénnou, pobytovou (týždenná, celoročná služba) alebo inou 

formou (telefonicky, pomocou telekomunikačných technológií). 

Sociálny pracovník sa v rámci podnikateľskej činnosti, môže uplatniť aj ako mediátor, 

nakoľko mediáciu môžeme využiť v každodennej praxi, ale aj v rôznych odvetviach sociálne 

práce. Jej aplikácia závisí predovšetkým od úrovne vzdelania a osobnostných predpokladov 

sociálneho pracovníka. Hlavným významom mediácie je mimosúdne riešenie sporov a jej 

využitie v sociálnej práci sa môže najčastejšie realizovať pri riešení rodinných sporoch, 

v prípade vzniku rozvodovej situácie, riešenie otázky zverenia dieťaťa do osobnej alebo 

striedavej starostlivosti rodičov, pri vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, 

pri úprave vzťahov v rodine, riešení medzigeneračných konfliktov, riešenie rôznych 

konfliktov v škole, prípadne v zamestnaní, môže prispievať k lepšiemu spolužitiu ľudí 
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v určitej komunite a podobne. Mediáciu môžeme zaradiť, medzi nové oblasti sociálnej práce, 

nakoľko sociálna práca pôsobí aj preventívne a jej práca sa nekončí vtedy, kedy končí daný 

problém a prostredníctvom mediácie, môže predstaviť klientom nové spôsoby riešenia 

konfliktov a s nimi súvisiacich problémov. (Sedláková 2014) 

 

3 SOCIÁLNY PRACOVNÍK A PODNIKANIE V SOCIÁLNEJ SFÉRE 

 

V tejto časti práce sa budeme venovať predovšetkým charakteristike sociálneho 

pracovníka a požiadavkám, ktoré sú kladené na každého z nich. Rozoberieme problematiku 

sociálneho podnikania a motiváciu sociálnych pracovníkov k vykonávaniu podnikateľskej 

činnosti a taktiež podmienky stanovené zákonom o sociálnej práci, ktoré sú nevyhnutné pre 

začatie výkonu podnikateľskej činnosti v oblasti sociálnej práce. 

 

3.1 Sociálna práca a podmienky jej výkonu 

Zákon o sociálnej práci č. 219/2014 Z. z. ustanovuje podmienky nevyhnutné na výkon 

sociálnej práce. Pre výkon takejto činnosti zákon vyžaduje odbornú spôsobilosť sociálneho 

pracovníka. Odbornú spôsobilosť, môže sociálny pracovník nadobudnúť splnením 

kvalifikačných predpokladov pre sociálneho pracovníka, teda získanie vysokoškolského 

vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca. Asistent sociálnej práce musí 

dosiahnuť vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v príslušnom odbore. Pomocou 

akreditovaného špeciálneho vzdelávacieho programu, ktorý bol ustanovený pre daný odbor 

sociálnej práce, môže sociálny pracovník nadobudnúť osobitný kvalifikačný predpoklad pre 

výkon špecializovanej odbornej činnosti. 

V prípade záujmu sociálneho pracovníka o vykonávanie podnikateľskej činnosti 

v sociálnej sfére, zákon o sociálnej práci č. 219/2014 Z. z. ustanovuje podmienku mať 

povolenie na výkon samostatnej praxe. Toto povolenie vydáva komora sociálnych 

pracovníkov a stanovuje nasledujúce podmienky. Sociálny pracovník musí spĺňať 

kvalifikačný predpoklad, mať minimálne trojročnú prax, výkon samostatnej praxe musí 

umožňovať právny predpis, musí byť bezúhonný, mať spôsobilosť na právne úkony v plnom 

rozsahu a mať zabezpečenú supervíziu na výkon samostatnej praxe. 

Realizácia sociálnej práce sa uskutočňuje hlavne prostredníctvom poskytovania 

sociálnych služieb. Sociálne subjekty si pre realizáciu svojich vlastných sociálnych 

programov a cieľov najímajú a zamestnávajú vyškolených profesionálnych sociálnych 
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pracovníkov za účelom poskytovania sociálnych služieb. Prostredníctvom týchto 

kvalifikovaných odborných sociálnych pracovníkov sú realizované všetky poskytované 

sociálne služby v danom programe. (Gulová 2011) 

Sociálny pracovník predstavuje prvok slúžiaci na realizáciu úloh v oblasti sociálnej 

práce. Termín sociálny pracovník však je ešte stále, v domácej praxi využívaný pre 

pomenovanie prílišne veľkej miery rozličných pracovných pozícií od asistenta sociálneho 

pracovníka alebo terapeuta, cez poradcu alebo aj generálneho riaditeľa, až po ministra, alebo 

aj profesora sociálnej práce. Preto môžeme tvrdiť, že pracovnú pozíciu, ktorú zaujíma 

profesionálny pracovník v rámci oblasti sociálnej práce nie je nijak diferencovaná. (Levická 

2007) 

Faktory ako sú odborná pripravenosť, znalosti a skúsenosti, ako aj samotná osobnosť 

daného sociálneho pracovníka vo veľkej miere majú vplyv na jeho efektívnosť a odbornosť 

jeho činnosti v obore. Pre výkon tohto povolania je nevyhnutne dôležité, aby sociálny 

pracovník bol schopný vykonávať rozhodnutia medzi dvomi a viac alternatívami, aby taktiež 

bezprostredne dodržiaval etický kódex a aby bol schopný sociálneho cítenia a empatie. 

(Lovašová 2015) 

Každý pracovník v odbore sociálnej práce sa nachádza vo veľkom spektre práce 

zahrňujúcej vykonávanie činností pracovníka v oblasti sociálno-správnej činnosti a v oblasti, 

ktorá je vysoko špecializovaná na činnosti súvisiace s tréningom, supervíziou, terapiou 

a výskumom, ako aj s tvorením teoretického základu a pripravovanie a vzdelávanie 

sociálnych pracovníkov. Správnym predpokladom teda je, že sociálny pracovník je schopný 

a dokáže vykonávať svoju profesionálnu činnosť na rozličných úrovniach v oblasti sociálnej 

práce. (Gulová 2011) 

Pre opätovnú reflexiu potrieb danej doby, sociálna práca nevyhnutne potrebuje 

dynamických, tvorivých a predovšetkým dostatočne pružných a iniciatívnych sociálnych 

pracovníkov, ktorí sú zanietení pre výkon svojej práce. Pre úspešnú realizáciu profesie 

sociálneho pracovníka, si jej náročnosť vyžaduje aby daný jedinec absolvoval nie len 

stredoškolské, ale najmä vysokoškolské štúdium v odbore sociálnej práce. A aby pokračoval 

v absolvovaní a uplatňovaní rôznych ďalších foriem vzdelávania v rozličných oblastiach 

sociálnej práce pre nadobudnutie nových zručností a vedomostí. Skvalitniť vzdelanostnú 

prípravu sociálnych pracovníkov a vhodná príprava pre prax v oblasti sociálnej práce, boli 

jasne stanovené ako primárne ciele. (Hangoni 2010)  

Oblasť sociálnych služieb požaduje veľké množstvo profesijných činností, ktorých 

podmienkou pre každého sociálneho pracovníka je absolvovanie odborného vzdelania 
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v danom odbore. Profesie, ktoré sú sociálnou sférou akceptovateľné, sú v oblasti systému 

vysokoškolského štúdia pripravované pre prax všeobecne. To môžeme považovať za 

prirodzené, keďže je nemožné, aby bol študent pripravovaný na konkrétny typ činností, ktoré 

bude v praxi realizovať. (Repková 2000) 

Jedným z dôvodov, prečo by mali sociálni pracovníci zamerať svoju pozornosť aj na 

takú možnosť, akou je podnikanie v oblasti sociálnej práce je fakt, že prenechávanie 

manažmentu sociálnej práce ľudom s iným povolaním nemá zmysel. V prípade, ak by sa 

manažéri mali stať sociálnymi pracovníkmi, boli by nimi iba navonok, ich vlastná vnútorná 

logika, by už vykonávala zvecňovanie sociálnej práce. Táto skutočnosť z nich reálne vytvára 

a robí cudzincov v oblasti sociálnej práce. Na riešení a celkovom spracovávaní tejto 

problematiky by sa mali zúčastňovať aj študenti, no len v prípade ak nemajú záujem len o to, 

aby predstavovali pasívnych príjemcov čohosi, čoho logika je pre nich absolútne 

nerealizovateľná. Študenti, taktiež by mali mať nárok, aby im bolo sprostredkované vzdelanie 

pre vykonávanie ich profesie, ale aj na vedomosti z procesu vzniku tohto povolania. (Göppner 

and Hämäläinen 2008) 

Otázka, ktorú môžeme v súčasnosti považovať za najpodstatnejšiu je, o akých formách 

sociálnej práce je v súčasnej spoločnosti trvalý záujem, alebo aké formy si môže spoločnosť 

dovoliť. (Erath and Göppner1996, in: Göppner and Hämäläinen 2008)  

 

3.2 Sociálne podnikanie ako možnosť pre sociálneho pracovníka 

V súčasnosti sa pozornosť akademickej obce upriamila aj na sociálne podnikanie, 

vzhľadom na zviditeľnenie a rozvoj tejto oblasti. Za posledných niekoľko rokov mnohé 

univerzity po celom svete vytvorili študijné programy zamerané na výučbu predmetov 

špecializovaných na podnikanie v sociálnej oblasti, pričom sa nejedná o odbory len 

s technicko-administratívnym zameraním. (Dohnalová, Deverová a Šloufová 2012) 

Sociálne podnikanie predovšetkým predstavuje lákadlo pre mladých ľudí z radov 

študentov, ktorí prejavujú záujem o riešenie špecifického sociálneho problému. Generácia 

mladých porevolučných absolventov sa začína stále viac a viac angažovať a snaží sa aktívne 

vykonávať rôzne činnosti prospešné pre spoločnosť. Téma občianskej spoločnosti a verejného 

priestoru je stále viac diskutovaná. Pomocou otvorených hraníc mladí ľudia naberajú nové 

inšpirácie z okolitých európskych štátov pre podnikanie v oblasti sociálnej práce. 

Predpokladom týchto okolností je neustály nárast pracovníkov, ktorí absolvovali štúdium 

v oblasti sociálnej práce a zároveň aj zvýšenie prosperity sociálneho podnikania. Čo môže 
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mať za následok, že počas návštevy sociálneho podniku, si v budúcnosti ani len nemusíme 

uvedomiť, že sa jedná o podnik, ktorý je sociálny. Priazeň takýchto podnikov nepretržite 

rastie a priťahuje obyvateľov miest. Podnikanie v oblasti sociálnej práce predstavuje 

alternatívu, ktorá sa neustále transformuje v rámci krajín Európy. (Klenorová 2014) 

Vzhľadom na to, že všetci sociálni pracovníci sú dostatočne kvalifikovaní pre 

vykonávanie a poskytovanie služieb, ktoré cielene riešia konkrétne sociálne problémy daného 

klienta, musia byť taktiež, rovnako dobre kvalifikovaní pre tvorbu príležitostí, ktoré poskytnú 

klientovi možnosti vyriešiť si svoju nepriaznivú sociálnu situáciu vlastnými silami. Možnosť 

pre sociálneho pracovníka predstaviť si seba samého ako konštruktéra podnikateľského 

programu, mu dáva možnosť znížiť vplyv ostatných profesionálov, prostredníctvom 

určovania podoby praxe poskytovaných služieb v oblasti sociálnej práce. (1993 Kirst-Ashman 

a Hull, in: Oujezdská a Gojová 2016) 

Young (1991, in: Bent–Goodley 2002) podporuje ideu, v ktorej uvádza, že sociálni 

pracovníci, môžu byť zameraní aj podnikateľsky, teda môžu vytvoriť efektívne podnikanie 

a zároveň môžu byť aj etickí, teda schopní udržiavať profesijnú etiku a byť viac, než schopní 

riadiť biznis. Sociálni pracovníci sa často učia, že by sa mali vzdať snov o financiách v oblasti 

sociálnej práce. Tento postoj vytvára jednu z prekážok, nakoľko vzbudzuje dojem, že sa 

nemôžu pokúsiť o zvýšenie finančného zisku a musia sa zameriavať len na altruizmus. Pri 

uvedení tejto myšlienky, je dôležité upozorniť na to, že podpora k sociálnemu podnikaniu, 

nepovzbudzuje ani nepodporuje využívanie klientov. Podnikanie môže dovoliť sociálnym 

pracovníkom, urobiť zmenu v komunitách, môže viesť k zlepšeniu verejného vnímania 

sociálnej práce a aj k zlepšeniu osobného a profesionálneho rozvoja. 

Tomeš (2014) tvrdí, že poskytovanie sociálnych služieb v rámci Európskej únie 

aktuálne prechádza obdobím vzostupu. Súčasná podoba sociálnych služieb predstavuje snahu 

o reakciu na problémy dnešnej spoločnosti. Jadrom sústredenia týchto problémov sú 

technické komplikácie terajšej praxe. Nedostačujúcimi sú aj myšlienky a úvahy o budúcej 

forme sociálnych služieb, celkovej budúcnosti sociálnej sféry v niekoľkých nadchádzajúcich 

desiatkach rokov. Súkromných poskytovateľov sociálnych služieb považuje, na rozdiel od 

verejných poskytovateľov, za tých, ktorí preukázali, že sú schopní lepšie narábať a hospodáriť 

so svojimi finančnými prostriedkami. Vzhľadom na kladné skúsenosti, sa taktiež prikláňa 

k tvrdeniu, že štát by mal poskytovať finančnú pomoc na úhradu sociálnych služieb, ktoré sú 

v rámci tzv. povinnej sociálnej solidarity, ale nemal by, takéto služby sám poskytovať. 

Poskytovanie takýchto služieb, by malo byť zabezpečované prostredníctvom súkromného 

združenia občanov, a výkon ich činností, by podliehal pod kontrolu štátnych orgánov. Týmto 
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neverejným poskytovateľom, by malo byť v pravidelných intervaloch predlžované ich 

fungovanie v prípade, že výkon ich služby sa preukáže ako osvedčený. 

Gojová (2014) na základe svojho výskumu uvádza, že medzi motivačné faktory 

sociálnych pracovníkov k začatiu podnikania patrí aj pomoc znevýhodneným osobám 

s integráciou do spoločnosti a flexibilné riadenie sociálneho podniku so snahou o vytvorenie 

vhodných pracovných podmienok pre rozličné potreby zamestnancov. Podnikanie v sociálnej 

oblasti ponúka pomoc v oblasti financovania podnikateľskej činnosti prostredníctvom 

rozličných finančných príspevkov od štátnych orgánov. 

Lindhult (2011) považuje za hlavné motivačné dôvody vnútornú potrebu konať dobro 

a konať dobré skutky vo verejnom záujme a pre verejné blaho. 

Bent–Goodley (2002) zastáva názor, že medzi prvotné motivačné dôvody sociálneho 

pracovníka patrí vnútorná túžba predísť problému a taktiež reagovať na potreby spoločnosti. 

Snaha o implementáciu podnikania v oblasti sociálnej práce do samotnej praxe, môže 

predstavovať aj veľmi veľké ťažkosti. Znalosť podnikateľskej činnosti a sociálnej sféry je 

potrebná pre samotné založenie, efektívne vedenie ako aj efektívne fungovanie sociálnych 

podnikov. (Oujezdská 2015, in: Oujezdská a Gojová 2016) 

Ak budeme vychádzať z predpokladu, že podnikateľský zámer je realizovateľný 

a dosiahnuteľný, k ťažkostiam spojených s touto činnosťou môžeme zaradiť predovšetkým 

administratívnu náročnosť, neschopnosť viesť účtovníctvo, obmedzený prípadne nedostatočný 

prístup k zdrojom a nedostatočné informácie. V takomto prípade je nutné, aby pri vypracovaní 

podnikateľského zámeru podnikateľ rátal s tým, že niektoré z týchto činností bude musieť 

zabezpečiť prostredníctvom iných externých zdrojov (účtovnícka firma a podobne), prípadne 

rátal s nutnosťou zamestnať odborníka v danej oblasti, aby pokryl potrebu tejto činnosti vo 

firme. Potencionálny podnikateľ ďalej musí mať neustály prehľad v legislatíve, ktorá sa môže 

meniť. Problematickým môže byť aj výber ľudí a ich vedenie k tomu, aby podnik 

prosperoval, ako aj celková organizácie práce. (Ižová 2016) 

 

4 EMPIRICKÁ ČASŤ 

 

Podnikanie v oblasti sociálnej práce je oblasť, ktorá doposiaľ nemá dlhodobú tradíciu. 

Je to jedna z perspektívnych, rýchlo sa rozvíjajúcich oblastí, v ktorej ale doposiaľ nebolo 

realizovaných mnoho výskumov. Podnikanie v oblasti sociálnej práce a samotné sociálne 

podnikanie je oblasť, ktorej rozvoj má potenciál rozvinúť vedecké poznanie a obohatiť ho 
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o nové poznatky, vďaka ktorým je možné dosiahnuť zníženie sociálnej vylúčenosti populácie 

a v konečnom dôsledku znížiť úroveň chudoby. 

 

4.1 Vymedzenie problému 

Sociálne služby, ich poskytovanie a podnikanie v tejto oblasti je v súčasnej dobe na 

vzostupe. Pomocou kvalifikovaných odborníkov v oblasti sociálnej práce je realizovaný 

výkon všetkých sociálnych služieb a sociálnej práce. Podnikanie v tejto oblasti ponúka 

možnosti pre sociálnych pracovníkov, aby dosiahli cielenú zmenu vo vnímaní sociálnej práce 

a pozitívne zviditeľnili jej vnímanie spoločnosťou. 

Hlavným cieľom empirickej časti bol prieskum vykonávaný medzi študentmi 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v ktorom chceme potvrdiť, prípadne vyvrátiť 

tvrdenie, že títo študenti majú záujem o podnikanie v oblasti sociálnej práce. 

 

4.2 Cieľ výskumu 

Cieľom výskumu bolo zmapovať mieru záujmu medzi študentmi Univerzity Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach, študujúcich v odbore sociálna práca v bakalárskom i magisterskom 

stupni štúdia o podnikanie v oblasti sociálnej práce.   

 

4.3 Výskumné otázky 

VO 1. Zistiť postoje respondentov k podnikaniu v oblasti sociálnej práce. 

VO 2. Zistiť motiváciu respondentov k podnikaniu v oblasti sociálnej práce. 

VO 3. Zistiť prekážky, ktoré by respondentom bránili v začatí podnikania v oblasti 

sociálnej práce. 

VO 4. Zistiť preferencie respondentov pri výbere sociálnej služby na výkon 

podnikateľskej činnosti.  

 

4.4 Vymedzenie hypotéz 

HO 1. Predpokladáme, že respondenti magisterského stupňa zvažujú možnosť 

podnikať v oblasti sociálnej práce častejšie, než respondenti bakalárskeho stupňa. 

HO 2. Predpokladáme, že respondenti magisterského stupňa najčastejšie preferujú 

motív podnikania v oblasti sociálnej práce ako možnosť ďalšieho zamestnania. 



77  

 

 Michaela Hajdová: Podnikanie v oblasti sociálnej práce 

HO 3. Predpokladáme, že respondenti bakalárskeho stupňa, by častejšie zvolili 

nedostatok informácií za prekážku k začatiu podnikania v oblasti sociálnej práce, než 

respondenti magisterského stupňa. 

HO 4. Predpokladáme, že respondenti bakalárskeho stupňa si častejšie zvolia služby, 

ktoré je možné poskytovať dištančnou formou na rozdiel od respondentov magisterského 

stupňa. 

 

4.5 Metódy výskumu 

Postoje jednotlivých respondentov k vybranej problematike sme sa rozhodli skúmať 

prostredníctvom kvantitatívneho výskumu. Vybrali sme tzv. „survey“, ide o mapujúci typ 

prieskumu prostredníctvom ktorého sú získavané odpovede na jednotlivé otázky kladené 

respondentom a ktoré sú následne analyzované.  

Výskum bol realizovaný formou dotazníkového zisťovania. Samotný dotazník sme si 

zostavili sami po dôkladnom štúdiu odbornej literatúry zameranej na problematiku podnikania 

v oblasti sociálnej práce. V dotazníku sme v úvode uviedli krátku inštruktáž, zdôraznili jeho 

cieľ, dobrovoľnosť aj anonymitu. Dotazník pozostával zo šiestich uzatvorených otázok 

a siedmych polouzavretých otázok, ktoré sa bezprostredne týkajú zvolenej témy – podnikanie 

v oblasti sociálnej práce. Dotazník bol respondentom distribuovaný elektronickým spôsobom 

na príslušné univerzitné e-mailové adresy, ktoré respondenti využívajú, iba na účely svojho 

štúdia.  

Zistené údaje budeme vyhodnocovať v štatistickom programe IBM SPSS Statistics 

pomocou frekvenčnej analýzy a zistené výsledky budú následne graficky spracované 

v programe Microsoft Office Word. 

 

4.6 Výskumná vzorka 

Výskumná vzorka bola zvolená prostredníctvom kvótneho výberu nezaloženého na 

pravdepodobnosti. Pomocou kvótneho výberu sme porovnávali dve skupiny respondentov 

rozdelených podľa stupňa štúdia. Zvolili sme proporcionálny výber, ktorý bol uzavretý pri 

dosiahnutí požadovanej kvóty potrebnej pre vykonanie a vyhodnotenie výskumu. Oslovili 

sme študentov sociálnej práce navštevujúcich Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

a na dotazník nám anonymne odpovedalo 26 respondentov bakalárskeho a 26 respondentov 

magisterského stupňa, výskumná vzorka bola teda proporcionálne rozdelená. 
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Tab. 1 Rozdelenie respondentov podľa stupňa štúdia 

Stupeň štúdia Bc. Mgr. Výsledok Bc. v %. Výsledok Mgr. v %. 

Počet 26 26 50% 50% 

 

 

4.7 Spracovanie výsledkov 

Otázka č.1 – Akým spôsobom sa plánujete zamestnať po ukončení svojho štúdia ? 

Vzhľadom na počet odpovedí na otázku č. 1 sme zistili, že 50% respondentov magisterského 

stupňa má záujem zamestnať sa v súkromnom podniku na rozdiel od respondentov 

bakalárskeho stupňa, ktorých 38,50% má záujem sa zamestnať v štátnom podniku. 

 

Obr. 1 Spôsobom akým sa respondenti plánujú zamestnať po ukončení svojho štúdia 

 

Otázka č. 2 – Ak by ste mali začať podnikať, v akej oblasti by to bolo ? Na základe 

zistených údajov od respondentov sme zistili, že 42,30% respondentov magisterského stupňa 

by začalo podnikať v oblasti sociálnej práce a ďalších 38,50% respondentov magisterského 

stupňa, by malo záujem o prácu v neziskových organizáciách. U respondentov bakalárskeho 

stupňa, taktiež prevláda záujem o podnikanie v oblasti sociálnej práce, kde by o toto 

zameranie malo záujem 26,90% respondentov. Dôležité je aj poukázať na malé rozdiely 

v percentách, nakoľko pri zvyšných možnostiach na kladenú otázku sa 19,20% respondentov 

vyjadrilo, že by začali vykonávať niektoré z voľných živností a 23,10% respondentov má 

záujem o prácu v neziskových organizáciách. Ďalších 23,10% respondentov bakalárskeho 

stupňa sa na túto otázku nedokázalo vyjadriť a zvyšných 7,70% respondentov označilo 

možnosť iné, kde jeden z respondentov uviedol, že má záujem o podnikanie v oblasti 

hotelierstva a ďalší respondent prejavil záujem o svadobnú agentúru. 
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Obr. 2 Oblasť, v ktorej by respondenti začali podnikať 

 

Otázka č. 3 – Chceli by ste začať vykonávať podnikateľskú činnosť samostatne ? Na 

základe získaných výsledkov sme zistili, že 50% respondentov bakalárskeho stupňa by malo 

záujem o podnikanie v sociálnej práci v prípade, že by sa pridali k niekomu, kto už má 

skúsenosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti. U respondentov magisterského stupňa 

bola táto odpoveď taktiež najčastejšia 34,60%. Zo zistených údajov môžeme povedať, že 

absolútny nezáujem o vykonávanie podnikateľskej činnosti je u 23,10% respondentov 

magisterského a 19,20% respondentov bakalárskeho stupňa. 

 

Obr. 3 Spôsob výkonu podnikateľskej činnosti respondentov 

 

Otázka č. 4 – Ak by ste sa rozhodli začať podnikať v oblasti sociálnej práce, z akého 

dôvodu by to bolo ? Na základe vykonaného výskumu sme zistili, že u respondentov 

magisterského stupňa, až nadpolovičná väčšina 61,50% respondentov by začala vykonávať 

podnikateľskú činnosť z dôvodu možnosti vykonávania činnosti prospešnej pre klientov. 
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Najčastejšou odpoveďou u 46,20% respondentov bakalárskeho stupňa bola možnosť reagovať 

na problémy dnešnej spoločnosti.  

 

Obr. 4 Dôvody respondentov k začatiu výkonu podnikateľskej činnosti v oblasti 

sociálnej práce 

 

Otázka č. 5 – Čo by Vás najviac motivovalo k rozhodnutiu začať podnikať v oblasti 

sociálnej práce ? Podľa zistených údajov sme zistili, že 50% respondentov magisterského 

a bakalárskeho stupňa by boli motivovaní možnosťou byť prospešní pre spoločnosť. Dôležité 

je taktiež poukázať na ďalších 46,20% respondentov magisterského stupňa, ktorých hlavnou 

motiváciou bola možnosť ďalšieho zamestnania v odbore, ktorý vyštudovali. Zvyšných 3,80% 

respondentov magisterského stupňa by bolo motivovaných finančným ziskom. 

U respondentov bakalárskeho stupňa by 23,10% respondentov bolo motivovaných možnosťou 

práce v odbore, ktorý vyštudovali a 15,40% respondentov by bolo motivovaných finančným 

ziskom. Zvyšných 11,50% respondentov bakalárskeho stupňa sa na túto otázku nedokázalo 

vyjadriť. 

 

Obr. 5 Motivácia respondentov k začatiu podnikania v oblasti sociálnej práce 
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Otázka č. 6 – Čím podnikanie v oblasti sociálnej práce, podľa Vás, najviac osloví 

potencionálnych podnikateľov ? Vzhľadom na počet odpovedí na otázku č. 6 môžeme 

povedať, že sme zistili, že až pre 61,50% respondentov bakalárskeho stupňa podnikanie 

oslovilo vzhľadom na to, že to pre nich predstavuje možnosť ako využiť svoje poznatky 

a vybudovať niečo prospešné pre spoločnosť, na rozdiel od 46,20% respondentov 

magisterského stupňa, u ktorých najčastejšou odpoveďou bola predstava podnikania v oblasti 

sociálnej práce ako možnosť ďalšieho zamestnania. 

 

Obr. 6 Motivácia k začatiu podnikateľskej činnosti potencionálnych podnikateľov 

z pohľadu respondentov 

 

Otázka č. 7 – Čo by Vám najviac bránilo v začatí podnikateľskej činnosti v oblasti 

sociálnej práce ? Na základe zistených údajov sme zistili, že 61,50% respondentov 

magisterského štúdia považuje za najväčšiu prekážku v začatí podnikateľskej činnosti 

nedostatok finančných prostriedkov, na rozdiel od 53,80% respondentov bakalárskeho stupňa, 

ktorí za najväčšiu prekážku v začatí podnikateľskej činnosti považujú nedostatok informácií. 
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Obr. 7 Faktory brániace začatiu podnikateľskej činnosti v oblasti sociálnej práce 

 

Otázka č. 8 – Čo nepovažujete za prekážku v začatí podnikateľskej činnosti v oblasti 

sociálnej práce ? Na základe vykonaného výskumu a získaných údajov sme zistili, že 57,70% 

respondentov magisterského aj 57,70% respondentov bakalárskeho stupňa sa zhodujú v tom, 

že za prekážku v začatí podnikateľskej činnosti nepovažujú osobnostné predpoklady. 

 

Obr. 8 Faktory, ktoré respondenti nepovažujú za prekážku k začatiu podnikateľskej 

činnosti v oblasti sociálnej práce. 

 

Otázka č. 9 – Odkiaľ, by ste získavali informácie potrebné pre začatie podnikania 

v oblasti sociálnej práce ? Vzhľadom na získané údaje sme zistili, že 57,70% respondentov 

bakalárskeho a 57,70% respondentov magisterského stupňa sa zhodujú v tom, že pri získavaní 

informácií potrebných na začatie podnikania by sa obrátili na ľudí, ktorí už vykonávajú 

podnikateľskú činnosť. 19,10% respondentov magisterského stupňa a 26,90% respondentov 

bakalárskeho stupňa uviedli ako iný zdroj internet. 
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Obr. 9 Zdroje, z ktorých by respondenti čerpali informácie pre začatie podnikateľskej 

činnosti v oblasti sociálnej práce 

 

Otázka č. 10 – Ktorú z nižšie uvedených služieb by ste začali vykonávať v prípade, že 

by ste začali podnikať v oblasti sociálnej práce ? Na základe získaných údajov sme zistili, že 

50% respondentov magisterského stupňa preferujú vykonávať sociálne služby na riešenie 

nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo z dôvodu 

dovŕšenia dôchodkového veku, na rozdiel od 50% respondentov bakalárskeho stupňa, ktorí by 

začali vykonávať podnikateľskú činnosť súvisiacu so sociálnymi službami s použitím 

telekomunikačných technológií. Ďalších 30,80% respondentov magisterského stupňa by si 

zvolilo sociálne služby krízovej intervencie a 19,20% respondentov bakalárskeho stupňa by 

začalo vykonávať sociálne služby na podporu rodiny s deťmi. Žiaden respondent 

magisterského stupňa by sa nerozhodol začať vykonávať podnikateľskú činnosť súvisiacu so 

sociálnymi službami s použitím telekomunikačných technológií a žiaden respondent 

bakalárskeho stupňa by sa nerozhodol začať vykonávať podnikateľskú činnosť zameranú na 

sociálne služby riešiace nepriaznivú sociálnu situáciu z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. 
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Obr. 10 Služby, ktoré by respondenti začali vykonávať v prípade začatia podnikateľskej 

činnosti v oblasti sociálnej práce 

 

Otázka č. 11 – Ktorú z nižšie uvedených služieb poskytovaných v rámci podnikania 

v oblasti sociálnej práce považujete za najviac prospešnú pre spoločnosť ? Vzhľadom na 

získané výsledky sme zistili, že 53,80% respondentov magisterského stupňa považuje za 

najviac prospešné sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu 

ťažkého zdravotného postihnutia alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a ďalších 

30,80% respondentov magisterského stupňa považuje za najviac prospešné sociálne služby 

krízovej intervencie. Údaje získané od respondentov bakalárskeho stupňa sú si podobné. 

Sociálne služby krízovej intervencie, sociálne služby na podporu rodiny s deťmi a sociálne 

služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia 

alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku dosiahli rovnako 26,90%. Ďalších 11,50% 

respondentov bakalárskeho stupňa považovalo za najviac prospešné služby s použitím 

telekomunikačných technológií. Zvyšné možnosti, ktorými boli podporné služby a mediácia 

dosiahli rovnako 3,80% u respondentov bakalárskeho stupňa. 
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Obr. 11 Služby, ktoré respondenti považujú za najviac prospešné pre spoločnosť 

 

Otázka č. 12 – Ktorú z nižšie uvedených služieb poskytovaných v rámci podnikania 

v oblasti sociálnej práce považujete za najmenej prospešnú pre spoločnosť ? Vzhľadom na 

získané údaje sme zistili, že 53,80% respondentov magisterského stupňa a 42,30% 

respondentov bakalárskeho stupňa považuje za najmenej prospešnú pre spoločnosť mediáciu. 

 

Obr. 12 Služby, ktoré respondenti považujú za najmenej prospešné pre spoločnosť 

 

4.8 Overovanie hypotéz 

HO 1. Predpokladáme, že respondenti magisterského stupňa zvažujú možnosť 

podnikať v oblasti sociálnej práce častejšie, než respondenti bakalárskeho stupňa. 
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Danú hypotézu sme overovali otázkami v dotazníku č. 1, č. 2 a č. 3, zistili sme , že zo 

vzorky študentov magisterského stupňa zvažujú možnosť začať podnikať 15,4% respondentov 

a z bakalárskeho štúdia len 11,5% respondentov. Pri výbere oblasti podnikania sa 42,30% 

respondentov magisterského stupňa rozhodlo, že ak by si mali vybrať oblasť podnikania 

začali by podnikať v oblasti sociálnej práce. Túto možnosť tiež najčastejšie preferovali 

respondenti bakalárskeho stupňa 26,90%.Môžeme ešte spomenúť, že respondenti 

magisterského štúdia majú najväčší záujem o zamestnanie v súkromných podnikoch (50% 

respondentov) na rozdiel od respondentov bakalárskeho štúdia, ktorí majú najväčší záujem 

o zamestnanie v niektorom zo štátnych podnikov (38,5% respondentov). Tretia otázka 

v dotazníku ukazuje, že 19,20% respondentov magisterského stupňa a 7,70% respondentov 

bakalárskeho stupňa, by chceli začať podnikať samostatne. Na základe získaných poznatkov 

môžeme povedať, že hypotéza sa nám potvrdila. 

HO 2. Predpokladáme, že respondenti magisterského stupňa najčastejšie 

preferujú motív podnikania v oblasti sociálnej práce ako možnosť ďalšieho 

zamestnania. 

Hypotézu sme overovali otázkami v dotazníku č. 4, č. 5 a č. 6. Ukázalo sa, že až 50% 

respondentov magisterského a bakalárskeho stupňa motivuje k začatiu podnikania v oblasti 

sociálnej práce možnosť byť prospešný pre spoločnosť. V otázke č. 6 sme zistili, že až 46,2% 

respondentov magisterského stupňa si myslí, že budúcich potencionálnych podnikateľov 

podnikanie najviac osloví ako možnosť ďalšieho zamestnania, zatiaľ čo 61,5% respondentov 

bakalárskeho stupňa si myslí, že potencionálnych podnikateľov podnikanie najviac osloví ako 

možnosť využiť svoje nadobudnuté poznatky a vybudovať niečo pre spoločnosť prospešné. 

Z dosiahnutých výsledkov môžeme tvrdiť, že hypotéza sa nám nepotvrdila. 

HO 3. Predpokladáme, že respondenti bakalárskeho stupňa, by častejšie zvolili 

nedostatok informácií za prekážku k začatiu podnikania v oblasti sociálnej práce, než 

respondenti magisterského stupňa.  

Pre overenie hypotézy sme stanovili otázky v dotazníku č. 7, č. 8 a č. 9. 53,8% 

respondentov bakalárskeho stupňa považuje nedostatok informácií a vedomostí za to, čo by 

im najviac bránilo v začatí podnikateľskej činnosti, na rozdiel od respondentov magisterského 

stupňa, ktorých 30,8% označilo túto možnosť a až 61,5% respondentov magisterského stupňa 

označilo nedostatok finančných prostriedkov ako to, čo by im najviac bránilo v začatiu 

podnikateľskej činnosti v oblasti sociálnej práce. 53,8% respondentov bakalárskeho stupňa by 

získavali potrebné informácie pre začatie podnikateľskej činnosti v oblasti sociálnej práce tým 

že by sa obrátili na ľudí, ktorí už vykonávajú podnikateľskú činnosť. Rovnako aj ďalších 
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57,7% respondentov magisterského stupňa by sa taktiež v prípade získavania potrebných 

informácií na začatie podnikateľskej činnosti v oblasti sociálnej práce obrátilo na ľudí, ktorí 

už vykonávajú podnikateľskú činnosť v oblasti sociálnej práce. 57,7% respondentov 

magisterského a bakalárskeho stupňa sa zhoduje na tom, že osobnostné predpoklady 

nepovažujú za prekážku v začatí podnikateľskej činnosti v oblasti sociálnej práce. Zo 

získaných odpovedí na otázky v dotazníku môžeme tvrdiť, že hypotéza sa nám potvrdila. 

HO 4. Predpokladáme, že respondenti bakalárskeho stupňa si častejšie zvolia 

služby, ktoré je možné poskytovať dištančnou formou na rozdiel od respondentov 

magisterského stupňa.  

Na overenie danej hypotézy sme zvolili dotazníkové otázky č. 10, č. 11 a č.12. Až 

53,8% respondentov bakalárskeho stupňa by začalo vykonávať podnikateľskú činnosť 

v oblasti sociálnych služieb s použitím telekomunikačných technológií (monitorovanie 

a signalizácia potreby pomoci), táto možnosť bola aj jediná z uvedených možností, ktorú je 

možné vykonávať dištančnou formou, zatiaľ čo 50% respondentov magisterského stupňa by 

začalo vykonávať sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a zároveň tieto služby 

až 53,8% respondentov magisterského stupňa považuje za najviac prospešné pre spoločnosť. 

Žiaden z respondentov magisterského stupňa, neoznačil možnosť podnikania v oblasti 

sociálnych služieb s použitím telekomunikačných technológií. Na základe výsledkov 

vykonaného výskumu, môžeme povedať, že hypotéza sa nám potvrdila. 

4.9 Diskusia 

Prvým výskumom, s ktorým sme porovnávali naše výsledky bol zameraný na zistenie 

preferencií vysokoškolských študentov v profesionálnom živote a o ich predstavách 

o vlastnom podnikaní. Výskum bol realizovaný autorkami Flešková, Babiaková a Nedelová 

(2011). Za hlavný problém považovali nezamestnanosť najmä u mladých ľudí a podnikanie 

pre nich predstavovalo atraktívnu možnosť ako tento problém prekonať. Poukazujú na fakt, že 

mladí podnikatelia sú v rámci Európskej Únie v menšine, pretože typickým podnikateľom je 

muž vo veku približne 30 rokov, ktorý už má pracovné skúsenosti na základe ktorých má viac 

možností na začatie vykonávania podnikateľskej činnosti. Ako ďalší problém uvádzajú, že 

sociálne podnikanie nemá dlhú tradíciu. Ich výskumnú vzorku tvorilo 298 vysokoškolských 

študentov posledného a predposledného ročníka rozličných slovenských vysokých škôl 

rozličného zamerania (ekonomické, technické, spoločensko-vedné a pod.). Na otázku, či 
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študenti chcú podnikať odpovedalo presne 123 študentov, že podnikať nechcú a 123 

študentov by podnikať chcelo. Zvyšok študentov by chceli byť zamestnaní, ale taktiež by 

chceli aj vykonávať podnikateľskú činnosť. Autorky tento výsledok vysvetľujú tým, že 

platové hodnotenie pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním je na niektorých pracovných 

pozíciách príliš nízke a podnikanie tak pre nich predstavuje možnosť, ako môžu dosiahnuť 

vyššie platové ohodnotenie. Avšak len 10,4% študentov sa vyjadrilo, že po skončení štúdia 

budú jednoznačne vykonávať podnikateľskú činnosť. Na základe nášho vykonaného výskumu 

a dosiahnutých výsledkov môžeme tvrdiť, že sme dosiahli porovnateľný výsledok. 

Z celkového počtu 52 univerzitných študentov sociálnej práce sa 13,5% študentov vyjadrilo, 

že po ukončení svojho štúdia plánujú začať podnikať. Toto indikuje, že aj keď sú tieto 

výsledky pomerne nízke, stále existuje záujem o začatie vykonávania podnikateľskej činnosti. 

Ďalej môžeme uviesť, že v rámci tohto výskumu študenti ekonomického zamerania 

boli najviac motivovaní k začatiu podnikateľskej činnosti tým, že by patrili k uznávanej 

sociálnej vrstve a študenti technického zamerania chceli mať stály príjem a nemať príliš veľa 

práce, zatiaľ čo respondenti nášho výskumu boli najviac motivovaní možnosťou byť 

prospešný pre spoločnosť. 

Ďalší výskum v obdobnej problematike bol realizovaný Oujezdskou a Gojovou (2016), 

ktoré skúmali vzdelávanie sociálnych pracovníkov v oblasti sociálneho podnikania. Cieľom 

tohto výskumu bolo zistiť či osnovy odborov sociálnej práce v Českej Republike obsahujú 

predmety zamerané na oblasť sociálneho podnikania. Výskumnú vzorku tvorilo 66 odborov 

sociálnej práce u ktorých sa zistilo, že najviac dominujú predmety manažment a ekonomika. 

V trinástich odboroch sa nenachádzal ani jeden predmet súvisiaci predmet s podnikateľskou 

činnosťou. Vzhľadom na to, že najdôležitejšia časť vzdelania sociálnych pracovníkov sa 

vykonáva práve na vysokých školách, upozorňujú na to, aby sociálna práca nestratila možnosť 

tejto inovácie v rámci podnikania a že bez vzdelávania sociálnych pracovníkov v tejto oblasti 

bude implementácia sociálneho podnikania do praxe sociálnej práce veľmi náročná. V našom 

výskume sme u respondentov zisťovali odkiaľ by získavali informácie potrebné pre začatie 

podnikania v oblasti sociálnej práce a respondenti bakalárskeho a taktiež aj respondenti 

magisterského stupňa sa vyjadrili, že potrebné informácie by získavali od ľudí, ktorí už 

vykonávajú podnikateľskú činnosť a druhou najčastejšou odpoveďou bolo, že by informácie 

získavali z iných zdrojov (internet). Z celkového počtu respondentov našej výskumnej vzorky 

až 42,3% respondentov označili nedostatok vedomosti a informácií za to, čo by im najviac 

bránilo v začatí podnikateľskej činnosti a 42,3% z celkového počtu respondentov, by mali 
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záujem o vykonávanie podnikateľskej činnosti v prípade, že by túto činnosť vykonávali 

s niekým, kto už má skúsenosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti. 

Bent-Goodly (2002) realizoval výskum s cieľom zistiť, ako vnímajú podnikanie 

v oblasti sociálnej práce univerzitný študenti odboru sociálna práca (82) a sociálni pracovníci 

(52). Výskumom zistil, že až 70,5% respondentov vyčítalo univerzitám, že vzdelávanie 

zaostáva za praxou. Študenti predovšetkým vyjadrili záujem o vlastné komunitné centrá 

(53,4%), poradenstvu by sa chcelo venovať 20,1% respondentov a podporným službám 

30,2% respondentov. Z celkového počtu respondentov nášho výskumu by malo 25% 

respondentov najväčší záujem o sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie 

z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku 

a ďalších 25% respondentov nášho výskumu má záujem o sociálne služby s použitím 

telekomunikačných technológií. Najmenší záujem bol o mediáciu (7,7%).  

Bent-Goodly (2002) zistil, že respondenti majú dostatočné ambície stať sa 

podnikateľmi, avšak nepoznajú kroky k tomu, aby sa nimi mohli stať. Jeden zo študentov sa 

vyjadril, že mnohí študenti si nie sú vedomí príležitostí, ktoré sú k dispozícií pre sociálnych 

pracovníkov a ďalší z opýtaných študentov sa vyjadril, že si vždy myslel, že sociálni 

pracovníci nemajú nič spoločné s podnikaním a že majú žiť skromne ako ich klienti. 

Z celkového počtu respondentov našej výskumnej vzorky sa 13,5% vyjadrilo, že ešte 

neuvažovali nad tým, ako sa zamestnajú po ukončení štúdia a 21,2% respondentov nemajú 

o podnikanie záujem, teda nechcú podnikať. 

 

5 APLIKAČNÁ ČASŤ 

 

Vzhľadom na dosiahnuté výsledky z nášho výskumu navrhujeme tieto odporúčania.  

Podporovať spoluprácu študentov so zariadením, v ktorom vykonávajú odbornú 

prax. Vzhľadom na vykonaný výskum, môžeme tvrdiť, že študenti prejavili záujem 

o získanie nových vedomostí a informácií od osôb, ktoré už vykonávajú podnikateľskú 

činnosť. Pre lepšie praktické uplatnenie ekonomických znalostí študentov, by im mala byť 

poskytnutá možnosť získať informácie od vedúcich pracovníkov, ktorí by im vedeli 

poskytnúť množstvo nových informácií a takýmto spôsobom aj motivovať študentov k začatiu 

zmýšľania o výkone samostatnej praxe v oblasti sociálnej práce. Preto navrhujeme, aby sa 

študenti počas absolvovania povinnej školskej odbornej praxe nezameriavali len na prácu so 

samotnými klientmi inštitúcie, ale aj podporovať študentov k tomu aby prejavili záujem 



90 

 

Zborník prác z celoslovenského kola Študentskej vedeckej odbornej činnosti  
v odbore Sociálna práca – konaného 3. mája 2017 v Ružomberku 

o proces vzniku a riadenia takejto inštitúcie v ktorej sa klientom poskytuje odborná pomoc 

a služby. 

Obohatiť ekonomické predmety. Na základe získaných poznatkov z výskumu, 

môžeme povedať, že študenti bakalárskeho stupňa ako aj študenti magisterského stupňa sa 

vyjadrili, že nedostatok vedomostí a informácií, by im bránil v začatí podnikateľskej činnosti 

v oblasti sociálnej práce. Preto v rámci štúdia odboru sociálnej práce, navrhujeme rozšíriť 

ekonomicky zamerané predmety o poznatky, ktoré sa zameriavajú na získanie základných 

informácií o podnikaní, sociálnej ekonomike ale aj o sociálnom podnikaní. Takéto poznatky, 

ktoré sa v študijnej literatúre objavujú veľmi zriedka, totižto môžu študentom pomôcť k tomu, 

aby sa zbavili predsudkov, že vykonávanie podnikateľskej činnosti patrí prevažne k odborom, 

ktoré sú ekonomicky zamerané, prípadne, že profesie zamerané na odbornú pomoc nie sú 

vhodné pre začatie vykonávania podnikateľskej činnosti. 

E-learning. Ďalej navrhujeme vytvorenie e-learningovej sekcie na webových 

stránkach univerzity, ktorá by obsahovala študijné materiály vhodné pre študentov, ktorí majú 

záujem aj o samoštúdium. E-learning by študentom predovšetkým pomáhal zorientovať sa 

v množstve informácií poskytovaných internetom, ktoré môžu byť neaktuálne. Takýmto 

spôsobom by sa študentom uľahčil prístup k informáciám, zameraným nie len na 

problematiku podnikania v oblasti sociálnej práce, ale taktiež k ďalším rozličným, užitočným 

informáciám ako sú napríklad reálne príklady z praxe, zoznam odporúčanej literatúry v danej 

problematike ale aj zoznam inštitúcií vykonávajúcich takéto činnosti, prípadne aj prehľad 

zákonov, ktoré sa priamo týkajú danej témy. Taktiež navrhujeme, aby sa tieto materiály 

nachádzali aj v tlačenej forme v podobe príručky, ku ktorej by študenti univerzity mali prístup 

prostredníctvom školskej knižnice. 

 

ZÁVER 

 

V našej práci sme sa zamerali na problematiku podnikania v oblasti sociálnej práce. 

Táto problematika bola nami skúmaná v teoretickej, ako aj empirickej rovine. 

Teoretická časť tejto práce bola zameraná na definovanie základných pojmov danej 

problematiky, ako aj na charakteristiku, vymedzenie a ciele sociálnych služieb. Rozobrali sme 

aj základné podmienky, ktoré musia sociálni pracovníci nevyhnutne splniť v prípade, že majú 

záujem o vykonávanie práce v sociálnej oblasti a zamerali sme sa taktiež aj na samostatnú 

prax v oblasti sociálnej práce. 
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Empirická časť tejto práce bola predovšetkým venovaná snahe zistiť, či študenti 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorí sú študentmi odboru sociálnej práce, majú 

záujem o vykonávanie podnikateľskej činnosti v oblasti sociálnej práce. Výskum bol 

realizovaný prostredníctvom dotazníka vytvoreného autorkou práce, ktorý pozostával 

z trinástich otázok. Výskumnú vzorku tvorilo 52 respondentov odboru sociálnej práce 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pričom boli rovnomerne rozdelení podľa toho, 

či sú študentmi magisterského alebo bakalárskeho stupňa štúdia. Jednotlivé otázky boli 

samostatne spracované pomocou frekvenčnej analýzy a vyjadrené grafmi. Takýmto spôsobom 

sme naplnili cieľ práce a potvrdili sme tri zo štyroch hypotéz práce. 

Podnikanie v oblasti sociálnej práce a samotné sociálne podnikanie, je téma, ktorej 

doposiaľ nebola venovaná prílišná pozornosť. Je to oblasť, ktorá mladým ľudom môže 

poskytnúť nové príležitosti a prostredníctvom, ktorej by sa mohli začať realizovať 

a prispievať tak k zlepšeniu sociálneho prostredia a zvýšiť tak nie len svoju životnú úroveň 

ale aj životnú úroveň svojho okolia. V závere tejto práce môžeme skonštatovať, že hlavný 

cieľ sa nám podarilo naplniť.   
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PRÍLOHA – Dotazník 

Milý respondent, milá respondentka, 

touto cestou by som Vás chcela požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorý je zameraný na zistenie 

miery záujmu a informovanosti o podnikaní v oblasti sociálnej práce u vysokoškolských 

študentov študujúcich v odbore sociálna práca. Dotazník je anonymný a zistené údaje budú 

využité len na výskumné účely a vyplnenie dotazníka je dobrovoľné. 

Vopred Vám ďakujem za Váš čas a spoluprácu. 

 

1. Akým spôsobom sa plánujete zamestnať po ukončení svojho štúdia ? 

o Plánujem začať podnikať. 

o Plánujem sa zamestnať v štátnom podniku. 

o Plánujem sa zamestnať v súkromnom podniku. 

o Ešte som nad tým neuvažoval/a. 

o Neviem sa vyjadriť. 

2. Ak by ste mali začať podnikať, v akej oblasti by to bolo ? 

o  Podnikal/a by som v odbore, ktorý som vyštudoval/a – Sociálna práca. 

o  Začal/a by som vykonávať činnosti z niektorých voľných živností. 
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o  Práca v neziskových organizáciách. 

o  Neviem sa vyjadriť. 

o  Iné: ................................ 

3. Chceli by ste začať vykonávať podnikateľskú činnosť samostatne ? 

o Chcel/a by som začať podnikať sám/sama. 

o  Chcel/a by som sa pridať k niekomu, kto už má skúsenosti s podnikaním. 

o  Chcel/a by som začať podnikať s rovnocenným partnerom. 

o  Nechcem podnikať. 

o  Neviem sa vyjadriť. 

4. Ak by ste sa rozhodli začať podnikať v oblasti sociálnej práce, z akého dôvodu by to 

bolo ? 

o  Možnosť samostatnej práce. 

o  Možnosť vykonávať činnosť prospešnú pre spoločnosť. 

o  Možnosť reagovať na problémy dnešnej spoločnosti. 

o  Neviem sa vyjadriť. 

o  Iné: ................................ 

5. Čo by Vás najviac motivovalo k rozhodnutiu začať podnikať v oblasti sociálnej práce? 

o Možnosť ďalšieho zamestnania v odbore, ktorý som vyštudoval/a. 

o  Možnosť byť prospešný/á pre spoločnosť. 

o  Finančný zisk. 

o  Neviem sa vyjadriť. 

o  Iné: ............................... 

6. Čím podnikanie v oblasti sociálnej práce podľa Vás, najviac osloví potencionálnych 

podnikateľov ? 

o Podnikanie v oblasti sociálnej práce je možnosť ďalšieho zamestnania. 

o  Podnikanie v oblasti sociálnej práce je možnosť lepšieho zárobku. 

o  Podnikanie v oblasti sociálnej práce je možnosť, ako využiť svoje 

nadobudnuté poznatky a vybudovať niečo pre spoločnosť prospešné. 

o  Neviem sa vyjadriť. 

o  Iné: .............................. 

7. Čo by Vám najviac bránilo v začatí podnikateľskej činnosti v oblasti sociálnej práce ?  

o Nedostatok vedomostí a informácií. 

o  Nedostatok finančných prostriedkov. 

o  Osobnostné predpoklady. 



96 

 

Zborník prác z celoslovenského kola Študentskej vedeckej odbornej činnosti  
v odbore Sociálna práca – konaného 3. mája 2017 v Ružomberku 

o  Neviem sa vyjadriť. 

o  Iné: .............................. 

8. Čo nepovažujete za prekážku v začatí podnikateľskej činnosti v oblasti sociálnej práce  

o Nedostatok vedomostí a informácií. 

o  Finančné prostriedky, 

o  Osobnostné predpoklady. 

o  Neviem sa vyjadriť. 

o  Iné: .............................. 

9. Odkiaľ, by ste získavali informácie potrebné pre začatie podnikania v oblasti sociálnej 

práce ? 

o Považujem vedomosti získané počas môjho štúdia za dostatočné. 

o  Obrátil/a by som sa na ľudí, čo už vykonávajú podnikateľskú činnosť. 

o  Využil/a by som poznatky z mojej doterajšej praxe. 

o  Neviem sa vyjadriť. 

o  Iné: .............................. 

10. Ktorú z nižšie uvedených sociálnych služieb by ste začali vykonávať v prípade, že by 

ste začali podnikať v oblasti sociálnej práce ? 

o Sociálne služby krízovej intervencie (útulok, domov na pol ceste, komunitné 

centrum). 

o  Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi (služba včasnej intervencie, 

zariadenie dočasnej starostlivosti o deti). 

o  Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku 

(opatrovateľská služba, podporované bývanie, denný stacionár). 

o  Sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií (monitorovanie 

a signalizácia potreby pomoci). 

o  Podporné služby (jedáleň, práčovňa, denné centrá, odľahčovacia služba). 

o  Mediácia. 

11. Ktorú z nižšie uvedených sociálnych služieb poskytovaných v rámci podnikania 

v oblasti sociálnej práce považujete za najviac prospešnú pre spoločnosť ? 

o Sociálne služby krízovej intervencie (útulok, domov na pol ceste, komunitné 

centrum). 

o  Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi (služba včasnej intervencie, 

zariadenie dočasnej starostlivosti o deti). 
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o  Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku 

(opatrovateľská služba, podporované bývanie, denný stacionár). 

o  Sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií (monitorovanie 

a signalizácia potreby pomoci). 

o  Podporné služby (jedáleň, práčovňa, denné centrá, odľahčovacia služba). 

o  Mediácia. 

12. Ktorú z nižšie uvedených sociálnych služieb poskytovaných v rámci podnikania 

v oblasti sociálnej práce považujete za najmenej prospešnú pre spoločnosť ? 

o Sociálne služby krízovej intervencie (útulok, domov na pol ceste, komunitné 

centrum). 

o  Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi (služba včasnej intervencie, 

zariadenie dočasnej starostlivosti o deti). 

o  Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku 

(opatrovateľská služba, podporované bývanie, denný stacionár). 

o  Sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií (monitorovanie 

a signalizácia potreby pomoci). 

o  Podporné služby (jedáleň, práčovňa, denné centrá, odľahčovacia služba). 

o  Mediácia. 

13. Som študentom vysokej školy v odbore sociálna práca: 

o Bakalárskeho stupňa. 

o  Magisterského stupňa. 

 



98 

 

Zborník prác z celoslovenského kola Študentskej vedeckej odbornej činnosti  
v odbore Sociálna práca – konaného 3. mája 2017 v Ružomberku 

PRIATEĽSKÉ VZŤAHY ĽUDÍ BEZ DOMOVA 

Michaela Proniková, Andrea Vaseková 

Školiteľka:  Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. 

FZaSP TU v Trnave 

 

ABSTRAKT 

VASEKOVÁ, Andrea, PRONIKOVÁ, Michaela: Priateľské vzťahy ľudí bez domova. 

[ŠVOČ]. -Trnavská univerzita v Trnave; Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce; Katedra 

sociálnej práce. - Školiteľka: Mgr. et Mgr. Katarína Levická PhD. Stupeň odbornej 

klasifikácie: Miesto: Trnava, FZaSP TU, 2017. Počet strán: 56 

Výskum je obsahovo zameraný na priateľské vzťahy ľudí bez domova. V teoretickej časti 

práce sú spracované poznatky, ktoré sme čerpali z odbornej literatúry. Práca popisuje 

bezdomovectvo ako sociálno-patologický jav, tiež vysvetľuje príčiny jeho vzniku a formy 

bezdomovectva. Práca hlbšie rozoberá problematiku priateľských vzťahov v bezdomoveckej 

komunite i mimo nej. Teoretická časť v sebe obsahuje aj výskumy odborníkov a ich zistenia 

ohľadom pohľadu bezdomovcov na ich sociálne siete. V praktickej časti našej práce sa 

zaoberáme kvalitatívnym výskumom, ktorého cieľom bolo zistiť, ako vyzerajú priateľské 

vzťahy ľudí bez domova. Pri zbere informácií sme použili metódu rozhovoru. 

Prostredníctvom rozhovorov sme zistili ako tieto vzťahy naši participanti vnímajú a čo pre 

nich priatelia znamenajú. 

Kľúčové slová 

Bezdomovectvo. Typológia bezdomovectva. Príčiny bezdomovectva. Priateľské vzťahy. 

Analýza získaných dát. 

 

 

ABSTRACT 

VASEKOVÁ, Andrea, PRONIKOVÁ, Michaela: Friend relationships among homeless 

people. [ŠVOČ]. -Trnava University; Faculty of Health and Social Work; Department of 

Social Work. -Trainer: Mgr. et Mgr. Katarína Levická PhD Professional qualification level: 

Place: Trnava, FZaSP TU, 2017. Number of pages: 56 

The friend relationships among homeless people is the theme we are focused on in this 

survey. The information is taken from the literature and processed in the theoretical part. This 
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work describes a homelessness as a social-pathological phenomenom, as well it explains the 

causes of its formation and its forms. The issue of friendships inside and outside of its 

community is deeper discussed in this work. The theoretical part also contains the researches 

from the experts and their conclusions about the point of view of homeless people in their 

social network. The practical part deals with quantitative research which goal was to find out 

how the friend relationships among homeless people are. The method of interview was used 

during our research. On the basis of interviews, we identified how these relationships are seen 

from the point of view of our participants and how important their friends are. 

Key words 

Homelessness. Typology homelessness. Causality of homelessness. Friend relationships. 

Analysis of the data. 

 

ÚVOD 

 

Pre náš výskum sme si vybrali tému ľudia bez domova a ich vnímanie priateľských 

vzťahov. Rozhodli sme sa ju spracovať predovšetkým na základe vlastného záujmu o zvolenú 

problematiku. Taktiež sme nenašli žiaden výskum, ktorý by sa priamo venoval týmto 

vzťahom ľudí bez domova. Chceli by sme túto tému viac priblížiť a uviesť do popredia životy 

a priateľské vzťahy ľudí bez domova širšej spoločnosti.  

Preto pokladáme za veľmi dôležité, aby sa priateľským vzťahom dostávalo viac 

pozornosti. Väčšina výskumov v oblasti bezdomovectva sa zaoberá chudobou, sociálnym 

vylúčením, oblasťou bývania a iné. Priateľstvo je veľmi krehká záležitosť. Každý z nás 

potrebuje človeka, na ktorého sa môže spoľahnúť, zdôveriť sa so svojimi problémami, 

zážitkami. Priateľstvo medzi dvomi ľuďmi je hlavne psychická podpora jeden druhému. 

Navzájom si pomôžu, podporia sa, sú voči sebe tolerantní. Ak má človek ozajstného 

a úprimného priateľa, považujeme ho za vnútorne bohatého človeka. 

Zisťovali sme, kto tvorí sociálnu sieť človeka bez domova, ako sa prejavujú jednotlivé 

vzťahy s priateľmi a aký majú význam priatelia pre človeka bez domova. V našom výskume 

sme sa zamerali na pozitívne aj negatívne aspekty priateľstva ľudí bez domova. Pýtali sme sa 

akí sú ich priatelia, akú má pre nich priateľstvo hodnotu. Zisťovali sme, aký by bol ich život 

bez priateľov a v čom sú ich priatelia špecifickí. Priateľské vzťahy ľudí bez domova zahŕňajú 

vzťahy s ostatnými bezdomovcami a taktiež s ľuďmi z bežnej populácie. Neskôr počas nášho 

výskumu sme sa zamerali hlavne na pozitívne stránky priateľstiev našich participantov. Pýtali 
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sme sa, v čom je ich priateľstvo špecifické, kde každý z participantov odpovedali inak. Majú 

rôzne zážitky či už vtipné, alebo tie smutnejšie. Ale spolu všetko vždy zvládnu. Preto 

vnímame našu prácu veľmi pozitívne, pretože mnoho ľudí si myslí, že ľudia bez domova 

vedia iba popíjať alkohol a nič nerobia, nechce sa im pracovať. Nemôžeme každého z nich 

hádzať do jedného vreca. To, že sa im nechce pracovať, ako sme spomínali vyššie, nie je tak 

celkom pravda. V teréne sme sa stretli s rôznymi situáciami. Poukážeme hlavne na tie, ktoré 

sa týkajú našej témy priateľstva. Pomôžu si aj v takej situácii, keď si hľadajú prácu. Jeden 

druhému si ju sprostredkujú a poprípade pracujú spolu. 

Chceme teda poukázať na to, ako vnímajú naši participanti svojich priateľov zo svojho 

okruhu prirodzeného prostredia, alebo ľudí z bežnej populácie. Empirickú časť sme 

uskutočnili prostredníctvom kvalitatívneho výskumu ako metódu sme použili metódu 

rozhovor. V našom kvalitatívnom výskume sme zisťovali, aké sú špecifiká priateľstiev 

jednotlivých participantov, ktorých sme sa pýtali na dopredu pripravené okruhy a analyzovali 

sme dáta zistené prostredníctvom rozhovorov. V prvej kapitole sa venujeme 

charakterizovaniu bezdomovectva, čo každý autor inak vníma. Vybrali sme také, s ktorými 

súhlasíme. Ďalej sme sa venovali príčinám bezdomovectva, neskôr sme rozobrali priateľstvo 

a jeho význam vo všeobecnosti i význam pre ľudí bez domova.  

Druhá kapitola je venovaná výskumnej časti. Sú v nej uvedené ciele výskumu, 

výskumné metódy. Venujeme sa i obmedzeniam počas zbierania dát. 

V tretej kapitole sme sa venovali analýze nami získaných výsledkov, kde sme 

poukazovali na záverečné výsledky. Pri otázkach sme zistili, že každý participant odpovedal 

inak. Pre každého z nich priateľstvo znamenalo niečo iné. 

 

1 BEZDOMOVECTVO 

 „Je obdivuhodné, ako zákon meria každému rovnako. 

 Zakazuje bohatým, rovnako ako chudobným, spať pod 

 mostom, žobrať na ulici a kradnúť jedlo." 

 Anatole France 

Ľudia bez domova sú marginalizovanou skupinou ľudí, ktorú každý z nás vníma inak. 

Bezdomovectvo patrí medzi najrozšírenejší problém na celom svete. Poznáme viacero 

definícií a pohľadov na bezdomovectvo, niektoré z nich uvádzame nižšie.  

„Bezdomovectvo možno definovať ako situáciu bezprostrednej núdze, v ktorej sa ocitá 

jedinec bez trvalého domova, a to nielen v zmysle prístrešia (Draganová 2006, s. 177)."  
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„Bezdomovci sú osoby, ktoré z rôznych dôvodov stratia štátne občianstvo jedného 

štátu a nenadobudnú štátne občianstvo iného. Môžu byť kedykoľvek z teritória štátu, kde sa 

práve nachádzajú, vyhostení. Za bezdomovcov pokladáme aj občanov Slovenskej republiky, 

ktorí sú z najrozličnejších dôvodov v momentálnej situácii bez možnosti trvalého či 

prechodného ubytovania, možnosti užívania základných hygienických potrieb a možnosti 

pravidelného stravovania. Ide prevažne o ľudí nachádzajúcich sa v sociálnych kolíziách, ktorí 

sú neprispôsobiví spoločenským normám, ľudí vracajúcich sa do výkonu trestu, alkoholikov, 

narkomanov, ako aj trvale či prechodne nezamestnaných (Strieženec 1996, s. 27-28)." 

Definíciu Strieženca sme vybrali pre porovnanie, avšak podľa nášho názoru autor poukazuje 

na komplexnosť bezdomovectva prostredníctvom občianstva. Nesúhlasíme s autorovým 

tvrdením, že ak človek stratí občianstvo vo svojej krajine a nenadobudne občianstvo v cudzej 

krajine, považuje ho za bezdomovca, pretože z nášho pohľadu, sa nejedná o bezdomovca ale 

o migranta. 

Moricová a kol. (2013) uvádzajú zjednodušenú definíciu, podľa ktorej bezdomovci sú 

ľudia žijúci na ulici, ktorí nemajú strechu nad hlavou a nemajú sa kam uchýliť ani na krátku 

dobu. Bezdomovcom môže byť aj osoba bez trvalého bydliska alebo osoba bez prístrešia, 

ktorá síce má oficiálne trvalé bydlisko, ale z nejakého dôvodu ho nechce alebo nemôže 

užívať.  

Marek (2012) poukazuje na to, že u bezdomovca dochádza k vylúčeniu ako zo 

sociálnej, tak z právnej i fyzickej domény. Strata prístrešia je stratou fyzického zázemia 

(osoba spí na ulici), chudoba bezdomovca zároveň vylučuje úplnú právnu ochranu (osoba 

stráca svoje práva) ich sociálna neprispôsobivosť ich vylučuje z domény sociálnej (osoba je 

izolovaná). Ľudia bez domova častokrát tým, že sa ocitli na ulici strácajú nie len svoj domov, 

ale aj blízke osoby, napríklad rodinu alebo priateľov. Títo ľudia v mnohých prípadoch trpia 

hladom, pretože nemajú dostatok financií na to, aby si túto potrebu zabezpečili. 

Bezdomovectvo sa chápe aj ako extrémna forma vylúčenia jedinca zo spoločnosti, ktorá môže 

mať charakter sociálny, zdravotný, kultúrny, pracovný a materiálny, čo sa prejavuje stratou 

obydlia, sociálnych vzťahov, zamestnania, atraktivity pre spoločnosť, stratou prístupu 

k zdravotnej starostlivosti, nezúčastňovaním sa na živote spoločnosti (Draganová 2006). 

„Bezdomovec je človek, ktorého z rôznych dôvodov postihlo spoločenské vylúčenie 

a strata bývania alebo ktorý je touto stratou ohrozený, žije na verejných miestach či 

v neadekvátnych alebo neistých bytových podmienkach (Hradecký In: Prudková a Novotný 

2008, s. 10) 
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Spoločnosť vo väčšine prípadov bezdomovcov vníma negatívne - automaticky týchto 

ľudí spoločnosť odmieta. „Koleso, ktoré roztáča fenomén bezdomovectva pod stále 

narastajúcou odstredivou silou ťarchy chudoby a vylúčenia, traumatizuje každého, komu nie 

sú ľahostajné civilizácie a burcuje nás k všeobecnej mobilizácii intelektuálnej, morálnej 

i materiálnej solidarity. Bezdomovectvo sa ukazuje ako extrémny prejav spoločenského 

vylúčenia. Sme ním konfrontovaní a často z nevedomosti alebo pre to, že nás obťažuje, 

odmietame sa ním zaoberať a nezmyselne ho stotožňujeme už s navyknutým stereotypom 

tulákov a povaľačov (Hradecký a Hradecká 1996, s. 25)."  

Beňová (2008) hovorí, že bezdomovcom môže byť skutočne ktokoľvek. Podľa autorky 

sa bezdomovec môže javiť ako zjavný čiže už na prvý pohľad vidíme, že je to človek, ktorý žije 

na ulici. Väčšinou sú to zastigmatizovaní ľudia, pretože smrdia, sú špinaví, popíjajú alkohol, 

nepracujú. Taktiež za bezdomovcov považuje i ľudí, u ktorých nie je zjavné, či sú bezdomovci. 

Ďalej poukazuje i na to, že väčšine spoločnosti by napadlo, že s bezdomovectvom súvisia len tie 

negatívne stránky ako sme už vyššie spomínali. Avšak mnohí z nich dbajú o svoj výzor, snažia 

sa vyzerať dobre, aby sa necítili opovrhnutí spoločnosťou, samozrejme ak majú na to 

podmienky. Hovorí, že aj bezdomovec chce vyzerať normálne a nechce vidieť ponižujúce 

pohľady. 

Podľa nášho názoru autorka vystihuje bezdomovectvo komplexnejšie, pretože nie 

všetci bezdomovci sa o seba prestanú starať – podceňujú hygienu, naopak, veľa z nich keď 

má možnosť tak využije pomoc od rôznych organizácií, kde dostanú čisté oblečenie, majú 

možnosť sa osprchovať. 

Na skutočnosť, že nie všetci bezdomovci sú rovnakí, upozorňuje aj Marek (2012). 

Bezdomovec sa musí zaradiť medzi nebývajúcu spoločnosť, kde patrí na prvý pohľad. Autor 

delí nebývajúcu spoločnosť na snažiacu a nesnažiacu sa skupinu ľudí bez domova, pričom 

bývajúca spoločnosť je presvedčená o tom, že je to homogénna skupina ľudí, pretože si môžu 

za to sami. Pre snažiacu sa skupinu je podľa neho charakteristické, že chcú zvýšiť svoj status 

tým, že sa pýtajú na možnosti práce a ubytovania. Druhá nesnažiaca sa skupina je 

charakteristická svojimi argumentmi, že nikto nechápe ich situáciu. Aby zakryli vlastné 

zlyhanie, snažia sa to zakryť zlyhaním iných. 

Ako sme si mohli všimnúť, tak v každej uvedenej definícii je bezdomovec 

charakterizovaný ako človek, ktorý nemá domov, je sociálne vylúčený. Okrem 

charakterizovania pojmu bezdomovec je dôležité poukázať aj na to, že nie každý z nich je 

rovnaký. Preto sa v nasledujúcej kapitole venujeme typológii a zároveň uvádzame dôvody, 

pre ktoré sa človek môže ocitnúť na ulici. 
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1.1 Typológia bezdomovectva 

FEANTSA (2005) hovorí, že bezdomovectvo je v každej krajine vnímané a riešené 

inak. European Typology of Homelessness and housing exclusion (ďaľej len ETHOS) 

typológia bola vyvinutá na základe preskúmania reality bezdomovectva, aby poskytovala 

služby na každodennej báze pre ľudí bez domova. ETHOS musí pokryť všetky životné 

situácie, v ktorých sa ľudia bez domova môžu nachádzať. Medzi typológiu môžeme 

zaraďovať ľudí: 

 bez prístrešia - bez prístrešia akéhokoľvek druhu, život na ulici,  

 bez bývania - s miestom na spanie, ale dočasný inštitúcií alebo prístrešok žijúci 

v neistom bývania, hrozia závažné vylúčením z dôvodu neistých nájmu, vypratanie, 

domáce násilie, 

 žijúci v nevyhovujúcom bývaní - v karavanoch na nelegálnych kempoch v nevhodnom 

bývaní, v extrémnom preplnení (www.feantsa.org). 

Z tohto rozdelenia môžeme vidieť, že nie každý človek bez domova automaticky 

prespáva na ulici. Títo ľudia môžu mať kde prespať, napríklad u známych, ktorí im pomôžu. 

Ale z rozdelenia je jasné, že tieto spôsoby sú častokrát neisté alebo nie sú na dlhú dobu. 

Podľa Tvrdoňa a Kasanovej (2004) sa bezdomovecká populácia môže deliť do troch 

skupín. Prvou skupinou sú zjavní bezdomovci, ktorých chápu ako osoby, ktoré žijú na 

uliciach, ktorí vyhľadávajú rôzne služby ako ubytovanie. Druhú skupinu definujú ako 

skrytých bezdomovcov, kde sú ľudia bez prístrešia, ktoré sa neobracajú na služby, aby si našli 

nocľah. Títo ľudia prespávajú či už v stanoch, squatoch, kontajneroch. Treťou skupinou sú 

potenciálni bezdomovci, ktorých definujú ako osoby, ktorých potreby sú pre úrady 

nedostatočné. Tiež medzi potenciálnych bezdomovcov zaraďujú ľudí, ktorí žijú buď 

v podnájmoch väčšinou bez elektriny či vody. 

Bezdomovcom sa môže stať ktokoľvek. Závisí to od zvládnutia určitých životných 

situácií, ktorých príčinu nemusíme vždy hľadať v jednotlivcovi, ale aj v celej spoločnosti. 

Preto sa budeme venovať príčinám vzniku bezdomovectva. 

1.2 Príčiny bezdomovectva 

Tvrdoňa a Kasanová (2004) hovoria, že medzi príčiny môžeme zaraďovať: strata 

bývania, strata zamestnania, nízka úroveň životného minima, nedostatok cenovo dostupného 

bývania, zadĺženosť, rozvod či rozpad rodiny, rozchod partnerov žijúcich ako „druh 

http://www.feantsa.org/
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a družka", otrasné rodinné podmienky, ako sú napríklad rôzne sexuálne zneužívania, týranie, 

ďalej psychické a citové zrútenie, osamelosť, choroba či už psychická alebo fyzická, odchod 

z detského domova či väzenia, mentálna retardácia. Samozrejme, dnešné fenomény ako 

alkoholizmus, užívanie drôg, gemblerstvo. Podľa nich sú to hlbšie príčiny bezdomovectva ako 

len neprispôsobenie sa režimu. 

Bezdomovcom sa môže stať ktokoľvek. Závisí to od zvládnutia určitých životných 

situácií, ktorých príčinu nemusíme vždy hľadať v jednotlivcovi, ale aj v celej spoločnosti. 

Draganová a kol. (2006) uvádzajú rizikové skupiny a faktory, ktoré pôsobia na vznik 

bezdomovectva, kde zaraďujú: 

 Dlhodobá strata zamestnania 

 Rodinné problémy 

 Psychické a citové zrútenie sa 

 Závislosti od alkoholu, omamných látok, automatov atď. 

„Situačné a dispozičné atribúty môžeme prirovnať k rozdeleniu príčin bezdomovectva 

na objektívne a subjektívne. Zatiaľčo objektívne príčiny bezdomovectva bývajú prisudzované 

k systémovej chybe a bezdomovec je jej obeťou, subjektívna pričina bezdomovectva 

poukazuje na nepriaznivé vlastnosti jedinca. Zatiaľ čo systémové príčiny môže odstrániť štát, 

subjektívne príčiny musí zmeniť sám klient (Marek 2012, s. 17)." 

Podľa článku uverejneného na internete (http://www.bezdomovci.estranky.cz, dňa 

04. 04. 2017) je možné rozdeliť príčiny bezdomovectva na všeobecné a osobné príčiny. Medzi 

všeobecné patrí napríklad nezamestnanosť a osobné príčiny možno rozdeliť na fyziologické, 

psychické, emočné. K fyziologickým patria telesné postihnutia, domáce násilia spôsobujúce 

averzie. Psychickými problémami sú najčastejšie závislosti a duševné poruchy. Tieto dve 

skupiny teda tvoria problém so socializáciou do bežného života a medzi emočné zaraďujú 

citovú labilitu. 

Problém so socializáciou môže vzniknúť napríklad pri nadväzovaní kontaktov s ľuďmi 

zo skupiny bezdomovcov. Preto je potrebné sa zamerať najmä na aspekty priateľstva vo 

všeobecnej rovine. 

1.3 Priateľstvo a jeho význam pre človeka 

Priateľ je človek, s ktorým máme osobný vzťah. Osobným vzťahom myslíme, že si 

navzájom dôverujú, rozumejú, podporujú a pomáhajú. Každý človek si sám vyberá podľa 

http://www.bezdomovci.estranky.cz/
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svojho uváženia, kto bude jeho priateľ. Pre každého človeka je dôležité mať osobu, ktorá je 

nám blízka. 

„Ľudské dejiny sú naplnené úsilím individuí hľadať a nachádzať priateľa či priateľov. 

Platí to nielen v podmienkach, kde vzťahy medzi ľuďmi v spoločnosti sú napadnuté eróziou 

nevraživosti a nepriateľstva, ale aj v podmienkach humánnych spoločenských vzťahov, lebo 

ani tie nenahrádzajú jedinečnosť vzťahu, ktorý umožňuje priateľstvo medzi jedinečnými 

ľudskými bytosťami. Hľadanie priateľstva či priateľov, a keď ich človek má, tak pestovanie 

priateľstva je pre absolútnu väčšinu ľudí doslova spôsobom ľudského jestvovania. Bez 

priateľstva by ani vzťahy medzi ľuďmi neboli preteplené ľudskosťou, hoci priateliť sa so 

všetkými ľuďmi je nemožné (Halečka 1998, s. 9)." Súhlasíme, že priateliť sa so všetkými 

ľuďmi je nemožné. Nie s každým si vychádzame a nie každý človek je nám sympatický. Aj 

keď my a naši priatelia majú nedostatky, občas sa naše názory rozídu, priateľstvo je veľmi 

dôležité a nevedeli by sme si predstaviť jestvovať bez priateľov. 

„Ani chyby a nedostatky, ani odlišné názory nesmú sa stať zásadnou prekážkou, ktorá 

nedovoľuje rozvinúť najdôvernejšie priateľské vzťahy. A slovíčko najdôvernejšie sa tu chápe 

predovšetkým v zmysle bezpodmienečnej dôvery (Barták, 1967, s. 62)." Autorovu myšlienku 

vnímame ako nadčasovú, pretože pociťujeme v nej aktuálnosť aj pre dnešnú dobu. 

Bezdomovci na uliciach vytvárajú spoločenstvá, stretávajú sa, trávia spolu čas. Preto by 

nedostatky, či odlišné názory nemali meniť povahu priateľských vzťahov. Vzťahy 

v akejkoľvek spoločnosti sú založené na dôvere. Bezdomovectvo predstavuje jednu loď, na 

ktorej pláva veľmi veľa rovnocenných ľudí. To, že jeden z nich vyniká a ostatní to vnímajú 

ako chybu, by nemalo byť dôvodom aby stratil kontakty, aby sa zničili priateľské vzťahy. Aj 

keď sa názory rozchádzajú to neznamená, že to nie je priateľstvo. Dôverný vzťah priateľov 

vidíme hlavne v tom, že aj pomedzi nezhody názorov, nedostatkov dokážu udržať priateľstvo. 

Chyby na ľuďoch by nemali byť dôvodov na to, aby si nedôverovali. 

1.4 Priateľstvá ľudí bez domova 

V tejto podkapitole sa budeme venovať priamo vzťahom ľudí bez domova. 

Poukážeme na rôzne pohľady autorov. Každý z nás potrebuje osobu, ktorej veríme a môžeme 

sa na ňu spoľahnúť vo chvíľach, ktoré sú pre nás ťažké. Aj ľudia bez domova majú medzi 

sebou častokrát silné puto a držia spolu. Síce nie vždy môžeme hovoriť o pravom priateľstve, 

pretože v tejto skupine sa nájdu rôzny ľudia, napríklad takí, ktorí druhých využívajú kvôli 
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peniazom na cigarety alebo jedlo. Napriek tomu je dôležité, aby sme mali aspoň jednu osobu, 

ktorej dôverujeme, a ktorá nás podrží. 

Vo výskume A.Rochovskej (2013) sa zistilo, že priateľmi ľudí bez domova sú 

prevažne iní ľudia bez domova, s ktorými trávia väčšinu voľného času. Podľa Vágnerovej 

(2013) tvoria sociálnu sieť bezdomovcov prevažne vrstovníci, ktorí tiež žijú na ulici. Počet 

ľudí, ktorí do nej patria, býva relatívne malý, v priemere ide len o 2-5 ľudí. Skupina býva 

vekovo homogénna a zahŕňa jedincov oboch pohlaví. Bezdomovci zvyknú tráviť čas 

v skupine, vo dvojici alebo osamote. Trávenie času v skupine býva spojené s užívaním 

návykových látok, a to najmä alkoholu a marihuany, ktoré lákajú ku konzumácií vo väčšej 

skupine." (Marek, 2012). Rochovská v spomínanom výskume zistila, že kamarátstva 

bezdomovcov sú zväčša krátkodobé a nestále, podobne ako partnerské vzťahy. Napriek tomu 

sú samotnými bezdomovcami považované za najdôležitejšie v živote. Vágnerová (2013) 

uvádza, že priateľské vzťahy bezdomovcov môžu poskytovať pocit určitého zázemia, ale 

obvykle sa tu nevytvárajú trvalejšie väzby. Často ide viac o ilúziu, že niečo takéto existuje, 

než o reálny zdroj opory. Johnson (2005) na druhej strane tvrdí, že aj napriek negatívnym 

skúsenostiam veľká časť bezdomovcov udáva, že sú pre nich priatelia dôležití. Pomáhajú im 

prežiť, zabudnúť na problémy a ich existencia zmierňuje pocit osamelosti, aj keby išlo len 

o ilúziu priateľstva. Mladí bezdomovci si na ulici vytvárajú nové vzťahy, ale po určitej dobe 

zistia, že nie sú tak dobré, ako na počiatku vyzerali a bývajú s nimi spojené rôzne riziká, 

napríklad zakotvenie medzi drogovo závislými ľuďmi. Navzdory všetkým rizikám 

predstavujú bezdomovci spoločenstvo, ktoré slúži ako zdroj určitej istoty. I takáto sociálna 

sieť redukuje pocit stresu a negatívne emócie, ako sú úzkosti a depresie. (Vágnerová, 2013). 

„Mladým bezdomovcom skupina ľudí na ulici nahrádza rodinu aj napriek relatívne 

vysokému emocionálnemu ohodnoteniu skupiny sa skupina mladých bezdomovcov rýchlo 

mení." (Marek 2012 s. 95) Súhlasíme s názorom, že mladým bezdomovcom ľudia v okolí 

nahrádzajú rodinu. Skupina mladých bezdomovcov je ľahko ovplyvniteľná staršími členmi 

skupiny. Za základný predpoklad k prežitiu ľudí na ulici podľa nášho názoru pouvažujeme 

najmä priateľstvá v komunite, dôvera, spolunažívanie tolerancia. Pomáhajú si navzájom a to 

je naozaj veľmi dôležité k prežitiu. V skupine je to oveľa lepšie ako keby bol každý 

samostatne. 

Podľa Vágnerovej (2013) ide ľuďom na ulici skôr o splnenie základných 

predpokladov k prežitiu, ako je jedlo a nocľah, a preto je za priateľa považovaný ten, kto sa 

rozdelí a pomôže keď je treba. Výskum Rochovskej (2013) ukázal, že bezdomovci si 

pomáhajú hlavne s „dohadzovaním fušiek", poskytovaním informácií o možnostiach 
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prespatia, bezplatného jedla, alebo šatstva, výnimočne si požičiavajú peniaze na zaplatenie 

útulku. 

Podľa Vágnerovej (2013) vzťahy ľudí žijúcich na ulici majú aj viaceré riziká. Jedným 

z nich je aj nutnosť žiť v kontakte s rôznymi problematickými osobami, čo môže pre človeka 

predstavovať značnú záťaž. Ďalej uvádza, náročné vyrovnanie sa s faktom, že na ulici nežijú 

len ohľaduplní a ústretoví jedinci. Bezdomovec sa však musí naučiť rozoznávať, kto by ho 

mohol využívať alebo predstavovať pre neho hrozbu. Za takýchto okolností je dôležité sa 

prezentovať sebaisto a nedať najavo žiadnu slabosť, ktorú by mohol niekto zneužiť. Ako sme 

už vyššie spomínali, mladí bezdomovci sú ľahko ovplyvniteľní. Niektorí z nich si nájdu 

prácu, nájdu si skupinu, v ktorej si navzájom pomáhajú, ale s každým začleňovaním sa, sú 

spojené riziká. Marek (2012) ako jedno z ďalších nebezpečenstiev vníma fakt, že skupina 

bezdomovcov sa môže javiť ako nespoľahliví partneri, tým pádom je to dôvod izolácie 

niektorých bezdomovcov od ostatných. 

„V bezdomoveckej komunite sa dá získať pocit určitej spolunáležitosti so skupinou, 

ale zároveň sa tu nedá vyhnúť skúsenostiam s nespoľahlivosťou a bezohľadnosťou. 

Vzhľadom k tomu niektorí bezdomovci do vzťahov s ľuďmi príliš neinvestujú. Pociťujú 

strach z nového sklamania alebo to už ani nedokážu (Vágnerová, 2013). Marek (2012) 

uvádza, že bezdomovci - tuláci, ktorí sa sťahujú z miesta na miesto, utekajúci pred 

nežiaducimi sociálnymi kontaktmi, síce môžu mať kontaktov omnoho viac, ale nechcú mať 

žiadny pevný vzťah. Často sa presúvajú z mesta do mesta, alebo do inej krajiny a ich štýl 

života je prevažne samotársky. 

Okrem vzťahov s inými bezdomovcami tvoria sociálnu sieť aj vzťahy s ľuďmi, ktorí 

nie sú bezdomovcami. Podľa Rochovskej (2013) zistení, tieto vzťahy pre bezdomovca 

predstavujú najpravdepodobnejšiu cestu k pomoci, alebo úplnému odchodu z ulice. Vyskytujú 

sa aj prípady, kedy bol za najlepšieho priateľa alebo najbližšieho človeka označený úplne 

cudzí človek, ktorý v kritickej situácii podal pomocnú ruku, ale sú to skôr výnimočné prípady. 

V nasledujúcej kapitole sa venujeme praktickej časti nášho výskumu, v ktorej 

skúmame, ako naši participanti vnímajú priateľstvá. 

 

2 PRAKTICKÁ ČASŤ 

 

V predchádzajúcej časti sme sa venovali teoretickým východiskám problematiky 

bezdomovectva a priateľských vzťahov ľudí bez domova, typológii či významu priateľstva vo 
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všeobecnosti. V nasledujúcej praktickej časti práce popíšeme výsledky nášho kvalitatívneho 

výskumu zameraného na túto problematiku, prostredníctvom metódy rozhovoru. 

Oblasť priateľských vzťahov bezdomovcov nie je natoľko známa širokej verejnosti, 

preto sme sa rozhodli skúmať tento jav. K nášmu výskumu sme si preto vymedzili 

nasledujúce ciele. 

2.1 Cieľ výskumu 

Za hlavný cieľ nášho výskumu sme si stanovili zistiť, čím sú charakteristické (aké 

majú špecifiká) priateľské vzťahy bezdomovcov. 

K hlavnému cieľu sa zároveň viažu nasledovné čiastkové ciele: 

1. Zistiť, kto tvorí sociálnu sieť bezdomovca 

2. Zistiť, aké sú špecifiká priateľských vzťahov bezdomovcov s inými bezdomovcami 

3. Zistiť, aké sú špecifiká priateľských vzťahov bezdomovcov s ľuďmi z bežnej populácie 

4. Zistiť, ako priateľské vzťahy bezdomovca ovplyvňujú v bežnom živote 

2.2 Výskumné otázky 

Pre dosiahnutie nami stanoveného výskumného cieľa sme formulovali nasledovné 

výskumné otázky: 

 1. Aký majú význam priatelia pre bezdomovca? 

 2. Koho bezdomovec vo svojom okolí vníma ako priateľov? 

 3. Má bezdomovec priateľov aj medzi ľuďmi z bežnej populácie? 

 4. Ako sa prejavujú priateľské vzťahy bezdomovca a inými bezdomovcami? 

 5. Čím sú špecifické vzťahy bezdomovcov s ľuďmi z bežnej populácie? 

2.3 Metóda zberu dát 

Ako spôsob zhromažďovaní dát sme si zvolili metódu rozhovoru. Metódu rozhovoru 

sme si vybrali preto, lebo táto metóda je nám bližšia a dodržiavame pri nej kontakt 

s participantom. Takýto kontakt nám umožňuje všímať si verbálnu komunikáciu klienta. 

Jednotlivé rozhovory sme so súhlasom participantov nahrávali a následne repísali do textovej 

podoby.  

Participanti odpovedali na vopred pripravené okruhy otázok, ktoré sme si stanovili 

v rámci našej prípravy pre zber dát. Celkový počet otázok bol 15 a v prípade potreby sme 



109  

 

 Michaela Proniková, Andrea Vaseková: Priateľské vzťahy ľudí bez domova 

participantom položili doplňujúcu otázku, aby sme sa dozvedeli ďalšie relevantné informácie 

pre náš výskum. 

2.4 Výskumný súbor 

Našu výskumnú vzorku tvorili ľudia bez domova v meste Trnava v celkovom počte 

6 participantov. Keďže študujeme na Trnavskej univerzite v Trnave a pôsobíme v Trnavskej 

arcidiecéznej charite v Trnave, tak sme pracovali s klientmi, ktorých poznáme a máme k nim 

vytvorené bližšie vzťahy. Rozhovory sme realizovali s bezdomovcami, ktorí boli ochotní 

odpovedať na otázky a súhlasili s nahrávaním rozhovoru. 

Žiadne ďalšie výberové kritériá pre tento výskum nebolo potrebné voliť, nakoľko 

cieľom výskumu je zistiť, aké sú špecifiká priateľských vzťahov ľudí bez domova. To 

znamená, že kľúčovým kritériom pre výber participantov bolo práve to, aby participant bol 

človek, ktorý žije na ulici. Ďalšie iné kritériá ako vek či pohlavie participantov sme 

nepovažovali za dôležité. Taktiež sme nepovažovali za dôležité rozdeľovať participantov 

podľa dĺžky trvania života na ulici. Je totiž predpoklad, že človek, ktorý je na ulici chvíľu, 

resp. kratšie, má ešte kontakty aj s ľuďmi z majoritnej populácie. Ľudia, čo sú na ulici dlhšie, 

tým myslíme desiatky rokov, už nemajú toľko kontaktov z majoritou. 

Vybrané charakteristiky participantov uvádzame v Tabuľke č. 1. 

Participanti Vek Mesto Rod Koľko je na ulici 

1. Rišo 40 rokov Trnava M 2 roky 

2. Vilko 69 rokov Trnava M Cca 1 rok 

3. Katka 

„Ketrin“ 
50 rokov Trnava Ž Dobrovoľná; 10 rokov 

4. Jožko 

“Santa“ 
67 rokov Trnava M Dobrovoľný; 15 rokov 

5. Jožko Š. 47 rokov Trnava M Cca 1 rok 

6. Mareček 35 rokov Trnava M Pol roka 

Tab. č. 1 - Databáza participantov 

 

2.5 Analýza získaných dát 
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Dáta získané prostredníctvom rozhovorov sme analyzovali použitím techniky 

otvoreného kódovania. 

V odpovediach v jednotlivých rozhovoroch sme si v texte zvýraznili významové 

jednotky (slová, vety). K jednotkám sme pridelili výstižné kódy, ktoré sme následne na 

základe podobnosti zoskupili do kategórií (Švaŕíček, Šeďová, 2007). Jednotlivé kategórie si 

priblížime a zhodnotíme vo vzťahu k výskumným otázkam. Každý z našich participantov má 

priateľov, ktorých majú radi, pomáhajú si navzájom a podporujú sa v každej možnej situácii. 

 

3 INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV 

 

V nasledujúcich podkapitolách budeme prezentovať zistenia, ku ktorým sme sa počas 

realizácie výskumu dopracovali. Vznikli nám nasledovné kategórie: pocity, vlastnosti, siete, 

konflikty a význam priateľstva. Prehľad jednotlivých kategórií a kódov uvádzame v Tabuľke 

č. 2. 

 

Tabuľka č. 2 – Priateľské vzťahy ľudí bez domova – kategórie a kódy 

Kategórie Príslušné kódy 

Pocity sklamanie, nepríjemný pocit, kolektívnosť, hnev, ľútosť, strach 

o priateľa, dôvera, sklamanie, nedôvera, ochota, obavy 

Vlastnosti pomoc, slušnosť, spoľahlivosť, ochota pomôcť, obetavosť, 

ohľaduplnosť, nekonfliktnosť, vernosť 

Sociálna sieť rozdielny prístup priateľa, jeden najlepší priateľ, množstvo priateľov, 

príležitostné stretnutia, vyhýbanie sa kontaktu, ignorácia bývalých 

priateľov, odcudzenie 

Zrady Nekonfliktnosť, rýchle vyriešenie, dohoda, vážne dôvody, snaha 

o riešenie, nepríjemné pocity, odpustenie, klamstvo, žiadna zrada, hnev 

Význam 

priateľstva 

Spoľahnutie, spoločnosť, rozhovory, trávenie času, pocit bezpečia, 

prijatie, vzájomná pomoc 

Zdroj: Vlastné spracovanie 
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3.1 Pocity 

Pocity a emócie má každý človek rozdielne. Každý jeden sme jedinečný, tým pádom 

nás naše pocity odzrkadľujú. Pocity by sme mohli rozdeliť na pozitívne a negatívne, ktoré 

sme použili v našom kódovaní. 

Táto kategória hovorí o tom, aké pocity prežívajú naši participanti vo vzťahu ku 

svojim priateľom, počas hádok alebo aké pocity sa im viažu k ochote priateľov pomáhať 

v prípade, ak sa dostanú do ťažkostí. Medzi kódy sme zaradili strach o priateľa, kde nám 

jeden z našich participantov uviedol, že mal strach o svojho priateľa, bál sa, aby sa mu nič 

nestalo. Medzi kódy sme zaradili strach o priateľa, sklamanie či obavy. Každý z nás raz 

prežije sklamanie v živote. 

 

"Ked není doma. Nevím čo sa sním stalo, či volačo nevyviedol. Zas on by to nespravil. 

Či ho auto nezrazilo alebo také, alebo s tú nohu alebo čo." 

Vilko (strach o priateľa) 

"priateľstvo je veľmi vzácna vec teda.... a veľké sklamanie.. je to, keď vás priateľ 

sklame." 

Jožko Santa (sklamanie) 

Jeden z našich participantov uviedol starch a obavu o svojho priateľa. 

"No áno keď som Borisa zhodil zo stromu.. to som ani nedýchal.. ale to bolo nebolo 

úmyselne... sme sa naháňali po stromoch...náá.. jak som ho... som myslel, že sa chytí tej 

haluze.. on padol chudák dole.. a to si len nič nezlomil.. nič zlomené nebolo.. ale vyrazil si 

dych.. " 

Jožko Š. (obavy, strach) 

Niektorí participanti majú naozaj veľkú dôveru vo svojich priateľoch. Zhodli sa v tom, 

že niektorí ľudia z bežnej populácie im naozaj pomôžu ale najväčšiu pomoc a podporu majú 

zo strany svojich blízkych priateľov - ľudí bez domova. Niektorí participanti sa sklamali vo 

svojich priateľoch a tým pádom u nich vznikol strach z toho, či môžu naozaj veriť ľuďom. 

Klienti vo svojich odpovediach uvádzali ako pozitívne, tak aj negatívne pocity. Medzi 

negatívne pocity najčastejšie radili sklamania zo zrady od priateľov alebo nepríjemné pocity 

z konfliktov. 

Kategória pocity ukazuje, že ľudia bez domova v každodenných situáciách vo vzťahu 

k svojim priateľom prežívajú rôzne pocity, od negatívnych (strach, sklamanie, nedôvera) až 
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po pozitívne (dôvera, radosť). Od pocitov,ktoré prežívame závisí akými vlastnosťami človek 

disponuje. Vlastnosti popisujeme v nasledujúcej podkapitole. 

3.2 Vlastnosti 

Každý človek v spoločnosti je špecifický svojimi vlastnosťami. Medzi vlastnosti 

našich participantov a ich priateľov patria ochota pomôcť, empatia, súdržnosť, dôvera, 

psychická podpora ale tiež aj negatívne vlastností ako je napríklad agresivita, zlosť, hnev, 

priveľká úprimnosť. Pri požívaní alkoholu sa tieto negatívne vlastnosti môžu prejaviť alebo 

môžu zosilnieť a participanti sa kvôli tomu dostávajú do konfliktných situácií. Na otázku: 

„Aký je Váš priateľ?" sa naši participanti zhodli, avšak Jožko Santa nám odpovedal takto: 

P: "Nemám najlepšieho priateľa, pretože najlepší priateľ môže najhoršie zraniť teda..ale 

to je fakt pravda. 

V:.to áno..takže vnímate všetkých tak zhruba rovnako hej? 

P: Ano je to spoľahlivé .. človek sa musí spoliehať sám na seba..sám seba 

nesklamem..hihihi." 

Odpovede participantov ukázali, že naši participanti citlivo vnímajú vlastnosti ľudí vo 

svojom okolí. Na svojich priateľoch dokážu oceniť pozitívne vlastnosti a taktiež odsudzujú 

negatívne vlastnosti človeka. Do kategórie vlastností sme vybrali kódy ako sú pomoc, dôvera 

či obavy. Myslíme si, že dôvera medzi dvomi ľuďmi je naozaj veľmi dôležitá, najmä pre 

našich participantov. Trávia spolu čas, poznajú sa navzájom. Medzi vlastnosti, ktoré oceňuje 

Marek na svojej priateľke Monike je dôvernosť, vernosť.  

„Vo všetkých.. že proste...jej verím..finančne.. jej verím... dôverujem jej.. 

nadovšetko...jej verím úplne vo všetkom.. neoklame ma openáze o nic.." 

Na otázku, čo by boli ochotní urobiť pre priateľa nám odpovedal Vilko takto: 

"No ja mu dám posledné. Ja keď rozprávam mne ide až do plaču. Zeee šak uvarené 

má čo sce, lebo my tam máme aj kuchyňu tak uvarím." 

Touto odpoveďou sme chceli naznačiť Vilkovu vlastnosť, že je obetavý a nápomocný 

v každej situácii. 

3.3 Sociálna sieť 

Každý z nás má svoju sieť osôb, s ktorými sa stretáva, či to je rodina, priatelia, 

učitelia, lekári. 
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„Ľudská spoločnosť pretvára vďaka rôznym druhom vnútorných väzieb jej 

jednotlivých členov. Jednotlivci sa v týchto vzťahoch môžu ocitnúť: na základe rodinnej 

príslušností bez možnosti výberu; na základe osobného výberu - kamarátske vzťahy, 

manželstvo; na zálade rozhodntia „tretej osoby", triedy, pracovné skupin; náhodne - napr. pri 

ceste vo vlaku ap. (Levická 2002 s. 72) 

Avšak v našom výskume budeme sociálnu sieť deliť na ľudí bez domova a ľudí 

z bežnej populácie. Na základe našich rozhovorov sme zistili, že najbližšia a najužšia sieť pre 

ľudí bez domova sú ostatní ľudia bez domova, s ktorými trávia najviac času. Pomáhajú si 

navzájom, podporujú sa. Ak majú finančné prostriedky zložia sa na jedlo a iné. 

„Hmm.. Sak mám štyroch dobrých priateľov... Bono, Mirko, Pišta a Peco" 

 Katka (množstvo priateľov) 

 

Jožko Santa odpovedal, že nemá v podstate žiadnych priateľov, pretože sa vyhýba 

opakovanému sklamaniu, berie to ako ponaučenie. 

„Vlastne ja priateľov ani v podstate nemám " 

Participanti vo svojich odpovediach uvádzali, že ich sieť priateľov, alebo známych, 

tvoria ako iní ľudia bez domova, tak aj ľudia z bežnej populácie. 

Takže jasné, že mám priateľov a som rád, že sa s nimi stretávam a z bežnej populácie 

najlepšie ľebo stredný prúd je najsilnejší tok. 

Rišo(množstvo priateľov) 

Rišo nám svojou odpoveďou potvrdil, že ľudia bez domova majú priateľov aj medzi 

ľuďmi z bežnej populácie. 

Za najbližších priateľov boli často označovaní iní bezdomovci, s ktorými trávia 

najviac času a navzájom si pomáhajú. Zároveň sa dá z odpovedí konštatovať, že okruh 

priateľov bezdomovca nie je veľmi široký. Marek trávi všetok čas len so svojou kamarátkou, 

ktorá pre neho veľmi veľa znamená. 

„P: Len Monika.. Monika, 

 V: takže ona je pro teba fakt že kamarátka, ano? 

 P: (prikývol)" 

 

Jožko Š. má sieť priateľov menšiu, ale o to spoľahlivejšiu. 

„Priateľov mám iba troch, čo sú ozaj priatelia. No, Boris Rasťo a Marek. Dobre. Ale 

to sú priatelia, že ozaj priatelia... na ktorých sa možem spolahnút.. takto... 
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  Okrem spoľahlivých priateľov, na ktorých sa môžu naši participanti spoľahnú 

a zdôveriť sa im, sme sa pýtali aj na negatívne stránky priateľstiev, kde sme zaradili zrady. 

3.4 Zrady 

Žijeme v dobe, kedy sú zrady „skoro" na dennom poriadku. Ľudia sa môžu pohádať 

v rôznych situáciách, ktorým predchádza napríklad zrada zo strany najlepšieho priateľa alebo 

rodiny. Životy našich participantov sú naozaj veľmi krehké, a treba v nich dávať pozor najmä 

na zrady zo strany ich najbližších, teraz už bývalých priateľov. Keďže mnoho klientov z našej 

cieľovej skupiny pije alkohol, čo by sme vytkli ako hlavný a základný problém pri zradách 

našich participantov. Je však pravda, že niektorí participanti uvádzali, že ešte nikdy nepocítili 

zradu zo strany priateľov. Čo značí úplnú dôveru a verných priateľov okolo seba. Tvrdenie od 

Tvrdoňa a Kasanovej(2004) sme si zvolili preto, lebo si myslíme, že každej zrade 

predchádzajú určite menšie konflikty, ktoré sa môžu prehlbovať až do zrady. 

„V medziľudských vzťahoch sa konflikt prejavuje ako výsledok rozdielnych názorov, 

postojov, záujmov, plánov, odlišných foriem správania. Konflikt sa prejavuje formou hádky, 

sporov, nedorozumení a rôznych rozporov. Bezkonfliktný život si nemožno predstaviť, každý 

človek sa dostáva do konfliktných situácií, ktoré sa však líšia v zdrojoch, intenzite, časovom 

trvaní, v priebehu riešení a v dôsledkoch. Konflikt považujeme sa normálnu súčasť 

každodenného života (Tvrdoň a Kasanová 2004 s. 67)." 

Náš participant Jožko Š. nám na otázku o zrade od priateľov odpovedal veľmi jasne 

a bez premýšľania. 

„P: Žádnu zradu, ne.. 

V: Takže od týchto troch žádnu zradu? 

P: Nene to nehrozí vóbec, dobre. Podporu áno, ale zradu ne." 

 

Marek mal na zradu zasa iný názor a z jeho hlasu bolo jasne počuť sklamanie. 

„P: Dosť velkú...od Jara Dúbravca... to je bezdomovec... mal som zradu... takú, že do 

očí pekne a za chrbtom .. nož do chrbta... a to mu neodpustím celý život 

V: a ešte nejakú zradu okrem Jara? 

P: Zrada.,? mojarodina...koli nim.. som došolo dzeci...co mi mali najvácpomocit..." 

 

Participanti v rozhovore uvádzali, že sa v ich vzťahoch vyskytujú aj menšie zrady. 

Tieto nepríjemnosti sa často snažia riešiť alebo dokonca sa snažia im predchádzať. 
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Katka sa vyjadrila na zradu. Podľa nej sa zrady, ktoré sa vyskytujú, nie sú natoľko vážne 

a dajú sa ľahko a rýchlo vyriešiť. 

„Myslím že až tak brutálne ma nikto nezradil.. zatiaľ..." 

3.5 Význam priateľstva 

"Cítim sa pohodlne vo svojom starom kabáte. Prispôsobil sa mi dokonale, netlačí ma, 

nehryzie, zakrýva moje nedostatky a podvoľuje sa mojim pohybom. Cítim, že ho mám, lebo ma 

hreje. Staré kabáty a starí priatelia sa vo všeličom podobajú." Victor Hugo 

Tento výrok výstižne popisuje priateľské vzťahy našich participantov, ktorí 

v rozhovore mnoho krát uviedli, že si vážia svojich priateľov, s ktorými trávia väčšinu svojho 

času, zdieľajú spoločné starosti aj radosti, pomáhajú si v ťažkostiach a dokážu spolu riešiť 

konflikty. 

Táto kategória popisuje, aký majú priatelia pre participantov význam, čo si na nich 

vážia a čo by boli ochotní pre priateľov urobiť. 

„Všetko. Všetko, aj z baráku by som skočil, tooo všetko by som fakt by som dokázal 

šecko pre nich spravit. Ale fakt by som šecko co možem a je v mojich možnostách, to by som 

šecko spravil." 

Jožko S. (spoľahlivosť) 

Jožkove tvrdenie nás naozaj môže utvrdiť v pravom priateľstve, ktoré prežíva. Je 

ochotný urobiť pre priateľov všetko, čo je v jeho silách. Jožkovi priatelia môžu byť radi, že 

majú kamaráta, ktorý vždy pri nich bude stáť. 

„Dôverujem jej.. nadovšetko...jej verím úplne vo všetkom.. neoklame ma openáze 

o nic.. práveže ona mi daá... práveže ona... mi dá aj to posledné co má.. " 

Marek (vzájomná pomoc) 

Z Marekovho tvrdenia cítiť, že priateľstvo s jeho kamarátkou Monikou je 

neoceniteľné. On jej dôveruje a vie že sa môže na ňu spolahnúť a na druhej strane Monika 

pomáha Marekovi tak, ako sa najviac dá. 

Z našej výskumnej otázky čím sú špecifické vzťahy ľudí bez domova s bežnou 

populáciou sme zistili, že niektorí naši participanti majú vzťahy najmä s ľuďmi, ktorí sú 

taktiež na ulici napríklad Katka, či Vilko. Riško povedal, že preňho je priateľ každý, či je zo 

skupiny ľudí bez domova, alebo bežnej populácie. Z výpovede Jožka Š. sme zistili, že má 

priateľov najmä z bežnej populácie, na ktorých sa môže vždy spoľahnúť. Čiže vidíme, že pri 

vzťahoch s bežnou populáciou, čo sú v prípade Jožka Š. Boris, Rasťo a Marek špecifické tým, 
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že si viac dôverujú. Pretože pri rozhovore spomínal len ich, nespomenul priateľov, ktorí sú 

tiež na ulici, pri ktorých je viac obozretný. 

„No, Boris Rasťo a Marek. Dobre. Ale to sú priatelia, že ozaj priatelia, na ktorých 

sa možem spolahnút, takto." 

Participant Jožko Santa má špecifický vzťah s bežnou populácou v podstate taký, keď 

predáva časopis NotaBene, tam sa stretáva s bežnou populáciou, považuje ich za milých 

a príjemných ľudí. Žije skôr samotárskym štýlom života, čo môžeme vidieť aj pri jeho 

odpovediach. 

P: Z bežnej populácie? 

V: To je myslené tak, že napríklad nielen tuto na stanici..ale aj inde). 

P: Ale áno, ja predávam NotaBene a mnoho ľudí ma akože zdraví.. veľmi príjemné.. 

a vlastne môžem ich považovať za priateľov.. 

 

Marek, ktorý popisuje bežnú populáciu, ako ľudí s ktorými je v kontakte 

prostredníctvom brigády, či charity. Na charite si našiel priateľov, sociálne pracovníčky, ktoré 

mu vždy a ochotne pomohli. Váži si ľudí, ktorí mu pomohli akýmkoľvek spôsobom ako 

napríklad to, že sa s ním človek porozpráva, počúva, poradí. 

 „já vím zastavíš sa povyprávaš sa nemožem povedat.. ano.. zastavíš sa povyprávaš co 

ajako... alebo neco.. proste.. také... ja si šecko vážim ...úplne fest.. si vážim ty si taký iný 

človek" 

Z uvedených výrokov môžeme konštatovať, že participanti si priateľov vážia natoľko, 

že by v prípade akejkoľvek situácie boli ochotní podať priateľovi pomocnú ruku. Niektorí 

participanti uvádzali, že priatelia pre nich predstavujú hodnotu aj kvôli tomu, že majú s kým 

tráviť čas a nemusia byť osamote, majú spoločnosť a majú sa s kým porozprávať. Význam 

tiež pripisovali tomu, že sa na priateľov môžu spoľahnúť a vidia v nich oporu. 

Diskusia 

Podľa Vágnerovej (2013) tvoria sociálnu sieť bezdomovcov prevažne vrstovníci, ktorí 

taktiež žijú na ulici. Počet ľudí, ktorí do nej patria, býva relatívne malý, v priemere ide len 

o 2-5 ľudí. Skupina býva vekovo homogénna a zahŕňa jedincov oboch pohlaví. Na tomto 

tvrdení sa môžme zhodnúť, keďže väčšina našich opýtaných participantov potvrdila 

maximálne dvoch priateľov a prevažne to boli vrstevníci. Tiež sa v jednej skupinke objavila aj 
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žena, pre to sa stotožňujeme tiež s posledným tvrdením a to, že skupinka zahŕňa členov oboch 

pohlaví. 

 Napriek tomu, že vo všeobecnosti sa za bezdomovcov považujú ľudia, ktorí sú 

spoločensky vylúčení z rôznych dôvodov a nemá bývanie alebo mu hrozí, že o bývanie príde, 

žijú na verejných priestranstvách či v neprispôsobivých a často krát aj ohrozujúcich na živote 

obytných priestoroch (Hradecký In: Prudková a Novotný 2008). S týmto názorom súhlasime, 

ale radi by sme poukázali na to, že v našom výskume sme sa stretli aj s dobrovoľnými 

bezdomovcami. Na ulici majú kamarátov, s ktorými radi trávia čas. Čo sa týka obytných 

podmienok je pravda. V týchto priestoroch nemajú vhodné bytové podmienky. Z vlastnej 

skúsenosti vieme, že títo ľudia často žijú v katastrofálnych podmienkach. Preto niektorí 

z našich participantov využívajú služby nocľahárne. Samozrejme iba vtedy, ak majú trvalý 

pobyt v Trnave. 

Vágnerová (2013) uvádza, že priateľské vzťahy bezdomovcov môžu poskytovať pocit 

určitého zázemia, ale obvykle sa tu nevytvárajú trvalejšie väzby. Často ide viac o ilúziu, že 

niečo takéto existuje, než o reálny zdroj opory. Naše výsledky však naznačujú, že naši 

participanti sa na svojich priateľov môžu spoľahnúť vo všetkom. Z ich tvrdení vyplývalo, že 

sa na svojich priateľov môžu obrátiť s čímkolvek a kedykoľvek. To znamená, že ich 

priateľstvá nie sú určite ilúzia a trvalé väzby medzi nimi naozaj existujú. 

Súhlasíme s Johnsonom (2005), že aj napriek negatívnym skúsenostiam veľká časť 

bezdomovcov udáva, že sú pre nich priatelia dôležití. Súhlasíme, pretože aj naši participanti 

vo svojich odpovediach často zdôrazňovali význam priateľov v ich živote. Taktiež sa väčšina 

z nich stretla s negatívnymi skúsenosťami a zradou zo strany priateľa, ale aj napriek tomu 

priateľstvu pripisujú veľký význam a to najmä v oblasti vzájomnej pomoci pri individuálnych 

krízach alebo pri trávení času. 

Napriek tomu, že Marek (2012) popisuje bezdomovcov ako tulákov, ktorí sa sťahujú 

z miesta na miesto, utekajúci pred nežiaducimi sociálnymi kontaktmi, síce môžu mať 

kontaktov omnoho viac, ale nechcú mať žiadny pevný vzťah. Naše výsledky skôr ukazujú, že 

samotársky štýl životaľudí bez domova nie je adekvátny nakoľko podľa ich vyjadrení 

usudzujeme, že priatelia sú v ich živote dôležití a väčšina ľudí bez domova zostáva v tom 

istom meste a istej krajine. 

„Ani chyby a nedostatky, ani odlišné názory nesmú sa stať zásadnou prekážkou, ktorá 

nedovoľuje rozvinúť najdôvernejšie priateľské vzťahy. A slovíčko najdôvernejšie sa tu chápe 

predovšetkým v zmysle bezpodmienečnej dôvery (Barták, 1967, s. 62)." 
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Barták(1967) uvádza výstižnú definíciu o priateľských vzťahoch. Naši participanti 

nevidia ako prekážku drobné konflikty, či rôzne nedostatky zo strany ich priateľov. Vždy sa 

snažia o vydiskutovanie nepríjemnosti a opätovné uzmierenie sa. Veď predsa priatelia majú aj 

svoje chyby no predovšetkým sú tu pre nich v každej situácii. 

 

ZÁVER 

 

Pre náš kvalitatívny výskum sme si vybrali práve túto cieľovú skupinu - ľudia bez 

domova, pretože sa jej nevenuje mnoho odborných článkov či literatúry. Nevenujú sa jej do 

hĺbky, ako sú napríklad priateľské vzťahy. Podľa nás je to veľmi zaujímavá téma, ktorá sa 

týka všetkých z nás. 

V dnešnej dobe je veľa problémov, ktoré každý človek rieši dennodenne. Od 

jednoduchých až po naozaj zložité problémy. Podľa nás zložitými problémami sú najmä 

rozvody v rodine, psychické či fyzické týranie dospelých i detí, nezamestnanosť, nezhody 

v rodine so známymi apod. Hlavným problémom sú financie. Ak sú v rodine príjmy nižšie 

a výdaje a náklady vyššie, nemá rodina na zaplatenie rôznych poplatkov ako sú nájom, 

elektrika či plyn - môže nastúpiť exekútor. S tým sú spojené problémy, ktorými sa človek 

môže dostať na ulicu. Je to veľmi krehká cesta po ktorej každý chodíme. Či už to je cez 

drogové podsvetie, alkohol, gemblerstvo, rodinné a priateľské problémy, rozvody, exekúcie 

apod. Človek musí dávať 100% energiu do všetkého.  

V našom výskume sme dospeli k tomu, ako naši participanti resp. klienti vnímajú 

svojich priateľov. Zistili sme, čo by dokázali a boli ochotní pre nich urobiť, či mali o nich 

strach. Okrem rozhovor sme mali možnosť vidieť participantov v ich prirodzenom prostredí, 

ich správanie voči priateľom. Videli sme, ako si navzájom pomáhajú a komunikujú medzi 

sebou a hlavne si pomáhajú. Držia spolu za každých podmienok. Samozrejme, každý sme iný, 

ale videli sme, že sa naozaj majú radi a pomôžu si v dobrom aj v zlom. 
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PRÍLOHY 

 

  Všetky naše rozhovory sme nahrávali dňa 23. 03. 2017 zhruba v tom istom čase, okolo 

17:00h na železničnej stanici v Trnave. 

 

Rozhovor č. 1 - Rišo (18:33min) 

Rozhovor č. 1 s Rišom, vo veku 40 rokov. Na ulici je 2 roky v meste Trnava. 

 

Súhlasíte s rozhovorom? 

Súhlasím s rozhovorom... 

 

1) Kto je podľa vás priateľ a aké pocity vo vás toto slovo vyvoláva? (Akú cenu má 

pre vás priateľstvo) 

P: Priateľ je človek alebo identita blízkeho druhu, ktorú stretávame v živote, ktorá nemusí byť 

priateľom len pretože vás v najslabšej chvíli podrží, čo je velmi cenná skúsenosť 

informatívneho charakteru zo života a z poznania, osobnostných hodnôt a kvalitatývnych 

hodnôt, ktoré vznikajú v bežnom súčasnom živote. V súčasnosti, v minulosti aj v budúcnosti 

ale priateľ je človek, ktorého blízkosť môžeme načerpať, kde sa môžeme ustálovať podla 

mňa, vtedy keď to ozaj potrebujeme, ale nerobil by som v priateľstve nejaké citové výlevy. 

Lebo priateľstvo, to je aj s rodičmi priateľstvo. Priateľstvo je aj s vlastným životom, 

priateľstvo je aj s priateľom alebo priateľkou, priateľstvo je aj s deťmi ako budúcnosťou, 

a keď sa tam deti nevyvinú tak ostáva aspoň priatelstvo ako priatelstvo a to nahrádza aspoň do 

určitej hranice tie deti, ktoré by kumulovali ako priateľstvo. Priateľ je nejaká blízka osoba pre 

mňa a tento rok a za posledné dva roky som tu získal veľmi veľa. Takže to je k priateľstvu. 

V: A teraz akú cenu má pre vás priatelstvo? 

P: Tak ja ti poviem takto toľko od Richarda. Neocením priateľstvo, aspoň sa nesnažím ho 

nejako finančne oceňovať, aj keď sa mi to prepletá financiami, tak sa snažím tomu dávať 

veškeré také hodnoty ktoré mám. Hodnoty rovnováhy aby som sa vedel potom orientovať 

v pozitívnych a negatívnych hodnotách týchto osnov, ktoré mi vznikajú z rovnováhy. Aby 

som nebol zas taký zaškatuľkovaný. Som sofistikovaný propilaxovaný takže tak. Takže tolko 

k priateľstvu. 

 

2) Kto sú vaši priatelia? 

P: Andrejka, priatelia sú ľudia...úplne všetky životné formy, ktoré stretávam sú pre mňa 

priatelia. Aj ten človek aj tá pani čo tam ide s tou Billa igelitkou je pre mňa priateľ, lebo keby 

som povedal, že není, tak tú Billa igelitku čo má a tú Billa igelitku čo mám ja vedľa seba, by 

som nemohol ohodnotiť ako priateľstvo, lebo to je rodinného charakteru. 

Pohladová štruktúra, ktorú vnímame a to by som ich obral o priateľstvo ako také. Aj s ňou 

som priateľ, aj keď ona ma nevníma a nepočuje, ale takto nepriamo som s ňou priateľ. Vidíš 

sama ako to je v skutočnosti. Takže toto sú moji priatelia. Všetci pokiaľ sa dá a musím si 

dávať pozor. 

 

3) Máte priateľov aj medzi ľuďmi z bežnej populácie, kedy a v akých situáciách 

sa s nimi stretávate? 
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P: Tak začnem od konca vety. Stretávam sa s nimi dennodenne. Aspoň som rád, keď sa s nimi 

možem stretávať dennodenne a nových spoznávať dennodenne a naberať jak sa hovorí nejak 

produktívne do svojho života tých priateľov tak, jak sa dá, ale fakt nepresilovat to. 

V: A z bežnej populácie? 

P: No šak samozrejme, že mám z bežnej populácie priateľov . Lebo šak to je taká otázka jak 

keby som bol horenos. Akoo keby som bol aj na samom strope spoločnosti aj na samom dne 

som bol a na strope ešte nie úplne ale už som bol blízučko veľmi. Tak keby som nemal 

priateľov tak tam si musím byť priateľ aspoň sám sebe. Takže jasné, že mám priateľov a som 

rád, že sa s nimi stretávam a z bežnej populácie najlepšie lebo stredný prúd je najsilnejší tok, 

lenže keď sa triešti vtedy naberajú práveže opačné póly. Ten mínusový a ten kladný ..ten ten 

to dno a potom zas ten horný tok. To naberá strašne vysoké obrátky a tam sú potom nezvady 

a to si zas trieštivosť vysvetľuje iným spôsobom. 

 

4) Aký je váš najlepší priateľ a čo sa vám na ňom najviac páči? 

P: Najlepší priateľ? Hmmm...Neviem odpovedať.  

V: Nemáte najlepšieho priateľa? 

P: Ale mááám priateľov, kamarádov. No ale dobrého priateľa? Ja si ich získavam a oni si 

získavajú mňa. 

V: Takže nemáte nalepšieho priateľa? 

P: Ale mááám deduška. Noo ten čo chodí na charitu. To je moj najlepší priateľ. 

V: To je ktorý? 

P: To je ten s tým nosom. Čo vozí polievku a ten druhý, čo šoféruje. 

 

5) Čím je vaše priateľstvo špecifické? Prečo práve tento človek je vašim 

priateľom? 

P: Ani tam nemám nejaké veľké zohľadňovacie pomery. Špecifické keď je priateľstvo, tak je 

len dobré, že je špecifické, pretože je rôznorodé, pokiaľ sa tak vyvíja. Väčšinou sa tak 

v živote vyvíja, lebo život je hodnota premenlivej energie, ktorá má v jadre také prvky, že 

pulzuje. Preto je to život a keď tam je to priateľstvo a pulzuje v ňom aj ten život tak a to 

pulzuje a o tom ja nepochybujem, pretože by som mal pochybnosti zbytočné tak sa 

rozhovorím... tak je pre mňa špecifické ako také. Jak je. Pre mňa je špecifické...teraz nevidím 

dozadu a neviem zhodnotiť, či tam je špecificko..... špecifická hodnota. 

 

6) Pocítili ste niekedy zradu od svojho priateľa a aká bola vaša reakcia? 

P: Noo v mladšom veku ale tieto zrady by som nepovažoval za zrady, skôr to pramenilo 

z nevedomosti o komunikatívnosti a komunikácii ako takej nie len z oblasti mozgového 

centra, ale spracovania myšlienkových pochodov, informácií a veškerých nábehových hodnôt 

života. Ale skôr z takej uzavretej podvedomo nadvedomej nevedomosti o spracovávaní tých 

esencií, ktoré z toho vyplývajú...aby som si sumár sumáru vedel vytvoriť nadreálnu hodnotu, 

či je niekto taký, že sa otočí chrbtom alebo nie. Ale takí ludia, väčšinou manipulatívni 

vytiahnem aj cez tú druhú polovičku planéty a napravím ich aby boli pre systém prospešní 

a neboli sami sebe škodní. 

 

7) Ako trávite svoj voľný čas so svojimi priateľmi? 

P: Nooo šak tu (pozn. na železničnej stanici) Na charitkééé vagabundujem...kúpim si biely 

materialik zvaný white fosfor..sem tam si dám pivečko...sem tam si zacvičím..sem tam si 

zarapujem no to už mi tak dobre nejde. Po 25-tich rokoch som nejaký vyrapovaný. Málo 

varím....stravu..teplú. A ako trávim čas so svojimi priatelmi? Niekedy dehonestujem po inej 

stránke v sexuálnych rovinách mojej erotickej fantázie tak razantne, že za to budem mať 
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karmický prechod velmi zložitý, tak toľko by som povedal ako otvorenú stopu. Ale to sa 

nepýtajte na fantázie, lebo niekedy to je...ďalej to nebudem rozpitvávať." 

 

8) Máte priateľa, s ktorým trávite čas každý deň a ako ho trávite? 

P: Mal som priateľku, tak s tou som trávil veľkú značnú časť..takže tá ma tiež posunula 

dopredu. Aj dozadu ma dala..aj odzadu, zozadu, dopredu..A dala ma v podstate dopredu, 

takže všetko je oukéj. To bola taká moja srandičkovka (smiech) tejto hodnote otázky, že ako 

trávim svoj voľný čas s priateľmi tak normálne sa s nimi stretávam, alebo nechám to tak jak 

sa stretneme, čo z toho vyplýva. Budem vždy vo voľnosti pokiaľ je možné. Ale nie voľnosti 

takej, ktorá je nekontrovateľná. Budem retrospektívne v rátane iných hodnôt úprimný. Teraz 

nemám ani takého blízkeho priateľa, lebo priateľ by somnou trávil veškerý voľný čas 

a venoval by sa mi úplne na plno. A keby to nabralo takú hodnotu, že by to bolo z cennosti 

...aj to by bolo cenné u mňa. A potom by som to nechal tak aspoň energeticky oddýchnuť aby 

to zasa potom nabralo tú správnu hodnotu..noo..nedá sa to takto povedať..kam by sa takáto 

vec vyspela. To je ťažko povedať, lebo to je nie vec karmy, ale vec premenlivých tokov 

energetických pomerov jaké sú na planéte. Né každý si žije tak volne jak my tuto..niektorí sú 

spútaní robotou a ráno vstávajú zase. S tým by sa malo niečo spraviť aby nemali taký zložitý 

život. 

 

9) Aký je váš najlepší,vtipný zážitok s priateľom? 

P: Tak teraz budem úplne že sexuálne taký...taký rozpätý. Najlepší vzťah s mojim priateľom 

je keď som išiel a v nohavicách sa mi sám z ničoho nič začal rozopínať zips a moje 

prirodzenie nebolo absolútne ani len náznakom v stoporenom stave tak som nechápal aký 

vzťah začínam so svojim najlepším priateľom (smiech), ktorý je momentálne úplne v klude. 

Ale pre starších ťažko povedať, keď nadväzujete na otázky, ktoré boli predtým položené..na 

ne boli odpovede.. v mojom vnútri, tak ťažko na tú otázku budem odpovedať. Vtipný zážitok? 

Uznávam hocijaký vtipný zážitok, ktorý vzniká z priateľstva až na jednu vec, ktorá by mi 

trpko prinášala poznanie zvané nechcený zážitok a to je smiech, ktorý ide cez uštipačnosť 

človeku, ktorý je naozaj chorobou obťažkávaný a bolo by to preňho tak netaktné 

a nepríjemné, že by to urazilo v prvom rade jeho a potom by mi to o mojom samom vnútri 

jaký som úbohý, že si to neviem uvedomiť v správnom čase a vyvarovať sa takýchto 

chybičiek. To je jediná taká hodnota, ktorú mám v citovej oblasti. Mal som takéto hodnoty. 

Bol som na veľmi ostrej hrane ale takáto prechodová hodnota...tam sa zmenil rozmer. 

 

10) Aký je prínos priateľov do vášho života? 

P: Prínos je už len to, že to je prínos. V tomto zachovám skromnú odpoveď dvoma slovami: 

momentálne výborný. 

 

11) V akých situáciách sa môžete spoľahnúť na svojich priateľov? 

P: No tam teraz načnem trošku do inej hodnoty. Hmmm..hlavne aby sa oni mohli spolahnút 

na mňa. Keď príde na takzvanú hodnotu lámania chleba. A spätnú, jak to tu voláme na stanici. 

Čiže nie bežnú súčasť, ktorú len tak náznakom vidíme jak na nás bude pôsobiť naše správanie 

v našej budúcnosti a spätnú hodnotu minulosti. Keď to naberie reálnu hodnotu budúco 

minulosti a v minulosti narastajúcej do reality zvanej realitná minulosť. 

 

12) Čo by ste boli ochotný urobiť pre priateľa? 

P: No pokiaľ je to v mojích kompetenciách, hodnotách a silách v spätnej reverzii slovného 

toku....to čo sa dá a pokial sa to nedá tak tam asi vzniká nejaké obmedzenie duševné, ktoré je 

dané životom. Musím rešpektovať život ako medzu, ktorá mi bola udelená a nie medzu akože 

by ma život obmedzoval ale medzu, ktorá mi bola v živote uložená do ludského bytia. 
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Respektíve poviem musím byť ...tolerantne s tým narábať..noo viem pomocť tak jak sa 

treba...prvý život som zachránil ako 6-ročný chlapec..ale život bol predtým zachránený mne 

lebo som sa narodil ako polomŕtvy plod. 

 

13) Vedeli by ste mi popísať situáciu, kedy ste mali strach o svojho priateľa? 

P: No šak to, že ja som samotár, jedináčik z prvého manželstva až neskôr som zistil, že mám 

bratov a nevlastné sestry, niekedy ich rátam ako nevlastné a niekedy ako vlastné..musím to 

takto charakterizovať ten vnútorný myšlienkový stav. U mňa je strach základným kameňom 

sebazáchovy a pokiaľ ho daná bytosť nemá ten starch, tak jej ho treba dodať ten strach aby ju 

ten strach nepobral na hranicu života a smrti a do rozpätí, ktoré ešte nie sú vhodné a má aj 

také formy života, že zoberie si na čo má chuť a to je aj výrazový prostriedok konzumnej 

spoločnosti. Poviem ti na to...ten pervitín, ktorý beriem niekedy...ma tak stlmí, že jeden dva 

dni nejem a chodím na charitku a tam si dám polievku a som najedený ...ale to je 5 eur a to je 

150 korún je to dosť no...ale možme velmi rýchlo zostať ako lekvár, roztiahnutý, 

cukrovinkový, sladučký ale mäkkučký a neschopný pohybu (smiech). 

 

14) Aký by bol váš život bez priateľov? 

P: Taký jak predtým. By som sa samotárčil a ľudia by boli z toho smutní, že čo tomu Rišovi 

je alebo by sa objavovali take, že v 38 roku života..ako sa dá tomu chlapcovi pomocť..takže 

tak... 

 

Rozhovor č. 2: Vilko (18:01min) 

Rozhovor č. 2 s Vilkom, vo veku 69 rokov. Na ulici je približne 1 rok v meste Trnava. 

 

Súhlasíte s rozhovorom? 

Súhlasím s rozhovorom... 

 

1) Kto je podľa vás priateľ a aké pocity vo vás toto slovo vyvoláva? Akú cenu má 

pre vás priateľstvo? 

P: No ide o to. Dodo vlastne, Dodo, ten kamarát. 

V: On je váš kamarát? 

P: Hej. Áno. Ja s nikým. Mňa keď uvidíte vždy, keď volade cestuje alebo lekárovi na tú nohu. 

On tam má ranu velikú. Som sám. Ja nepotrebujem nijakých kamarádov falešných, kterí veďá 

využívat 2udí. 

V: Takže iba on je jediný kamoš? 

P: Áno 

V: A čo vo vás vyvolá slovo priateľ ? 

P: No aby bol dobrý, aby neslopal to mu zakazujem! Nehovorím, aby si nedal. Može si dat do 

určitej miery. Viacej nie. 

 

2) Kto sú vaši priatelia? 

P: On (pozn. Dodo) 

 

3) Máte priateľov aj medzi ľuďmi z bežnej populácie, kedy a v akých situáciách 

sa s nimi stretávate? 

P: Ne nepotrebujem nikoho. Len on (pozn. Dodo) 

 

4) Aký je váš najlepší priateľ a čo sa vám na ňom najviac páči? 
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P: Dobrý je. Dobrý je takto aj keď si vypije. Ide spat, alebo aj tu zaspí. Ale nie, že do nemoty. 

Do určitej miery, lebo sa bojí odemna. 

V: Áno? 

P: Ja mu zakazujem strašne. (smiech) Možte sa ho opýtat. 

V: Že mu zakazujete piť? 

P: Tak može si dat. Len kamarádov ked má, on má vela kamarádov. A už som mu povedal. 

Prestan s nima. Reku dobre. Našol aj byt druhý. Tak pojdeme tam asi. 

V: Hej? 

P: Nooooo. To je ale 10 kilometrov odtialto. 

V: A kam? 

P: Nevím jak sa to volá. 

 

5) Čím je vaše priateľstvo špecifické? Prečo práve tento človek je vašim 

priateľom? 

P: Rozumiem si s ním. Ja si rozumiem s ním. 

V: A to je všetko? 

P: Áno 

 

6) Pocítili ste niekedy zradu od svojho priateľa a aká bola vaša reakcia? 

P: On sa nevypytuje také veci ani nič. Aaa ja mu zakazujem najviacej aby nemal alkohol 

v sebe. 

V: Takže iba ten alkohol vás vie tak rozčúliť? 

P: Áno, áno. Ja nepijem už koľké roky, tak on by mohol tiež prestať. 

V: Takže ho vediete tiež k tomu aby prestal? 

P: Áno 

 

7) Ako trávite svoj voľný čas so svojimi priateľmi? 

P: To sme tam na tej ubytovne. Napr. o sedmej (pozn. 19:00) už aby sme tam boli. Horše jak 

v base. 

V: Idete do tej noclahárne? 

P: Áno. Ale on ma takého kamaráda na Kopanke, čo nám dáva. Čo mu dáva byt. A je to 

lepšie. Povedal, že aj kuchyna je tam. Tam možme si aj uvarit aj šetko, televízor. Tam není 

ani televízor! Nič tam neni. Noo ešte na charitu. Tam ešte upratujem tak oni mi dávajú 

konzervy a také veci. Na mna sú dobré aj ony tí dve. Aj Marienka aj druhá Marienka aj 

Sonka. Nemožem na nich nič povedať. 

V: Takže tam chodíte rád? 

P: Ja rád tam chodím. Upratujem vždy. Pokojní sú na mna. 

 

8) Máte priateľa, s ktorým trávite čas každý deň a ako ho trávite? 

P: Pozrite. (pozn. za Dodom prišiel nejaký známi s flašou, no nenapil sa) 

V: To je ten jeho kamoš? 

Néééé. Ja som mu zakázal. Sledujem ho, sledujem ho. On si može dat flašu toho vína. A si dá 

vody polovičku toho vína si dá, lebo sa bojí odemna. Ale to je dobrééé. On nemože pit aj som 

mu zakázal. On má tu ranu velikú. Tuto viete. Neska bol u doktora sa ho pýtam. Čo ti 

povidal? Že dala mu tam takú mastičku, injekciu a spáva po nej furt. Furt spáva. 

V: To sú možno nejaké utlmováky.) 

P: Šak aj ja som mu povedal. Šak aj ja mu hovorím. Má takého jedného cigána, kamaráda 

a ten ho blázni. Také dlhé vlasy má. Poznáte ho určite. Tiež sa Toráč volá. 

 

9) Aký je váš najlepší, vtipný zážitok s priateľom? 
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P: Aj dobré aj zlé 

V: Nejaký vtipný ale 

P: No čo také možem povedať také (smiech) Neviem čo mám také povedať. 

V: Skúste nejaký zážitok máte určite 

P: Tak zažijeme toho vela. To je jasné. A bol jeden den preč s tým chalanom a ošálil ma 

(smiech), že je v nemocnice. Reku ja som sa bol pýtat, či je to pravda. Že mna bolela tá noha. 

Není pravda! Povedz pravdu! Tak potom mi povedal pravdu, že bol napitý a bál sa ísť na tú 

ubytovnu. Neska som ho našol. Tu jak chrápal. Šak celú noc nespí. Reku čo tu robíš? Aj som 

mu roztrhal veci. Handry 

V: Prečo? 

P: Všetko som mu roztrhal. No..a potom som mu povedal o čo sa jedná.. Reku Vilko len si 

dávajte nanho pozor. Reku Sonka on není zlý. Jeho ten kamarád blázni. Ten Rudo. On sa volá 

Rudo. Oni kuknú na sebe kde zeženú (pozn. alkohol) A už idú. Oni po sudoch chodievali. 

A ty sa škrabeš v dzudzom? A vieš jaká chodoba je hento? Že možeš dostat niečo, alebo čo. 

Že nie on sa tam hrabe. Že hladajú flaše aby mali čo pit. No. Tak to predajú. Ja nevím čo stojí 

tá flaška. J to nerobievam a ja si svoje berem dochodek a som spokojný. 

 

10) Aký je prínos priateľov do vášho života? 

P: Ja som aj rád, že si s ním rozumím aj všetko. Ináč čo mu poviem, on spraví. Ked aj varíme. 

On sa už do toho dere tiež. Reku nechaj!! Ty si oddýchni. Budem ja varit. Reku som zvedaví, 

či to také chutné spravíš jak ja. Ja som vyučený kuchár. Ja som aj tu robil na hotely. Až 

poznáte Linčiansku a tam hotel Trnava. Tam som robil dva roky. Kocku, až poznáte tam som 

robil 5 rokov a Šmeralku, jak je židovský cintorín. Tam som robil okolo 17 rokov a odtál som 

išiel už do dochodku. 

V: Takže vy takto varíte aj kamošovi 

P: Jééé noo. Len keby boli penáze na to. Vždy ked donesem odtát, co upratujem. Vždy mi 

Marienka alebo Sonka dajú, že vyberte si. Tak ja beriem tie kolienka aby som to mal s čím 

spraviť a bravčovú, alebo hovädziu konzervu. Dám to zohrát, cibulku tam dám, korenie také 

veci 

 

11) V akých situáciách sa môžete spoľahnúť na svojich priateľov? 

P: Niekedy aj ano a niekedy ani nie. 

V: A v akých situáciách sa naňho možte spolahnúť? 

P: Že takto spolu chodíme. Nebránim mu, kupujem mu aj ja to víno. Ked to pije už je naučený 

na to a on ked to nemá je smutný. 

V: Takže ho takto potešíte? 

P: Nooo (smiech) Ked mu ukážem, že som mu zas kúpil to víno. On ho nevypije všetko. On si 

to nechá na druhý den tú polovičku. Len aby bol dobrý a poslúchal. To je hlavné. Mama 

nanho nedá. 4 krát bol ženatý. Jaké pekné ženy mal!! Keby ste videli. Ja som tuto sa raz 

stretli. Ona robí v poistovni a on mi ukázal. Ona jeho: Ahoj Dodo. Kukááám reku do to je??!! 

To bola moja prvá žena (Dodo povedal). Hovorím, že pekná velmi. Hovorím, že: Prečo ste sa 

nechali?? Kvoli alkoholu a neposúchal určite. A nepovedal mi nic na to keď som mu to 

povedal. 

 

12) Čo by ste boli ochotný urobiť pre priateľa? 

P: No ja mu dám posledné. Ja ked rozprávam mne ide až do plaču. Žeee šak uvarené má čo 

sce, lebo my tam máme aj kuchynu tak uvarím. Prvé sa ho opýtam že Dodo co sceš. Čo 

spravím? Reku sprav. No dneska povedal že vič čo?? Mám chut na lievance. Až poznáte. 

Také malé s lekvárom. No neskaj budem aj do desátej robit. 

V: No tak može byť rád, že vás má teda.) 
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P: Veru ano. To každý vypráva. Aj tam aj Marienka aj jedna aj druhá aj treťá. A henten 

chalan ho blázni. Henten. Ten Rudo. Tam došla jedna baba. Sonka ju videla. Reku idzte sa 

prv okúpat, lebo smrdela strašne. Reku idzte sa okúpat a dám vám aj nejaké handry. Ja 

nechcem, dakujem. Zebrala sa a išla s tým Rudem. Dva noce nebol doma ani nespal tam. 

Potom sme ho stretli, on ho stretol. Že hentam je Rudo. Reku fuj kdo tam bude zas spat. Lebo 

on spí, ja spím a Dodo. A on ked sa nekúpe on smrdí! Ja ked sa idem osprchúvat každý den. 

Dve, tri hodiny. Chlapi mi nadávajú (smiech) Ja si dám kávú, cigaretu aaa voda na mna kapká 

(smiech). 

 

13) Vedeli by ste mi popísať situáciu, kedy ste mali strach o svojho priateľa? 

P: Ked není doma. Nevím čo sa sním stalo, či volačo nevyviedol. Zas on by to nespravil. Či 

ho auto nezrazilo alebo také, alebo s tú nohu alebo čo . Ale ma ošálil, povedal že bol 

v nemocnici, ale on nebol. Bol s tým Rudom . Ona ho pozná hen kolegyna vaša. 

V: Miška? 

P: Ona ho pozná. Mám strach. Vy by ste sa nebáli o priateľku alebo o sestru alebo barkoho. Ja 

si ho tak vážim. Ja som starší od neho. Ja už budem mat 70 a on má ani 50 ešte nemá. 

 

14) Aký by bol váš život bez priateľov? 

P: No ja nevím. No ja ba som to tuším neprežil. Ja som s ním už 8 mesácov. Čo sme spolu 

tam na ubytovni. 

V: Takže si neviete predstaviť život bez priatelov?) 

P: Neviem noo. No už by som za prvé nenašol takého a s takým ožralcom? Jak tento? (pozn. 

ukázal prstom) Jééžiš Maria. Tomu je málo dve,tri flaše. 

 

 

Rozhovor č. 3 Katka "Ketrin" (10:00min) 

Rozhovor č. 3 s Katkou, vo veku 50 rokov. Na ulici je dobrovoľne 10 rokov v meste Trnava. 

 

Súhlasíte s rozhovorom? 

Súhlasím s rozhovorom... 

 

1) Kto je podľa vás priateľ a aké pocity vo vás toto slovo vyvoláva? (Akú cenu  

má pre vás priateľstvo) 

P: Môj priateľ je Bono, Mirko, Pišta sem tam. Mne tam nebude ani rozumet (smiech) 

V: Ale bude 

P: A koho mám ešte? Noo to stačí. Traja. A Peco. 

V: A čo vo vás to slovo vyvoláva? 

P: Sme kamarádi, chodíme spolu to oné na novinky na želiezka. Pomáhame si jeden druhému. 

 

2) Kto sú vaši priatelia? 

P: Hmm.. Šak mám troch dobrých priatelov. Peco, Bono. Nee teraz pardon štyré. Aj Pišta. 

Sem-tam, ked je triezvy. To je moj priatel, jako čo s ním žijem už 14 rokov 

 

3) Máte priateľov aj medzi ľuďmi z bežnej populácie, kedy a v akých situáciách 

sa s nimi stretávate? 

P: Ja mám rodinu. Šak ja bývam sem-tam doma a sem-tam na ulici. Ked sa mi nechce byt 

doma tak idem na ulicu cez leto. Takže tak vačšinou som na ulici 
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4) Aký je váš najlepší priateľ a čo sa vám na ňom najviac páči? 

P: (rozmýšľa) priatel aj nepriatel. Moj bývalý. Pišta. Začal vela pit a trebalo by ho dat na 

léčení. Hovorím som štrnásty rok s ním a doteraz poslúchal ale trošku mu to prepalo takže 

nedá sa s ním včul. Tak uvidíme ako dálej. 

 

5) Čím je vaše priateľstvo špecifické? (Prečo práve tento človek je vašim 

priateľom) 

P: S nami? My sme kamarádi. Pomáhame si jeden druhému. 

V: Takže tým že sa vzájomne podržíte? 

P: Áno. Jeden druhého. Do má, ten dá, do nemá nedá. 

 

6) Vedeli by ste mi popísať ako a kde ste sa spoznali? 

P: Pri zberni. Pri Tescu 

 

7) Pocítili ste niekedy zradu od svojho priateľa a aká bola vaša reakcia? 

P: Zradu som netoto. Jako mojho priatela? 

V: No od priatela-kamaráta. 

P: Noo myslím o mojom priatelovi ked byl napitý. Ostal vonku a ja som išla domov. No šak 

aj dneska som došla z domu no a on ked si vypije trošku tak je potom no..ale jakože pomáha 

mi dosť. 

V: Takže to že pije vám vadí? 

P: Šak aj ja pijem. Vela vody (smiech) Keby ste boli na ulici, co by ste robili?? Strízvi 

nezaspíme." (pozn. do rozhovoru sa zapojil Miro) 

Miro- Dobre hovorí! 

Katka-Nehovorím dobre? 

Miro- Katkááá hovoríš vynikajúco. Lebo ja čo vím. Dobre sa to nahráva. Ja len co možem 

povedat. 

Katka- Ty buc cicho, ty pojdeš po mne. 

Miro- Že na ulici nikdo neprežije bez toho, bez alkoholu. 

Katka- Ale dá sa to. Sem-tam ked na to není. 

Miro- Neverím! 

Katka- Ked my si možeme takto zarábat. Od 5 hodín beháme aby sme tie novinky, želiezko 

a čo sa podarí. Včil som zarobila 2,70€ a kúpila som cigarety. Chlapci kúpili víno (smiech) 

V: Podelíte sa teda 

P: Anooo my sa podelíme (smiech). Spíme. Teda jáá sem tam pod stavbú. Pod tu školu. No 

a ked sa mi podarí hovorím idem domov. Ked zarobíme ieme sa aj najest do TESCA. No ale 

ked nás je 5-6 tak vypijeme 20 litrov vína a to už je tažké. 

 

8) Ako trávite svoj voľný čas so svojimi priateľmi? 

P: Jak trávime? Sedíme, pijeme a fajčíme. 

V: A chodíte na charitu, nie?) Áno. Sem tam sa dojdeme okupkat. Trošku najest. Je to pravda. 

Aj my si uvaríme. Pepo predávaju. Hrnce si nájdeme. Väčšinu jáá. Nevarím dobre? (pozn. 

zapojil sa do rozhovoru Miro) Miro- Áno! (pozn. pokračuje Katka) Asi tak no 

 

9) Aký je váš najlepší, vtipný zážitok s priateľom? 

P: Jéééžiš Maria tých je asi vela no. Mirko. Ten by vám povedal. 

V: Tak mi povedzte jeden.) 

P: Jééžiš a jaký vtipný? (pozn. zapojil sa do rozhovoru Miro) Miro- Já nevím Ketrin (smiech) 

Čo nám dávajú pokuty tí policajti? 200 eur nám dali pokutu. A ja im hovorím... 

V: A za čo ste dostali pokutu?) 
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P: No lebo sme ležali za K-čkom a cez den. A ja som bola chorá a policajt mi hovorí že vy 

nemáte hlasivky. Reku mám ich prepité. A on že no podte sem. Po 30 ja, Bono, Pišta. Dikííííí. 

No tak vtipný ani nevím. To by sa dalo dlho rozprávat. Všelibarsjaké vtipné.  

(pozn. zapojil sa Miro)  

Miro- Ani mna nenapadá taký vtipný. (pozn. pokračuje Katka) 

Katka- Je teho dost, ale ja mám už oné tu sklerózu, takže zabúdam. 

 

10) Aký je prínos priateľov do vášho života? 

P: Prínos? To je čo? 

V: Čo vám dáva, to že máte priateľov). 

P: Hmm tak čo máme? To čo si zarobíme. 

V: Ale možno nie materiálne veci. 

P: Anooo. Ale ja si vždycky poradím. Dneska som sama behala. Oni boli traja a ja som 

zarobila 2,70 a oni iba 2 eurá. (pozn. do rozhovoru sa zapojil Miro) Miro- Tooo je pravda. 

Katka- No není to pravda? Miro- Anoo. Ona je šikovná. Katka je šikovnááá jak nikto. 

Katka- No šak ruky mám vytahané jak chlap. 

 

11) V akých situáciách sa môžete spoľahnúť na svojich priateľov? 

P:V jakých situáciách? Jako kedy. Bono mi pomáha vela. Moj priateľ jako kedy. Lebo on o 

osmej ide spat. Potom sa prebudí a zas ideme pokračovat (pozn. v pití alkoholu). Ale my sa 

narobíme. Od rána chodíme až do tej tretej. Tolké kilometre na tie moje šmatlavé nohy. Lebo 

ja som bola dopichaná. 12 rán som dostala s nožom, ale pracujem furt. S chlapmi. Pre to 

šmatlem a pre to mi hovoria aj kopytko. Lebo šmatlem na nohu. Len doktori neskoro zbadali, 

že mám šlachu..To šecko mi oné nechali. No a čo..prežila som to. Ešte aj strelená do hlavy. 

Policajti, že kde je tá strelená? Jáá vám dam strelenej!! No asi tak! 

 

12) Čo by ste boli ochotný urobiť pre priateľa? 

P: Devinu gulku dat do čela. (smiech) Podla teho jako kdo sa chová. No. Lebo ja ich mám 

vela. Lebo my ked sa stretneme cez víkend je nás aj 20 a to sú vačšinou feťaci, narkomani. 

S takými sa my nebavíme. My sme jedna partia. A jako v pohode. Dá sa 

 

13) Vedeli by ste mi popísať situáciu, kedy ste mali strach o svojho priateľa? 

P: Nikdy. Ne. Iba ked chycil tú epilepsiu. Pišta s tým nosom odretým. Parkoval (smiech) 

Pištinko išol, ale víno nestracil a dojde celý odraný (smiech). Tam más!! A jak klopkal. Otvor 

prosííím ta. A ja že tu není hotel ani penzion. Reku daj si odchod (smiech). Ráno o pátej. 

Babula nemáš ic?? Reku ja mám ale ty nemáš (smiech) 

 

14) Aký by bol váš život bez priateľov? 

P: (pozn. do rozhovoru sa zapojil aj Miro) "Ja sa uživím sama. Miro - A čo sa týka....Katka- 

Ty mi neskáč do reči! Meď výpalit, alebo práčku rozebrat..alebo...chlapi takto stojá a kukajú 

na mna. Mna to naučil nebohý brat. Tí nechápu, že ženská tolko spraví. Tak ale asi tak 

no...Budem mat 55 rokov a nikdo nechápe jak vládzem. 

 

 

Rozhovor č. 4 bol s Jožkom, vo veku 67 rokov.  

Rozhovor trval cca 15 minút. Na ulici je dobrovoľne 15 rokov v meste Trnava. Pochádza 

z Humenného. 

Súhlasíte s rozhovorom? 



129  

 

 Michaela Proniková, Andrea Vaseková: Priateľské vzťahy ľudí bez domova 

Súhlasím s rozhovorom... 

 

1) Kto je podľa Vás priateľ? A aké pocity toto slovo vo Vás vyvoláva? 

P: Priateľ je ten čo, ...není nepriateľ..a vo mne vyvolá pocity.. ked mám penááze, tak ho 

zavolám na pivo.. 

V: takže príjemné pocity 

P: žádny kriminálnik alebo tak ale normálny človek..ano ano..a troška vzdelaný no.. 

 

2) Kto sú Vaši priatelia? 

P: Vlastne ja priateľov ani v podstate nemám..nie? Všetci sú moji priatelia. To je vlastne 

ako...by som povedal...rozšírené..nedá sa ako povedať, že kto je môj priateľ, alebo môj 

nepriateľ.. ale mám veľa priateľov.. takže väčšinou všetci.. ste s nimi za dobre.. áno, áno som 

 

3) Máte priateľov aj medzi ľuďmi z bežnej populácie? Kedy a v akých situáciách 

sa s nimi stretávate? 

P: Z bežnej populácie? 

V: To je myslené tak, že napríklad nielen tuto na stanici..ale aj inde). 

P: Ale áno, ja predávam NotaBene a mnoho ľudí ma akože zdraví.. veľmi príjemné.. a vlastne 

môžem ich považovať za priateľov.. 

V: S ako často ich stretávate?) 

P: Vždy keď predávam časopisy, pred Maxom predávam, hej..neprichádzam za nikým. Ja 

som pomerne sebestačný človek..tak jako by som povedal...jak to povedala moja 

vychovávateľka na internáte ... Janitore vy jste takovej, nespomínam si teraz presne ako to 

povedala, ale jednoducho som ako veľmi samostatný. 

 

4) Aký je Váš najlepší priateľ a čo sa Vám na ňom najviac páči? 

P: Nemám najlepšieho priateľa, pretože najlepší priateľ môže najhoršie zraniť teda..ale to je 

fakt pravda..to áno.. 

V: takže vnímate všetkých tak zhruba rovnako hej?) 

P: Ano je to spoľahlivé. Človek sa musí spoliehať sám na seba, sám seba nesklamem. 

(smiech). 

 

5) Čím je Vaše priateľstvo alebo tak všeobecne také špecifické? Alebo čím sa tak 

 vyznačuje? 

V: Spomínali ste, že všetci sú vaši priatelia na rovnakej vlne a nemáte najlepšieho). 

P: No porozprávame sa, napríklad o bežných veciach. (rozmýšľa) To je všetko. Áno.. slopem 

sám.. (smiech). 

 

6) Vedeli by ste mi popísať ako a kde ste sa spoznali? Tak napríklad si skúste 

jedného vybrať a skúste mi popísať ako a kde ste sa spoznali? 

P: Na stanici.. to je, to je všeobecné...nemám konkrétneho priateľa teda. Som ako všeobecný 

človek...teda práveže ...priateľstvo je veľmi vzácna vec teda a veľké sklamanie.. je to, keď vás 

priateľ sklame..mal som predtým..mal som..on bol Košičan... to bol veľmi dobrý priateľ.. 

V: a sklamal Vás? 

P: Nie nesklamal zavreli mi ho (smiech). 

V: a už sa Vám stalo niekedy, že ste mali dobrého kamaráta a sklamal Vás? 

P: Nie.. som veľmi opatrný...jako v priateľstve.. 

V: takže sa veľmi neotvárate ľuďom hej? 

P: Nie neotváram.. nepociťujem zradu, pretože nemám priateľa, ktorý by ma mohol ako 

zradiť. 
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7) Ako s nimi trávite voľný čas? Ako často sa stretávate? 

P: Túlam sa sám. Ale porozprávame sa v parku alebo tak.. na stanici..vypijeme si víno akože 

no. Pofajčiť teda no..a to je všetko.. žiadne také väzby. 

V: také silnejšie puto tam nie je hej? 

P: Nie, citové ako väzby, priateľské, nie, som veľmi samostatný človek.. 

V: ani ste nerozmýšľali, že možno by Vám bolo lepšie, nájsť si nejakého takého bližšieho 

človeka? Alebo sa naozaj veľmi bojíte otvoriť 

P: Alebo..nebojím sa otvoriť, som otvorený (smiech). Ale jednoducho nepripustím, aby som 

bol na niekoho viazaný (rozmýšľa) 

V: A prečo, ak môžem vedieť? 

P: Preto, aby som nebol viazaný, pretože človek, ktorý nemá záväzky je slobodný človek hej. 

Necítim sa sám. Keď potrebujem niekoho tak sa porozpráva, nemám pocit samoty, dokonca 

by som povedal, že byť ako sám, nezávislý. Je veľmi nezávislé teda, slobodný ako človek. 

Nie je na ničom závislý 

 

8) Máte takého priateľa, s ktorým trávite čas každý deň? A ak áno, tak ako ho 

trávite? 

P: Týchto ľudí tu poznám, ale málo sa s nimi ako nejak...taká vec.. som intelektuál..a tu tí 

ľudia sú dosť ako, no na inej úrovni..by som povedal.. ináč ako rozmýšľajú .. nie že sú ako 

hlúpi alebo čo, ale nemáme spoločné záujmy.. môj záujem je história.. som prečítal kopu 

kníh.. teraz sa zaujímam o dejiny Slovenska..teda to je veľmi zaujímavé.. 

V: takže s nimi by ste sa o tom tak nevedeli porozprávať hej? 

P: Nemajú záujem.. 

V: A skúšali ste sa s nimi o tom rozprávať? Či ani nie? 

P: Ale áno, ale je to zbytočné. 

 

9) Máte nejaký najlepší alebo vtipný zážitok so svojimi priateľmi? 

P: No čo ja viem, to je takto ťažko povedať..v Českých Budejoviciach som bol na 

záchytke..no a prišiel pre mňa policajt, hneď ráno, čo ma odniesol, ako večer. Inak som balil 

jednu ako predavačku v obchodnom centre . A ten jej frajer, ako tam zavolal ochrankára. 

Žiadne také ako nejaké návrhy.. alebo čo.. a zobrali ma .. a prišiel ten pán policajt, kapitán, on 

ma tam odviezol. A ráno prišiel pre mňa.. a mi domlouval..pane.. Vy už máte sví léta, proč to 

deláte? (smiech) som mal ešte 50 korún, mi ich nenašli mal som ich v ponožke (smiech) 

Kúsok boli potraviny tak som si tam išiel kúpiť, skrátka dobrodruh. Prešiel som od Vltavy až 

po Volgu, od Volgy cez Vltavu naspäť... Ano. 

 

10) Aký je prínos priateľov do Vášho života? Čo Vám prinieslo? 

P: Nič. Ja sa spolieham sám na seba. Vždy!. Priateľ môže veľmi sklamať, takže vlastne nejaké 

mužské priateľstvá nepestujem 

 

11) V akých situáciách sa môžete spoľahnúť na svojich priateľov? 

P: Len sám na seba sa spolieham, spoľahlivé je sám na seba 

 

12) Čo by ste boli ochotný urobiť pre priateľa? 

P: Čo by som vedel urobiť (rozmýšľa) ubytoval by som ho napríklad, v mojom byte, lenže 

nemám byt, moja bývalá žena ho predala teda hej.. môj podnikový, družstevný byt. To by 

som aj urobil, niekoľkokrát, že by som ho ubytoval, neborákov. Nie ako priateľovi ale ako 

neborákovi.. súcitne..nechajme to tak už. 
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13) Vedeli by ste mi popísať situáciu, kedy ste mali strach o svojho priateľa? 

P: Samozrejm!. To je mi úplne jedno či je to priateľ alebo cudzí človek, vždycky akože, keď 

je v ohrození, tak mu pomôžem. Som východniar teda no. 

 

14) Aký by bol váš život bez priateľov, alebo ľudí s ktorými sa aspoň stretávate? 

P: Nemôžem to posúdiť, pretože nemám ozajstných priateľov teda hej, mám len známych, 

dobrých známych. To je rozdiel, priateľ a priateľ. Mal som priateľa v Košiciach . No to bol 

veľmi dobrý priateľ, ozaj teda. 

V: A kontaktujete sa? 

P: Nie, nie som v Košiciach, som v Trnave (smiech) ale mal by som tam ísť, mám tam 

rodičovský byt. 

V: Nechýba Vám? 

P: Ešte raz (rázne) som samostatný človek, ktorý sa spolieha len sám na seba. 

 

Tak ja Vám teda ďakujem za rozhovor 

 

 

Rozhovor č. 5 s Jožkom, vo veku 47 rokov.  

Na ulici žije približne 1 rok v meste Trnava. 

 

Dobre, takže súhlasíte s týmto rozhovorem? 

P: „Áno." 

 

1) Kto je podľa Vás priateľ a aké pocity toto slovo vo Vás vyvoláva? 

P: Priateľov mám iba troch, čo sú ozaj priatelia. 

V: Možete mi povidat ich mená? 

P: No, Boris Rasťo a Marek. Dobre. Ale to sú priatelia, že ozaj priatelia, na ktorých sa možem 

spolahnút, takto. 

 

2) Akú cenu má pre Vás priateľstvo? 

P: Noo to veľkú. 

V: No skuste mi to nejak rozdefinovat) 

P: Lebo keď, no možem sa na nich spolahnut v každej situácií, keď aj o polnoci zavolám. 

Áno. viem, že buď jeden, druhý alebo tretí prídu. To, to ozaj to sme odmalička priatelia 

(rozmýšľa) mám jako kamaratov hodne ale priatelov len troch takých, na ktorých sa možem 

spolahnút. 

 

3) Kto sú Vaši priatelia, ale to ste mi už v podstate povidali, že teda Rasťo, Boris 

 a Marek. 

P: Áno 

 

4) Takže máte priatelov, ludi aj z beznej populacie? Kedy a v akých situáciách sa 

s nimi stretávate? 

P: No priatelov.. to sú známi .. ja priatelov hovorím len týchto troch mám.. 

V: Ale či máte aj z bežnej populácie 

P: Mám mám mám, áno... 

V: A jak často sa s nima stretavate? 
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P: Noo.. tak, tak náhodne je to. Raz týždenne, podľa situacie,. stretávame sa v restauracii 

alebo takto, to je jedno. Ale to je, to sú hovorím, takí ludia, len známi.. to sú len známi..nie 

priatelia. Áno takže len takí známi, náhodná situácia, situácia v podstate áno.. no známi 

susedia a tak. 

 

5) Aký je Váš najlepší priateľ a čo sa Vám na ňom páči? Takže v podstate mate 

týchto troch a čo sa Vám na nich najviac páči? 

P: Hmmm je na nich spolah, že hovorím, keď aj o polnoci zavolám to potrebujem, hento 

potrebujem... 

V: Mohli by ste mi tak nejak.. konkrétne, ze napriklad jeden. Čo je na nem najlepší  

P: Teraz, keby som mal telefón, zavolám mu, dojdi semnu spravit rozhovor..aj o polnoci 

hovorím. Áno, a ten druhý. To je Rasťo..A Marek no, takže téš v podstate to iste áno. Noo 

Boris je najlepší z nich, teho mám najradši. Proč asi tak a lebo je úprimn, no ťažko povedať.. 

jak to poviem.. 

V: No tak jak myslíte, kludne 

P: Takže, keď som staval dom pomáhal mi, byt som prerabal pomahal mi, mamke som 

prerabal, pomahal mi. V šeckém mi skratka pomáhal... A jako bez nároku na nejakú mzdu 

alebo takto. Jako kamoš no, a preto ho mám rád, do kostola spolu chodíme. To je fakt, to je 

dobrý priate, je to skratka dobre srdéčko no 

 

6) Čím je Vaše priateľstvo špecifické? S tymato troma? 

P: Lebo sme spolu odmalička vyrastali spolu. Ja som Borisa vychoval lebo je odomňa mladší, 

o šesť rokov, sme spolu vyrastali. No a on si ma váži ako vácej jak brata jak Rasťa. S ja ho 

zas berem jak sestru. 

 

7) Vedeli by ste mi popísať, že ako a kde ste sa spoznali.. 

P: Čiže s Borisem od malička, od malička.. 

V: Aj s týma ostatnýma dvoma? 

P: Ano, dobre. 

 

8) Pocítili ste niekedy zradu od Vášho priatela? a aka bola vasa reakcia? 

P: Žádnu zradu, ne.. 

V: Takže od týchto troch žádnu zradu? 

P: Nene to nehrozí vóbec, dobre. Podporu áno, ale zradu ne. 

 

9) Ako trávite svoj volný čas so svojimi priatelmi? 

P: No teraz, keď sa odsťahovali, tak sa málo vidíme, ale keď sme travili, tak sme chodzili do 

prírody, teraz jak bola Velká noc napriklad, išli sme si uplést šibáky do kamenáča, alebo zlatý 

dážď natrhat ale v prírode, furt v prírode..seci traja..vacsinu v prirode sme stravili V: A kam 

sa odstehovali ked sa možem opýtat? 

P: Boris je ve Zvončíne.. 

V: To je kúsek od Trnavy, ne? 

P: Šak tot.. kusek ano ano ...jak sa ide na Suchú. Marek je v Dechticách.. a Rasťo je, bože jak 

sa tá dedina voláa, no to je jedno nedojdem na to aj tak.. 

 V: A co takto povačšine robivate? 

P: No hovorím.. labzujeme po prirode..takze prechadzky...anooo kamenac.. s deckama sa ide 

na vychádzku ... 

V: Majú deti? Ano?. Koľko? 

P: Boris ma dve..Marek dve, každý po dve..na ja mam... (smiech).. 

V: Koľko? 
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P: Aj to musím povedat? 

V: Tak nemusíte, ale mňa by to zaujimalo ...5.. ? 

P: ano.. 

V: Oni sú v Trnave, či? 

P: Šecko v Čechách.. noo jedno jedno je v Trnave.. 

V: A ste aj dedo? 

P: Už áno.. 

V: Áno ? A koľko máte vnúčat? 

P:Jedno.. 

V: Jedno ? Koľko má? 

P: Jeeeeežíš, 4 mesiace, noo ščul sa narodilo. 

 

10) Máte priateľa, s ktorým trávite čas každý deň a ako ho trávite? 

P: Noo každý deň, aj to by som kecal. Priateľa mám, ale akurát keď sa stretneme, hovorim 

teraz. Takže náhodná situácia, áno teraz je to náhodná situácia 

 

11) Aký je váš najlepší alebo v podstate vtipný zážitok s tímito priateľmi? Môžete 

mi každého jednotlivo povídat nejakú takú situáciu, čo ste zažili..taky zážitek, čo ste si 

zapamätali. 

P: Tak to máme (smiech) takýchto situacii veľa. 

V: Takú najvystižnejší čo by ste mi chceli povídat 

P: No my sme boli furt, dovolenky strávime spolu, furt toto toto. A napríklad keď sme hrali 

káčera, neviem či vieš čo to znamená, to jeden napodobní a šeci musá opakúvat. A ja som 

vyskočil z okna.. (smiech) a zlomili si nohu (smiech) Ale nebolo to akože vtipné ale bolestivé 

ale všetci trajaa... 

V: Ešte máte nejaky zážitek? Šak mi popovyprávajte trošku 

P: Na šak na Bukovej, zebrali sánky, to bolo v lete, sánky, lyže lebo to tam máme chatu. A 

sme sa išli do vody lyžovať no .. (smiech). No to nám šibalo no. 

V: (smiech) To ste mali koľko rokú ? 

P: No ja som z nich najstarší, ja som mal dvadsať a chlapci mali šestnásť, sedemnásť. No keď 

sme boli malinkí, to bolo zážitkov veľa, sme sa postavili na, tam vzadu na konci parku, tam 

sme mali bunker. Ježiš a tam bolo zážitkov, na ryby keď sme chodzívali. Kradnúť sme 

chodzívali, vlani sme neboli nikedy. Lebo sme behli do zahrádek, jablká broskynky. A dobre 

nám bolo, na to rád spominam, to bolo take, nikdo nám neublížil..boli sme takí zlodeji, 

že...jakože kradli sme, ale my sme sa na to predtým opýtali (smiech). Áno, .my sme boli takí. 

 

12) Aký je prínos priateľov do Vášho života? 

P: No to veľký. Hovorím, aj si pomáhame aj si budeme pomáhať, ale to priateľstvo je prínos.. 

V: skúste mi to nejako rozšíriť.. skúste to natáhnut 

P: Jaký prínos no, to je, zo srdca to vychádza no tak ..to je..ja som.. Keď ich vidím..jedného, 

druhého alebo tretieho, to je pre mňa jakože taký dobrý pocit no...tak by som to 

povedal..Strašne rád ich vidím aj sa s nima rád stretnem alebo keď mi zavolajú, jeden alebo to 

je jedno kerí a že možme si aspoň len pokecat jak sa hovorí. Môžem sa posťažúvat 

kamarátovi, že toto, toto mám, také, také problémy. Alebo mne, to je pre mňa taký, jak sa dá 

tak povedať, že prínos. 

V: A ešte je nejaka taká pozitívna stránka, co by ste mi chceli povidat? 

P: No, že ma ždycky podržali, aj ma podržá aj ja ich. No takže my traja, no štyria, fakticky, 

furt si pomáhame a si pomáhať budeme. Ale hovorím strašne rád som, keď aj volaká oslava 

je. Dojde mi esemeska, šecko najlepšie, stretneme sa tam a tam. Ideme to troška osláviť, 

dajme tému alebo dojdi k nám. Teraz majú domy, a to je také pozitívum, že mám sa o koho 
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opret a kam ísť.Teraz som dajme tomu v tom sprostom útulku, a keď som zavolal temu 

kamarátovi, on neví o tem, ani jeden, už aj by som bol u nich, že by mi dali izbičku alebo 

volačo. To si vážim. To je pozitívne, by som povedal. 

V: Takže si vážite jeden druhého 

P: Mamka napríklad ma vyhodila..pred Vánocma. Bol som u teho Borisa cele Vianoce, 

Silvester. Šecko, hovorím mám sa na koho spoľahnúť, okého opret. No to je ozaj priateľstvo, 

dá sa povedať. Nenehajú ma skratka ve štichu...dobre. 

 

13) V akých situáciách sa môžete spoľahnúť na Vašich priateľov? 

P: V každej. 

V: napríklad? 

P: V každej to je jedno, či v chorobe či.. to je jedno, ale v každej situácii sa na nich môžem 

spoľahnúť to je pravda.. Či na jedného, na duhého, na trecého ale to je jedno hovorím. Keď 

som ja havaroval, jak sa to volá v Košolnej, šeci tré tam došli na autách, čo sa mi stalo hento. 

Jeden ma zebral do nemocnice, druhý dal auto odtiahnuť a tretí chodíval každý bohží deň za 

mnu. A aj tri razy za deň. V každej situácii sa môžem na nich spolánuť. Či aj finančnej, no 

keď potrebujem, aj to je pravda . Ako som bezdomovec teraz chalani, ale hovorím nevedia 

kde bývam. ale čo sa tyká financií dotujú. Vypýtam si jedno euro, dá mi desat. Takže v 

každej, fakt ozaj v každej situacií. Či v zlém alebo dobrém, ale,. Vždycky 

 

14) Čo by ste boli ochotný urobit pre priatela? 

P: Všetko. Všetko, aj z baráku by som skočil, tooo všetko by so,m fakt by som dokázal šecko 

pre nich spravit. Ale fakt by som šecko co možem a je v mojich možnostách, to by som šecko 

spravil. 

 

15) Vedeli by ste mi popisat situáciu, v korej ste mal strach o svojho priateľa? 

P: No áno keď som Borisa zhodil zo stromu.Tto som ani nedýchal, ale to bolo nebolo 

úmyselne. Sme sa naháňali po stromoc .naa.. jak som ho, som myslel, že sa chytí tej haluzi. 

On padol chudák dole. A to si len nič nezlomil, nič zlomené nebolo. Ale vyrazil si dych, to 

som ja som nedýchal. Nešťastný som bol vážne. To je strach, čo som mal. Ináč, spravím pre 

nich, aj modré z neba znísol, keď treba .Mareka, teho sme mali.. sme mu vysnívali, mu 

zebrali, jak sa volá tá chorob,. čo to zabúdajú tí deti. Sme mu vysnívali pre neho ako nemal na 

to aby 

V: sklerózu myslite? 

P: a autizmus. No, on mal svúj svet, tak sme vysnívali mu aby do Španielska išol k tým 

delfínom a hento. Tak tam bol to bolo pekné.(smiech). Som to preplakal celý oný ten, jaký bol 

šťastnučký. chúďatko. To je jak, jak to popíšem. On ma svoj svet, on nepočúval nič, on sa 

zatočí a hotovo. Ale hento sme mu vysnívali. Ale jak bol pri tých delfínoch, oni mu dali 

nejakú tú energiu. Alebo jak sa to povie, a on bol parádny, bol. Ale chúďatko došel spátky a 

za,. stupol do teho .No, parádne, mu to strašné krásne. 

 

16) Aký by bol váš život bez priateľov.. 

P:Ziadny. Každý musí mať priateľa. Či to už. Keby som mal, Zdenko čo chodí s Rikinom, ale 

aspoň sú priatelia, vidím to, takže, Riki ide k nemu. Ale bez priateľov, ne, nevím, či je to 

život, bez priateľov... ne.. tu sa nedá.. Každý musí mat priateľa, nejakého. Hovorím, známych 

mám veľa ale priateľov málo mám. Ale. sú to priatelia, ale nevim či, by to bol život bez 

priateľov, to je pravda. Hovorím sme spolu od malička, všetci traja... No ale, že by som ich 

nemal, de. Ešte jedného sme mali ale ten chudák, koľko je tomu ale 8 rokov. Zomrel na 

rakovinu.Jeho mi je ľúto. Teho som nespomínal, no ale keď už neni, ťažko sa mi na to 

spomína no. To sme boli fakticky jeden barák. A hovorím poznali sme sa všetci, no ale títo 
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traja čo ešte žijú a henten štvrtý, čo som spomínal, nespomínal. To sme boli nerozluční 

priatelia. Všade spolu.. tam tam tam tam tam, ale rád na to spomínam.. Mám ich rad tých 

chalanov. Oni mna teš, ale fakt. Hovorím kedykoľvek, sa môžem spoľahnúť 

 

17) Čo je podľa vás priateľstvo? 

P: Jak to popísať. Úcta jeden k druhému, pomoc jeden druhému. A to fakticky. Jak se ženskú, 

láska. 

V: Že ešte jak vnímate to slovo priateľ, priateľstvo? Keď čujete nekde že priateľstvo, čo si vy 

myslite o tem? 

P: Že to je človek, na ktorého sa dá spolahnúť, na kerého sa môžem opret a alebo on o mňa. 

Takto by som to špecifikoval, ale hovorím, priateľ sa ťažko hladá. Hovorím, známych mám 

plno, ale priateľ sa ťažko hľadá, ale keď hovorím... Môžem sa spoľahnúť na mojich priateľov, 

hovorím, to sú známy 

V: Ešte neco také, čo by ste mi chceli povídat k priateľstvu? 

P: Tak k temu sa ťažko hovorí, priateľ sa ťažko hľadá, fakt.. to je, to sa musí narodiť, jak sa to 

poví, jak to poví Milan... stejna sorta.. od malička, s kerýma. Hovorím, mám len troch 

priateľov. No priateľstvo sa ťažko popisuje toto sú.... nevim čo by sem takto... 

V: Takže mate pekné priateľstvo áno?.. Ste spokojný..s priatelama?.. 

P: Áno.. to áno. 

 

Tak ďakujem Vám 

 

 

Rozhovor č. 6 s Marečkom, vo veku 35 rokov.  

Na ulici žije približne polroka v meste Trnava. 

 

V: Dobre Marečku, tak súhlasíš s týmto rozhovorem? 

P: Nó.. 

P: ano dobre..buď taký jaký si dobre, za to, že ťa nahrávam to neznamená nic je to len pro 

mna ked to nahrávam.. 

 

1) Kto je podľa teba priateľ? 

P: Len Monika.. 

V: Monika, takže ona je pro teba fakt ze kamarátka ano? 

P: ano (prikývol) Priateľstvo je to, že protte.. to je lepšie než rodina.. pomožú..ci.. a tak.. 

víš..Monika podaj mi malinovku (čučo)..no a.. čo som to, že... priateľstvo ja mám také,že... 

V: dobre pod ke mne trošku ja ta neukúsnem.. nemusíš sa ma bát.. 

P: proste já uznávam to, že dôvera.. nesklame ťa.. neoklame ťa... berem to tak.. priatelstvo.. 

a pomáhame si navzájom... a držime spolu.. 

 

2) Aké pocity v tebe vyvolá slovo priateľ? 

P: Všeobecne priatel.. dôverujeme si a tak... dôvera proste pomáhame si a tak... proste... ide 

o to, že sme spolu... 

 

3) Jakú cenu ma pro teba priatelstvo? 

P: Cenu.. vác než rodina.. no.. 

V: rozkecaj sa prosím ťa haha 
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P: vác než rodzina pros.. priatelstvo je o tem, že proste... komunikujeme spolu.. proste je to 

tak.. vác než rodina.. lebo rodina s tebú tak nedrží jak my dvaja spolu držíme... a nedopusti na 

teba... to je to..no co..a neviem... nemám už priatelov.. 

V: nekeho okrem Moniky... a tady s tymato co sa stretávaš na stanici.. 

P: to u mna nic neznamená .. to oklame a hotovo. 

V:.takže znám ano.. ano nikde nic..tvoj priatel je v podstate iba Monika ano ... 

P: ano 

 

4) Máš priateľov aj medzi luďma z bežnej populácie? 

P: nie.. 

V: a já sem co? 

P: No nechcel som tam teba dávat víš... tak ty si jakoze iba ty monika a tuto co chodzíte 

akože.. z charity.. ale ináč ne... 

V: dobre.. 

 

5) Kedy a v jakých situáciách sa s nima stretávaš? 

V: Teda v podstate semňú .. 

P: no v úterky a štvrtky.. 

V: úterky a štvrtky? Myslíš to vážne? 

P: Ale tak ked prídeš pozdravíš alebo takto do školy... 

V: iba v úterí ? ja sa vždycky zastavím.. 

P: ja vím zastavíš sa povyprávaš sa nemožem povedat.. ano.. zastavíš sa povyprávaš co a 

jako... alebo neco.. proste.. take... ja si šecko vážim ...úplne fest.. si vážim ty si taký iný 

človek. 

V: Jak iný človek? 

P: Taký normálnejší ne jak bedomovci.. taký že víš poradzit vis.. proste komunikovat s ludma 

a taketo veci.. veš.. chceš pomocit..tak..to si vážim.. až moc Miška.. 

V: a ešte? 

P: moc si citlivá..hahahahhahha 

V: moc sem citliva? 

P: Ano moc si citlivá. 

V: No dobre a okrem mňa.. Janka napríklad? 

P: S Jankú sa moc nestretávam.. to su iní ludé na to.. moc sa s ňú nestretávam.. nechcem 

nemíám o to záujem... ale takto co si vážim iba takto baby z charity... vážim... 

V: potom este nejake brigády si spominal, ze chodiš tak aj tam sa s nima stretávaš ne? 

P: Ano stretávam.. ale nikdo mi tam nepadel do oka tak jak ty.. veš. 

V: sem najkrajšíi že hahahhahahah 

P: hahaha ne ze najjkrajší ale rozumná  

V: robím si srandu.. 

P: si rozumná viš..tak... nerobíš si z ludzíi srandu... jak druhí ludia..sranduješ.. šecko mysliš 

vážne. Ale väčšinu.šetko mysliš vážne si taký iný človek.. chceš aj pomoct aj dobre ale... 

vieš.. si taký iný človek...odreagujem sa od inych ludi vis... takze takto sa dištancujem.. 

chcem sa aj bit.. ale bitku nic nevyriešim akurát tak problém ze mám... v sobotu sme sa 

pobili... 

V: nevim.. ale alex spomínal neco so skínami 

P: a cigani... ale víš oni nadavali do bezdomovcov a do cigánov... 

V: kdo skini? 

P: ano...hambim sa za to, co som.. chodzim do roboty a...nevládzem už...mam kšefty. 

V: takže v podstaate tam sa stretávaš s tyma druhýma že? 
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P: o penáze mi tak nejde... ale mne ide o to co ide medzi luďma...mier.. a tak.. no lebo už mi 

to tu leze na nervy.. komplet šecko...dobre takže 

 

6) Co sa ti najvíc lúbi na Monike? 

V: V podstate teda ked je to tvoja najlepsi kamarátka.. 

P: čo sa mi na ni najvic lubi? Sranduje vtipná milá... je to človek ... ozaj.. najviac ma mrzi že 

jej druhí ludia ubližujú to ma najviac boli.. chcel by som vidzet tych ludi co jej ubližilii hlavne 

s tu nohu... davam naňu pozor lebo ju volám mama a nahrádza mi moju mamu a je to človek 

ozaj perfektný.. takého v živote človeka som nepoznal.. pomože ... dá...proste.. je to taky...vi 

komunikúvat... proste ma dobre srdco ona.. dobru dušu.. to si vážim najvác na nej... ona vi, ze 

má moju podporu...vazim si ju v tom, ze je dobra.. dobrý človek.... velmi dobry.. a keby že jej 

niekto ublíži neviem jak by to dopadlo.. to som povedal, že preto ma tu ona čakáva...vzdycky 

sa dohodneme... je rada, ked dojdem.. pomáhame si navzájom.. je to dobry clovek... 

a nedopustim na n.. je to jak moja mama... moja mamka sa tak nestarala o mňa jak ona sa 

stará o mňa... proste.. co ci na to povim... 

 

7) Čím je vaše priatelstvo špecifické? 

P: Proste...každý vypráva, že neco spolu máme ale pritem s ňu nic nemám.. a.. proste.. si ju 

vážim tak.. jaký je to dobráčisko. Ja kuknem do očí a vím jaký človek.. a my uz dlhsi čas.. 

ešte od toho ked som bol s nu.. proste my sme spolu traja mali dobry vztah.. tieto bitky neboli 

alebo nieco to co je teraz tu... no.. ja Moniku zboznujem.. dokaze vela veci.. lebo moc bola 

tyrana.. vac tyrana nez si uzila zivota... tak.. a to ma drazdi..to ma az moc drazdi ze.. jak 

dopadla.. co je s nu...bojím sa o nu aby sa jej neco nestalo lebo tu bezdomoci dokazu ublizit 

cloveku az moc.. lutujem ten den jak so dopadol. 

V: jak si co? 

P: Dopadol ne tu.. 

V: nečula sem prepáč.. 

P:este mam surodencov.. a chcem ju zebrat hen oneho.. surodenci mi pomahaj jak sa da... no 

povedali, ze mi uroba na pozemku co ma brat.. mi tam uroba.. chalupu a pojdeme tam aj ona 

aj ja chcem ju zebrat prec... odtialto.. tu uz je to.. to je tym, ze proste ja som s nu... no dojdem 

z roboty... aj cez vikendy chodim. Vcera v nedzelu... a inak sme stale spolu..  

V: co robivate vacsinu casu ked ste spolu? 

P: Co robime takto sedzime na lavicke haha alebo ideme na k1tam s vypijeme povypravame 

zapalime,a tak porozmyslame.. vypravame sa o tom, ze co a jako.. jak s tychto problemov ist 

vven.. 

V: a ste tam len vy dva na tej k1? 

P: Su tam aj vacej nas.. aj dileri atd.. 

V: a toto od nas?  

P: mne sa nelubi to.. ze fetujem obcas... ked nemam fet rano tak mna trafa.. ja si to 

nvvynahradam ze sladkym alebo alkoholom..lebo ja uz som na nervy z tehoto jak som 

dopadol tak si to kompenzujem tym, ze jim sladkosti.. a alkholo pijem.. mna zaujima aj to ze 

proste.. kriminalka ide po mne a tak ves.. nemam cas sa ani dostavit tm.. stale muklujem.. 

chodzim od pondzelka.. .som v roboce.. aj teraz ide..cvicim rad... nehovorim, jej secky 

problemy.. ani nechcem.ona ma sama svoje.. sama o sebe ma problemy...vis jak to je.. muz ju 

sere.. dzeci.. a seci proste.. a tes ma mrzi to jak dopadla.. chudatko.. a preto jej chcem 

pomoct.. a chranit ju.. nechcem, aby sa jej neco stalo radsej skapem.. to je priatelstvo.. ona 

ma...dzeci..aj ja.. 
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 8) Kde ste sa spoznali? Povedz mi nejakú.. popíš situáciu? 

P: Prvykrat? Aha.. to islo tak... isol som cel kolecko... hentam vis ano vim.. pri maxe ano 

vim... tak tam...sme sa stretli.. dosol som .. ci nemate neco na jedzeni alebo tak.. ja som byval 

vtedy v nukleone ozajsom sa povadzil s moj byvalu.. tam sme sa spoznali.. a dala mi najest.. 

dala mi vypit... proste... secko si to vazim aj som si vazil.. ten do mi da neco to si vazim jak 

ked by som bol milionar. A ona mi ozaj pomohla az moc.. a to si vazim doteraz.. a odvtedy 

preto ju mam tak najradsej.. ona neublizi.. ale pomoze... ten clovek...jak pomoze  

V: este napriklad?? 

P: Rady do zivota.. predsa je to starsi oosoba oproci mne.. dava mi do zivota.. marek toto 

takto hento.. co sa tyka roboty ona... chodzim stale do roboty jak debil.. tot snazim sa...mam 

Moniku rad... pomahame si..pomohla mi v jedle... moja byvala ma vyhodzila... byvali sme 

v nukleone.. monika mi dala vypit aj najest.. ci alkhol ci mineralka alebo neco.. secko.. dala 

mi... jak as patri.. pomohla mi tato zena az moc..az moc mi pomohla.. a preto si ju vazim jak 

vastnu mamu.. ani vlastna mama by mi tak nepomohla jak ona.. a to je rodzina... monika mi 

najvac pomohla... asi tak... 

 

9) Pocítil si nekedy zradu od svojeho priatela? 

P: Dost velku...od jara dubravca... to je bezdomovec... mal som zradu... taku, ze do oci pekne 

a za chrbtom .. noz do chrbta... a to mu neodpustim cely zivot... dostal tu na stanici na papulu 

odmena... dostal taku na papulu.. ze taku este nikdo nedostal tak jak on.. som mu rozbil nos.. 

a povedal na mna .. ze 4 sme ho zbili a pritem sem ho iba ja dobil...som mu zlomil nos.. 

atak...za to, ze oklamal mna.. velky kamarat.. taky rad.. proste ma oklamal az moc.. 

V: a este nejaku zradu okre Jara? 

P: Zrada.,? moja rodina...koli nim.. som dosol o dzeci...co mi mali najvac pomocit... ze 

rodzina akoze.. pomozu.. ale ... aby moje dzeci sa nedostali bz domova.. moja rodzina mi 

nepomohla... radsi verim cudzim..nez vlastnej rodzine.. 

V: no ale proc teda? ... 

P: urobili mi taku zradu ze.. potreboval som najvacsu chvilu... moja manzelka bola kedysi no 

je aj alkoholicka.. potrebovala silno pomoct... no a mne to neumoznili.. zlomilo mi to srdce.. 

to je zrada...taka zrada...moje dzeci milujem najvac na svece... vsetko by som re nich urobil.. 

vsetko... ked mam penaze idem za nima... ale...ma to bolí.. deti moje.. kolkom aju roku 10 a 

11.. no ja sa takto staram aj ked som venku.. aj mi telefonovali ze tatino pomozeme ti dame ci 

penaze.. ne to su vase penaze.. praveze ja im mam davat a ne oni mne.. ale vim ze oni ma 

miluju nadovsetko aj ja ich.. milujem ich najvac...  

 

10) Jak tráviš teda volný čas sme sa vyprávali 

P: ano  

 

11) Máš priatela, s ktorým tráviš celý čas? 

V: Takže to je proste Monika furt spolu trávite čas 

 

12) Jaký je váš najlepší alebo vtipný zážitek? 

P: Zadny..no vtipy.. vazim si na nej.. iba so szenu mam dobre zazitky.. chodili sme vsade.. na 

rodea do Brestovan.. jazdil som na koni.. pokat sme malidoma kone.. jazdieval som.. bol som 

v Ružindole a tak... jazdieval som. 

V: s moniku mas jaky dobry zazite? S moniku? 

P: Taky ze... zasmejeme sa tuto na bezdomovcoch.. podporujeme sa.. 

V: a jak sa na nich zasmejete napriklad..Nejak mi to popis . 

P: jaj hen šmatlava... ona sa na to urazi.. ale to je moja maminka maminka tak somto 

nemyslel...hahhaa ja sa na tom smejem.. ale mam ju rad jeto moja maminka.. monika.. robim 
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si srandu.. akoze zazitkov.. moc teda nemam.. lens tu moju manzelku byvalu.. s tu mam akoze 

prezili sme velke roky 12 rokov.. dlhy cas veru.. ano prezili sme spolu...aj zlo aj dobro 

akoze... boli sme zobratí...no a...proste...spominam aj na to.. pesnicky mam michala tučneho 

tak.. nebeska brana alebo tak.. to je moja srdcovka.. bracha mi to neska pustil tak som 

spominal... no... ale co uz taky je zivot.... ja som si ho znicil.. a vycitam si to cely zivot...ze 

som ho znicil.. ze padla ona v alkohole musim jej pomocit... co som pokazil musim jej 

pmocit..v tom eze musi ist rychlo na liecenie. Som si zistova od moniky dam ju na sud a nech 

ju zoberu.. lebo nechce ist sama..bude na mna najeduvana ale bohuzial pomozem jej.. 

nechcem aby dopadla jak jej mama.. v alkohole.. ja tes pomozem kazdemu bezdomovcovi... 

radsej davam Monike penaze...(Monika zapálime?) 

 

13) V jakých situáciách sa môžeš na ňu spolehnút? 

P: Vo vsetkych.. ze proste...jej verim..financne.. jej verim... doverujem jej.. nadovsetko...jej 

verim uplne vo vsetkom.. neoklame ma o penaze o nic.. praveze ona mi da... praveze ona... mi 

da aj to posledne co ma....praveze jej nadavam furt nech si necha.. aj z teho posledneho sa 

rozdelime... rozdelime sa financne.. a tak..ale je to pekne od vas ze sa takto drzite vpodstate... 

nevim ale dokedy sa takto budeme drzat chapes.. neviem dokedy...lebo už sa bojim it aj 

doktorovi.. veš.. bola ma pluca.. secko ma picha..preto si to nahradzam alkoholom secko.. 

tieto problemy davam ven.. monika sa ma aj opyta ze marek co ci je.. a ja jej vravim nehaj to 

tak.. boji sa o mna akoze.. lebo som jak jej syn.. boji sa o mna.. nehovorim jej secko.. mal by 

som byt davno na operacii ale nejdem.. pred 8rokma..vis.. ale nejdem...a padam dole...preto 

sme sa neska pobili.. s najstarsim bratom...som sa neska pobil.. robil to, co nemal...mozembyt 

chudy jaky chcem, ale ked mu dam bombu tak spadne..ale je to moja krv... (čau Zdenko)  

...aaaaaa... s Moniku.. mam ju strasne rad jak vlastnu maminu...delime ...ja ked rano nepijem.. 

a mam to vino ja jej to radsej neham nez sebe..no a.. ked je .. z roboty dojdem kupim.. a dam 

radsej jej jak sebe.. rozdelim sa.. opyta sa ma jedol si? A odpoviem jej radsej ano jedol som 

daj si, lebo je chuda.. radsej dam jej... nech si da.. a nech sa nají.. vis jako.. jednoducho je mi 

jako mama a drzime spolu..mám ju rád.. 

 

14) Víš mi popisat nejaku situaciu kedy si mal o nu strach 

P: Mal som.. kazdy den.. bojim sa o nu.. ked tu sedzi.. tak smutna, sa na to tesi kedy dojdem.. 

ked dojdem uz ma lepsu naladu.. ze sme spolu a pri sebe.. ale.. bojim sa o nu... bojim sa 

proste, ze ... aby sa jej nestalo to, co sa jej stalo.. s nohú—s tu hlavu..nema tu zadnu podporu 

alebo neco.. jej synovia su jej opora.. ked su tu neni oni som tu ja pre nu..mam ju rad...ma 

dobre srdco...nekedy som... mohol by som radsej ja umret nez ona..mojho syna .. zabili 

cigani..nikdy na to nezabudnem.. mal nedozity rok... stale na to myslim.. je mi to luto... mam 

to stale v hlave... preto mi stale prepina.. preto mam vacsiu a vacsiu agresiu...len kvoli temu, 

ze mi ho zabili..s monikú sa rozpravame o seckem.. tak ci poviem miška.. ona je naozaj velmi 

dobra osoba a clovek, ma dobru dusu a je velmi dobra... život ma naučil.. život je boj. To som 

si dal aj na facebook.. ze zivot je boj a seci to odmena obkukaju... 

 

15) Jaký by byl tvúj život bez priatelov? 

P:Jaky by byl? Bez priatelov? Samota... zivot .. bez priatelov by bola samota.. ja som sa 

izoloval.. bol som sam..chodil som si po blave.. bol som v madarsku..všade hahaha...chodil 

som po svete..asi tak... 

V: teraz v sucasnosti keby si byl bez Moniky? 

P: Fungujem sam.. ungujes? Fungujem.. mna bavili hory.. mna bavil svet.. proste zeberem sa 

mam penaze idem kére.. akoze idem prec... 

V: kére znamena ist dom.. me ďánaf. 
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P: ahahhahahaa ano vakeríš.. bol som v šahách všade.. pešo alebo takto na černo.. zebral som 

si spacak.. a tak.. kotlik robil som si gulas polevky a tak vis haha .. alebo ryby som si nachytal 

vis.. samota to bol moj zivot..vis a bolo dobre...moja byvala ma toto naucila.. takto zit.. a vim 

co je zivot.. este lepsi...ale odejdem otato... 

V: my uz sme sa marečku otemto vypravali drzim ti palce. 

P: kupim si maskáče .. to je moj zivot.. 

V: este neco pozitivne mi na konec povedz 

P: co take.. nevim.. hahah.. nemam co uz... 

V: takze si rad ze si ma spoznal .. 

P: ano. 

V: si rad ze si spoznal moniku.. aj ostatnych.. aj na charite. 

P: som rad vazim si ich vsetkych velmi moc.. 

V: dobre marecku dakujem ti za rozhovor, kery si mi poskytel moc dakujem.. 

P: dakujem a neni zaco miška vzdy pomozem.... © 
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ABSTRAKT 

SOVÍKOVÁ, Katarína: Solidarita v sociálnom kapitály. [Študentská vedecká odborná 

činnosť]/ Katarína Sovíková – Trnavská univerzita v Trnave. Fakulta zdravotníctva 

a sociálnej práce, Katedra sociálnej práce. – Školiteľ práce: doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD.– 

Trnava : FZ a SP, 2017, 43 s. 

Práca je svojím obsahom zameraná na vymedzenie pojmov solidarity, sociálneho kapitálu, 

individualizmu a dôvery. V teoretickej časti sme sa snažili poukázať na úzke prepojenie 

týchto pojmov a ich význam pre spoločnosť. Sociálny kapitál je významný činiteľ napríklad 

aj pri riešení migračnej krízy a kriminality. Prostredníctvom kvantitatívneho výskumu sme sa 

snažili naplniť svoj cieľ, ktorým bolo zistiť mieru vnímanej sociálnej solidarity 

v preferovaných skupinách. V práci analyzujeme najmä vnímanú sociálnu solidaritu 

a sociálnu kohéziu medzi 5 preferovanými skupinami: voľno-časové, kultúrne, náboženské, 

politické a dobročinné skupiny. Okrem skúmania rozdielneho vnímania solidarity medzi 

jednotlivými preferovanými skupinami, sme skúmali aj vnímanie sociálnej solidarity 

a sociálnej kohézie v závislosti od miesta bydliska respondenta. Výskumom sme zistili, že na 

mieru sociálnej solidarity v našom prípade nevplýva preferovaná skupina. Avšak podarilo sa 

nám zistiť, že miera sociálnej solidarity a sociálnej kohézie je väčšia u respondentov žijúcich 

v obci, v porovnaní s respondentmi z mesta. Solidarita a sociálny kapitál sú významnými 

faktormi, ktoré ovplyvňujú mnoho procesov v spoločnosti. Nedostatok sociálneho kapitálu 

vedie k mnohým problém, a tiež znižuje mieru sociálnej solidarity.  

Kľúčové slová 

Solidarita. Sociálny kapitál. Dôvera. Individualizmus.  
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ABSTRACT 

SOVÍKOVÁ, Katarína : Solidarity in social capital. [Študentská vedecká odborná činnosť] 

Katarína Sovíková – Trnava University in Trnava. Faculty of Health care and Social work, 

Department of Social work. - Supervisor: doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD.- Trnava: FHC and 

SW, 2017, 43 pp. 

The content of the work focuses on charakteristics of concept solidarity, social capital, 

individualism and trust. In the theoretical part we tried to point out the close link between 

solidarity and social capital and their importance for society. Social capital is important factor, 

for example on solve migrat. We tried to find out the level of perception of social solidarity in 

the prefer social groups. We used quantitative research. On the one hand, we analyzed social 

solidarity and social cohesion between the five prefer groups, especcially : free-time groups, 

cultural groups, religious or spiritual groups, political groups, charitable groups. On the other 

hand, our reserach was interested in analyze social solidarity and social cohesion in the impact 

of respondents place of residence. We found out, that the prefer social group have not 

influence on social solidarity. In spite of the place of residence have impact on solidarity and 

social cohesion. We researched, that the level of perception of social solidarity and social 

cohesion is higher in respondents from village like respondetnts from town. A lot of processes 

in society is affected by solidarity and social capital. The lack of social capital leads to many 

problems and reduces social solidarity, too.  

Key words 

Solidarity. Social capital. Individualism. Trust.  

 

ÚVOD 

 

Problematike sociálnej solidarity sa v poslednom období venuje značná pozornosť. 

Mnoho odborníkov sa zaoberá medzigeneračnou solidaritou, solidaritou zdravých s chorými, 

bohatých s chudobnými. My sme sa rozhodli skúmať solidaritu v sociálnom kapitály. 

Sociálny kapitál je široký pojem, ktorý disponuje rôznymi zdrojmi a formami. Odborníci sa 

prostredníctvom dimenzií sociálneho kapitálu snažia riešiť mnoho problémov, ktoré sa 

v spoločenskom fungovaní objavia. Sociálny kapitál je práve pomocou, či už dimenzií, foriem 

alebo zdrojov úzko prepojený so solidaritou. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli svoju študentskú 

vedeckú prácu napísať na tému solidarita v sociálnom kapitály.  
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V spoločnosti sa čoraz častejšie diskutuje o otvárajúcich sa nožniciach chudoby. To 

znamená, že ľudia, ktorí sú bohatí ešte bohatnú, chudobní sa stávajú chudobnejšími a stredná 

vrstva sa stráca. Zvyšujúca sa kriminalita mladistvých, vznikajúce rôzne problémy v oblasti 

migračnej politiky, panujúca nedôvera, strata sociálnych istôt to všetko sú problémy, ktoré 

súvisia s nedostatočným sociálnym kapitálom v spoločnosti. Preto bolo našim cieľom zistiť 

mieru sociálnej solidarity v skupinách, ktoré ľudia vnímajú, ako najdôležitejšie. Sociálne 

skupiny a siete spolu s dôverou, solidaritou a kooperáciou sa považujú za hlavné zdroje 

sociálneho kapitálu. 

Pracú sme rozdelili do 4 kapitol. Prvé dve kapitoly sa venujú teoretickému 

spracovaniu problematiky. V prvej kapitole rozoberáme sociálnu solidaritu a jej rôzne 

chápania, solidárny čin, ale aj individualizmus s jeho pozitívnymi a negatívnymi vplyvmi na 

spoločnosť. Druhá kapitola je venovaná sociálnemu kapitálu, jeho formám a zdrojom. Značná 

pozornosť je venovaná aj dôvere. Praktická časť našej práce je obsiahnutá v tretej kapitole, 

kde sme sa pomocou kvantitatívneho výskumu snažili zistiť preferované skupiny, a ako tieto 

skupiny ovplyvňujú mieru vnímanej solidarity. Taktiež sme sa snažili zistiť, či je miera 

vnímanej sociálnej solidarity ovplyvňovaná bydliskom. V posednej kapitole sme 

zosumarizovali naše zistenia a výsledky. 

 

1 SOLIDARITA 

 

Súčasná spoločnosť je charakterizovaná diverzitou. Ide o rozmanitosť nielen potrieb 

jednotlivcov, ale aj zdrojov ich sociálnych a kultúrnych hodnôt. Možno práve táto 

rôznorodosť, ktorá sa prejavuje v každodennom živote jednotlivcov, vedie mnoho odborníkov 

k záujmu o problematiku solidarity.  

Solidarita je termín, ktorý by sme mohli definovať ako ochotu vzdať sa svojho 

nadbytku, v prospech ľudí, ktorí trpia nedostatkom. Ide o vzájomnú spolupatričnosť, ktorá 

vychádza najmä z faktu, že sme tvory spoločenské a od spoločnosti závislé. To znamená, že 

k tomu aby sme prežili potrebujeme druhých ľudí. A práve sociálna solidarita je vyjadrením 

vzájomnej súdržnosti, a uvedomenia si, že na tomto svete neexistujem len „ja“ v pozícii 

mamy, lekára, opatrovateľky, ale že som tu zároveň pre druhých. Ide o uvedomenie si 

koexistencie s druhými. Súhlasíme s Krebsom, ktorý o solidarite tvrdí, že: 

„Je výrazem lidského porozumění a také odpovědnosti za sebe i za druhé. Je výrazem toho, že 

na světě nejsme sami pro sebe, ale i pro druhé. V demokratických státech je založena na 

svobodné vůli lidí a jejich ochotě podřídit se záujmům širšího spoločenství“ (Krebs, 2009, s. 
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17). Toto považujeme za základ solidarity. Krebs (2009) ďalej považuje spoločenskú 

solidaritu za hybnú silu vývoja ľudstva v troch zložkách: materiálnej, mravnej a duchovnej 

a považuje ju za predpoklad pokroku. Na druhej strane Čipkár (2013) chápe 

sociálnu solidaritu ako hodnotu, ktorá je zameraná na zabezpečenie životných podmienok 

všetkých občanov, solidarita sa tiež usiluje eliminovať napätie a konflikty v spoločnosti, a tak 

podporuje spoločenskú súdržnosť. Z uvedených definícií vyplýva, že solidarita je termín, 

ktorý má rôzne chápanie a neexistuje jednotná definícia, ktorá by vyjadrila, čo všetko sa 

ukrýva pod pojmom solidarita. Inak definujú solidaritu sociológovia, inak na tento pojem 

pozerajú politológovia a inak vnímajú termín solidarity sociálny pracovníci.  

V sociológii sa vyskytujú dve protichodné vysvetlenia solidarity – normatívne 

a individualistické vysvetlenie. Normatívne chápanie solidarity vychádza zo správania ľudí, 

ktorí sa riadia normami platnými v ich komunite. Pre normatívne vysvetlenie je 

charakteristický komunitný duch, to znamená, že ľudia konajú na základe citovej väzby a nie 

na základe spoločných záujmov. Beer a Koster (2009) uvádzajú, že základom komunitného 

ducha sú najmä tri faktory: náklonnosť, tradície a identifikácia. Náklonnosť sa považuje za 

hlavný zdroj neformálnej solidarity, ktorá je prítomná medzi tými, ktorých spája blízky vzťah 

ako rodičia, manželia a deti. Tradície sa považujú za dôležitý zdroj solidarity pokiaľ pocit 

spolupatričnosti k určitému spoločenstvu, a s tým súvisiace povinnosti byť solidárny sú 

odovzdávané z generácie na generáciu. V súčasnosti sú však takéto spoločenstvá na ústupe 

a vytráca sa ich sila. Posledným a tretím zdrojom je identifikácia. Identifikácia sa považuje za 

pravdepodobne najdôležitejší zdroj formálnej solidarity. To s kým, a za akých podmienok sa 

ľudia stotožňujú s inými nie je jasné. Beer a Koster (2009) uviedli príklad, že ľudia sa 

identifikujú s obeťami prírodnej katastrofy v ďalekej krajine počas sledovania televíznych 

správ, ale neidentifikujú sa so žobrákom na ulici v ich meste.  

Individualistické vysvetlenie solidarity vychádza z predpokladu, že ľudia sú racionálne 

bytosti s vlastnými záujmami. Táto perspektíva vysvetľuje solidaritu nielen spojenú 

s nákladmi, ale taktiež poukazuje, že solidarita môže prinášať výnosy, ktoré budú pre 

jednotlivcov pozitívne. Individualistické vysvetlenie súvisí s racionálnym uvažovaním, 

v ktorom si jedinec uvedomuje nielen svoju vlastnú závislosť na spoločnosti , ale súvisí aj 

s očakávanou reciprocitou. Reciprocitu chápeme, ako poskytnutie pomoci v situácií, kedy ju 

daný jednotlivec bude potrebovať. V takomto prípade hovoríme o obojstrannej solidarite. 

Obojstranná solidarita vychádzajúca z vlastného záujmu musí spĺňať tri podmienky: 

vzájomnú závislosť, obmedzené množstvo informácii a dôveru. Prvá podmienka je 

charakterizovaná vzájomnou závislosťou. Podľa Durkheima (1967) organická solidarita je 
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výsledkom deľby práce. Jednotlivci už nevykonávajú toľko činností, ale stávajú sa 

špecializovanými. Ľudia v spoločnosti zastávajú rôzne role, vykonávajú rôzne profesie. Práve 

tieto odlišnosti vedú ľudí k vzájomnej závislosti a solidarite. Uvedomujú si, že všetko 

nedokážu vyriešiť sami. Druhou podmienkou je obmedzené množstvo informácií – závoj 

nevedomosti . Nikto z nás nevie, v akej situácií sa ocitne, aké problémy ho počas života 

stretnú. Rawls (In Swift 2005) vo svojich teóriách spravodlivosti používa pojem „závoj 

nevedomosti“. Ľudia, si majú predstaviť, aké služby a princípy by uplatnili, keby boli 

chudobní, chorí, postihnutí... atď. Títo ľudia sa nachádzajú pod rúškom nevedomosti, pretože 

nevedia v ktorej z týchto situácií sa ocitnú a preto sa snažia prijať princípy, ktoré budú 

spravodlivé a zároveň sa snažia nájsť, čo najlepšie riešenia. Poslednou podmienkou je dôvera. 

Dôvera je významným činiteľom pri poskytovaní solidarity. V tomto zmysle sa dôvera 

prejavuje, ako určitá viera v očakávanú reciprocitu. 

Dobrzanski (In: Buksinski, Dobrzanski, 2004) hovorí, že o solidarite môžeme 

uvažovať ako o postoji, ktorý obsahuje dve zložky – kognitívnu a emocionálnu. Kognitívna 

zložka solidarity v sebe zahŕňa prejav participácie. Je vyjadrením nesúhlasu a určitého 

protestu proti príčinám, ktoré spôsobujú, že niektorí členovia spoločnosti sú odkázaní na 

pomoc vo forme solidárnych činov od iných členov spoločnosti. Emocionálna zložka 

solidarity zahŕňa objekty, voči ktorým konáme solidárne akty. Najčastejšie ide o osoby, ktoré 

sú znevýhodnené a spoločnosťou odmietané. Vidíme určité prepojenie pri rozlišovaní 

solidarity ako postoja s dvoma zložkami a individualistickom alebo normatívnom chápaní 

solidarity. Individualistické chápanie solidarity úzko súvisí s Dobrzanského kognitívnou 

zložkou solidarity. Majú spoločné, že ide nielen o prejav súcitu, ale aj racionálnej úvahy. 

Jedinec participuje na spoločenskom živote a zároveň si uvedomuje vzájomnú závislosť 

a z toho plynúcu reciprocitu. „Emotívně podmíněnou solidaritu tak chápeme jako reakci na 

hodnotový systém jednotlivce, přičemž samotné solidární akty jsou chápaný jako jenosměrné, 

tudíž směřujíci od dárce k příjemnci“ (Levická- Levická- Truhlářová, 2015, s. 72). 

Emocionálnu zložku solidarity a jej prepojenie s normatívnym chápaním vidíme práve v tom, 

že sa v nej odráža hodnotový rebríček jednotlivca.  

1.1 Solidárny akt  

Predstavuje konkrétny čin, ktorým jedinec preukazuje svoju mieru solidarity. 

„Solidárnym aktem označujeme konkrétní čin, jehož cílem je osobní podpora někoho, ať už 

konkrétního člověka anebo úplně neznámého anonymnního jedince“ (Levická-Levická-
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Truhlařová, 2015, s. 73). Inak povedané akt solidarity je definovaný nerovnosťou medzi 

mierou, ktorou prispejeme iným, a tým, čo sa nám vracia späť. Ide o pomoc jednotlivcovi, 

skupine, pričom neočakávame protihodnotu. Beer, Koster (2009) hovoria, že ide v podstate 

o zmierovanie šťastia a nešťastia. Pod týmto pojmom sa zároveň ukrýva aj prínos jednotlivca 

do verejného blaha.  

Beer, Koster ( 2009) definujú 5 dimenzií, ktoré determinujú solidárny čin:  

1. Reciprocita: V rámci solidarity rozlišujeme medzi solidaritou plynúcou jedným smerom 

jednostranná (vertikálna) alebo obojstrannou (horizontálnou) solidaritou. Jednostranná 

solidarity je vyjadrením, že medzi pomáhajúcim a tomu komu sa pomáha neexistuje žiadny 

vzťah a zároveň pomáhajúca osoba neočakáva nič na oplátku. Ide o nesebecké poskytnutie 

pomoci. Príkladom môže byť poskytnutie almužny. Zatiaľ čo obojstranná solidarita plynie 

v dvoch smeroch. To znamená, že medzi pomáhajúcim a tým, komu sa pomáha existuje určitý 

vzťah a zároveň existuje očakávanie, že sa táto pomoc pomáhajúcej osobe nejakým spôsobom 

vráti. Napríklad poistenie. 

2. Organizovanosť: táto dimenzia je charakterizovaná spontánnosťou. V dôsledku čoho 

rozlišujeme formálnu a neformálnu solidaritu. Neformálna solidarita (warm solidarity) 

vychádza zo sympatií a zainteresovanosti voči druhým ľudom. Názov „warm“ je odvodený od 

pocitov, ktoré voči druhým ľudom cítime. Najtypickejším príkladom je solidarita v rodine. 

V tomto type solidarity môže byť prítomná ochota obetovať sa (napríklad ja vlastný život) 

v prospech druhého. Avšak bežnejším príkladom neformálnej solidarity je vyjadrenie súcitu 

človeku bez domova, tým, že mu poskytneme almužnu. Vo všeobecnosti pre neformálny typ 

solidarity platí, že ľudia sa poznajú a sú v nejakých vzťahoch. Horák (2012) zastáva názor, že 

solidarita je silnejšia tam, kde ľudia pociťujú väčšiu spolupatričnosť a druhovú blízkosť. 

Pomenovania formálna solidarita alebo „cold solidarity“ vychádza z anonymity. To znamená, 

že ľudia nepoznajú toho, komu pomáhajú, voči komu sú solidárny. Typickým príkladom 

môžu byť rôzne dávky, ktoré štát vypláca z odvodov a daní. Vo všeobecnosti môžeme 

o formálnej solidarite hovoriť, ako o solidarite organizovanej štátom. 

3. Dobrovoľnosť: na základe prítomnosti osobnej vôle byť solidárny rozlišujeme dobrovoľnú 

a vynútenú (povinnú) solidaritu. Vynútená solidarita je vynútená väčšinou štátom ( napr. 

povinné poistenie) Dôležité je si uvedomiť, že nie každý typ neformálnej solidarity musí byť 

dobrovoľný a naopak, každý druh formálnej solidarity je vynútený. Krebs (2009) rovnako 

rozlišuje solidaritu dobrovoľnú a vynútenú solidaritu z hľadiska prítomnej osobnej vôle. 

4. Rozsah: môže byť na úrovni individuálnej, miestnej, národnej a celosvetovej. Rozsah 

vyjadruje mieru, ako ďaleko siaha solidarita a aký okruh ľudí zasahuje. Celosvetovú solidaritu 
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predstavujú aktivity svetových organizácii. Miestna solidarita zasahuje užšiu skupinu ľudí, 

ako národná solidarita. Prejavom národnej solidarity sú jednotlivé dávky na zabezpečenie 

primeraných životných podmienok občanov. Individuálny rozmer solidarity je prejavom 

členov rodiny medzi sebou navzájom.  

5. Forma: posledná dimenzia vyjadruje, v akej forme môžeme solidaritu preukázať. Existujú 

tri formy: peniaze, čas a materiál. Medzi najznámejšie formy patrí čas a peniaze. Čas patrí 

medzi najlepší spôsob, ako vyjadriť neformálnu „warm“ solidaritu a naopak peniaze sa 

používajú viac na preukázanie formálnej solidarity. Tretím spôsobom ako vyjadriť solidaritu 

je možné v podobe oblečenia, stravy – vecná forma solidarity. 

1.2 Individualizmus 

V súčasnej globalizovanej dobe, ktorá je charakteristická mnohými technologickými 

vymoženosťami a výdobytkami, je pre súčasnú spoločnosť taktiež typická aj strata tradičných 

hodnôt. Odklon od tradičných hodnôt bolo symbolické už pre postmoderné obdobie. 

Jednoduchým príkladom, ktorý by vyjadril prechod od tradičných hodnôt k ich novým 

formám je rozdiel medzi tradičnou a postmodernou rodinou. Pokiaľ sa zameriame na 

postmodernú rodinu, tak sa od tradičnej rodiny líši v mnohom. Znížila sa atraktívnosť 

nukleárnej rodiny, je pre nás „normálne“, že deti sa rodia mimo manželstva, a rodinné 

hodnoty nepramenia z náboženstva, ale z masmédií. O „kríze“ hodnôt sa zmieňuje Šulavíková 

(2009), ktorá upozorňuje, že súčasná kultúra je poznačená znehodnotením doterajších hodnôt, 

ktoré boli vnímané ako horizont pre spoločnosť. K deformácii, vďaka ktorej sa znehodnotili 

doterajšie hodnoty, ktoré legitimizovali ľudské životy došlo najmä v dôsledku zle 

uplatňovaných princípov individualizmu. 

Individualizmus nie je pojem jednoznačný, ale má mnoho výkladov. Vo všeobecnosti 

môžeme o individualizme hovoriť ako o autonómií človeka v rozhodovaní. Človek sa 

orientuje na seba a jeho záujmy sú nad záujmy celku, teda spoločnosti. Mnoho autorov, medzi 

nimi aj Petruska (2006), Lipovetsky (2003) aj napriek pozitívam, ktoré pramenia 

z individualizmu, poukazujú na individualizmus, ako na druh narcizmu. Jednotlivci sa začali 

zaujímať o svoju súkromnú oblasť a stali sa ľahostajnými voči druhým. Prvoradé sú pre 

jednotlivcov ich vlastné záujmy a záležitosti. „Čím víc se politikové ukazují a snaží 

vysvětlovat své postoje v televizi, tím víc jsou lidem k smíchu, čím víc odbory rozdávají letáků, 

tím méně se o ně lidé zajímají, čím víc se učitelé snaží žáky přimět číst, tím méně žáci čtou“ 

(Lipovetsky, 1998 s. 61). Na druhej strane Castela (In Keller, 2009) rozlišuje 2 typy 
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individualizmu. Prvý typ individualizmu vzniká v dôsledku nedostatku v oblasti materiálneho, 

vzdelanostného a iného druhu bohatstva. V dôsledku chýbajúcich zdrojov bohatstva sa ľudia 

stávajú odkázaní sami na seba a rozvíja sa individualizmus s nedostatku. Druhý typ 

individualizmu predstavuje opak. Individualizmus plynúci z nadbytku je typický pre určité 

skupiny ľudí, ktoré majú dostatočné zdroje bohatstva a tie im dávajú pocit absolútnej 

nezávislosti na druhých..  

De Beer, Koster (2009) uvádzajú, že proces individualizácie charakterizujú najmä tri 

determinanty :  

 detradicionalizácia, 

 emancipácia, 

 heterogénnosť.  

Detradicionalizácia: spočíva v tom, že tradičné inštitúcie strácajú na sile. Beer 

a Koster hovoria o tom, že spomínané tradičné inštitúcie žijú už len ako „zombie kategórie“. 

Príkladom môže byť nukleárna rodina, ktorá je vnímaná už skôr ako vzácnosť, než ako bežná 

realita.  

Emancipácia: klesá vplyv inštitúcií a sociálnych skupín na správanie a postoje 

jednotlivcov. Výsledkom emancipácie je väčšia možnosť slobodného výberu. Príkladom 

daného determinantu môžeme byť odklon od tradičných rolí. Manželka už nie je chápaná, ako 

žena v domácnosti, ktorej úlohou je vychovávať detí. 

Heterogénnosť: zvyšuje sa rôznorodosť. Zvyšovanie rôznorodosti znamená koniec 

preddefinovaných obrazov o človeku. Práve pod vplyvom prvých dvoch determinantov: 

emancipácie a detradicionalizácie dochádza k zvyšovaniu heterogenity a teda k narušeniu 

homogenity. Človek je bytosťou s individuálnymi potrebami, cieľmi, ašpiráciami, spôsobmi 

uvažovania. Stáva sa jedinečnou a originálnou bytosťou a preto je potrebná diferenciácia 

služieb, ktoré sa jednotlivcom poskytujú.  

Kulašiková ( 2013, s. 83 ) pojem individualizácie vysvetlila nasledovne: „ Na jednej 

strane je prezentovaná ako kríza sociálnych väzieb a oslabenie integrity spoločnosti. Na 

druhej strane sa hovorí o túžbe ľudí po slobode, odmietaní zabehaných stereotypov 

a predsudkov, ako o odmietaní jasne definovaných sociálnych rolí, vrátane tradične 

chápaných rodových identít a rodových noriem a ich obmedzení, striktne vymedzujúcich 

vlastnosti a správanie indivídua.“ Táto definícia prináša ucelený pohľad na individualizáciu, 

ako na proces, ktorý so sebou prináša pozitívne aj negatívne stránky. Individualizmus 

umožňuje prekonávanie stereotypov a predsudkov, ktoré roky panovali v spoločnosti, ale na 
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strane druhej nás tento proces zbavuje zodpovednosti voči druhým, buduje v nás ľahostajnosť, 

práve tým, že sa viac zameriavame na seba, na svoje vlastné túžby a ciele.  

1.2.1 Pozitíva a negatíva individualizmu  

Nakoľko individualizmus nemá univerzálnu definíciu a jednotné vedné disciplíny, 

ktoré sa individualizmom zaoberajú ho vysvetľujú s určitými odchýlkami. Toto rozličné 

nazeranie na individualizmus spôsobuje, že jednotlivé definície zdôrazňujú odlišné 

charakteristiky daného pojmu a do popredia sa dostávajú rôzne významy, ktoré pre nás 

individualizmus predstavuje. Beer, Koster (2009) charakterizujú individualizmus 

prostredníctvom troch determinantov: detradicionalizácie, emancipácie a heterogénnosti. Na 

jednej strane individualizmus dostáva do popredia jednotlivca, ktorého záujmy sú nad záujmy 

spoločnosti. Elias (2006, s. 166) zastáva názor: „Pre štruktúru dnešných rozvinutých 

spoločností je charakteristické, že sa tomu, čím sa ľudia od seba líšia, identite s „ja“ sa 

pripisuje vyššia hodnota ako tomu, čo máme spoločné, identite s „my“. Jednotlivec ako 

slobodná osobnosť, so svojou jedinečnosťou a originalitou, autonómiou a nezávislosťou 

uprednostňuje seba, svoje vlastné ašpirácie a ciele. Detradicionalizácia umožňuje odklon od 

tradičných vzorov správania, názorov, spôsobu uvažovania. Vo všeobecnosti 

detradicionalizácia podporuje voľný štýl života, ktorý sa riadi spontánnosťou a najmä 

nezávislosťou. Tradičné hodnoty sú na ústupe a do popredia vystupujú rôzne varianty 

pôvodnej hodnoty. Typickým príkladom môže byť už spomínaný prechod od tradičnej 

k postmodernej až globalizovanej rodine. Možný (2006) uvádza, že postmodernú rodinu 

charakterizuje zníženie medzigeneračného prínosu, hodnoty sa čerpajú z masmédií, 

v tradičnej rodine reprezentácia diskurzu plynula z náboženstva. Na druhej strane stoja 

negatíva, ktoré plynú z našej nezávislosti. Nebyť od nikoho závislým vedie k izolácii, 

k uzatváraniu sa. Šulavíková (2009) popisuje ideál flexibility, ktorý umožňuje jednotlivcom 

flexibilne sa prispôsobovať, čo v podstate znamená nebudovať si pevné väzby k miestam. 

Ďalším negatívom individualizmu je, že ľudia strácajú zmysel pre zodpovednosť voči 

druhým. Strata zodpovednosti voči druhým sa prejavuje v každodennom živote. Snažíme sa 

o budovanie sociálneho štátu, ktorý ponúka široké spektrum pomoci a zabezpečuje ľudí 

v rôznych životných situáciách a ťažkostiach, ktoré ich postihnú. Možno aj toto je dôvod 

prečo ľudia strácajú zodpovednosť voči druhým, ľudia prestávajú spolu komunikovať, znižuje 

sa ich závislosť od ostatných, pretože majú pocit, že štát sa má postarať. Naša nezávislosť 

vedie k určitej ľahostajnosti a vzájomné vzťahy sa oslabujú. Vančíková (2016) upozorňuje na 

tvorbu povrchných vzťahov, ktoré sa stali náhradou za intenzívne a osobné vzťahy. Mišáková 
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(2009) upozorňuje aj na rozvíjajúce sa technologické možnosti, ktoré vedú k zhoršujúcim sa 

medziľudským vzťahom, pretože jednotlivca osamostatňujú. Konkrétne spomína internet, 

ktorý nahradil množstvo činností, ktoré človek vykonával v kontakte s druhými ľuďmi. 

 

2 SOCIÁLNY KAPITÁL 

  

Problematike sociálneho kapitálu sa v poslednom období venuje značná pozornosť. 

Odborníci sa prostredníctvom dimenzií sociálneho kapitálu snažia riešiť mnoho problémov, 

ktoré sa v spoločnosti a celkovo v spoločenskom fungovaní objavia. Termín sociálneho 

kapitálu má svoj pôvod v sedemdesiatych rokoch 20. storočia. V tomto období bol záujem 

o tento koncept najmä zo strany sociológov, ktorí sa snažili vysvetliť problém integrity, 

regulácie a stability spoločnosti. Práve sociálny kapitál mal význam pre objasnenie 

problémov, čo drží spoločnosť pokope, čo stojí, za tým, že jej členovia spolu vychádzajú, a čo 

zaisťuje pretrvávanie spoločnosti v čase ( Keller, 2009). Za autora prvej ucelenej analýzy 

sociálneho kapitálu sa považuje Pierre Bourdieu. Sociálny kapitál chápal ako agregát 

skutočných alebo potenciálnych zdrojov, ktoré sú poprepájané trvalou sieťou, viac alebo 

menej inštitucionalizovanými vzťahmi, kde sa navzájom poznajú alebo uznávajú. Hovoril tiež 

o tom, že členstvom v nejakej skupine a z toho plynúce zisky sú základom solidarity. 

(Bourdieu, In Keller 2009). Sociálny kapitál chápal ako sieť privilegovaných, teda bol 

vlastníctvom horných vrstiev. Tým, že sa príslušníci horných vrstiev spolu stretávajú 

preukazujú si mieru vzájomného rešpektu a uznania. „Výnos této práce sloužíci k akumulaci 

a údržbě sociálního kapitálu je tím vyšší, čím vyšší je investovaný kapitál. Nejvyšší je 

v prípade držitelů zděděného sociálního kapitálu v podobě známého jmnéna. Tyto osoby se už 

nemusí pracně seznamovat s těmi, koho chtějí poznat. Zná je více lidí, než kolik jich znají oni. 

Jsou vyhledáváni právě proto, že jsou známí. To jim umožňuje přeměňovat jakýkoliv náhodný 

kontakt ve vztahy trvalé“ (Bourdieu, In Keller 2009, s. 57). Dudová (2013) uvádza, že 

formovaniu konceptu sociálneho kapitálu sa venovali aj James Colema, Robert Putnam, 

Woolcockom. V ich definíciách môžete nájsť spoločné charakteristiky, kde sa autori zmieňujú 

o sociálnom kapitály ako o určitých sieťach, normách, ktoré zefektívňujú spoločnú činnosť . 

Nakoľko neexistuje jednotná definícia, ktorá by presne vymedzila, čo sociálny kapitál 

predstavuje za najvhodnejšiu definíciu, s ktorou budeme pracovať považujme definíciu od 

Dudovej: „Sociálny kapitál je súbor sociálnych vzťahov a sociálnych sietí, platných 

spoločenských noriem a sociálnych inštitúcií, ktoré umožňujú dosiahnuť vytýčené ciele 
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založené na báze dôvery, solidarity a kohézie“ (Dudová, 2013, s. 21). To znamená, že človek 

počas svojho života vstupuje do rôznych interakcií s inými ľuďmi a vytvára svoju osobnú 

sieť, ktorú v prípade potreby mobilizuje. Dôvera je veľmi významná, pretože pokiaľ si ľudia 

dôverujú dokážu dosiahnuť oveľa viac, ako keby si nedôverovali. Okrem sociálneho kapitálu 

poznáme aj kapitál ekonomický, kultúrny, fyzický a ľudský kapitál. Sociálny kapitál sa od 

iných druhov kapitálu líši najmä v tom, že je zameraný na vzťahy. Uphoff ( In Lesser, 2000) 

navrhuje charakteristiku slova sociálny ako určitú mieru vzájomnosti, určitú mieru spoločnej 

identity, určitú mieru vzájomnej spolupráce nielen pre osobný prospech. Sociálny kapitál 

chápeme ako určitý zdroj alebo potenciál, ktorý je možné podľa potreby využívať 

k dosahovaniu vyššej výkonnosti a koordinácie.  

Český filozof Bělohradský (2006) poukazuje na dva rozhodujúce významy sociálneho 

kapitálu : 

1. občianska dôvera: význam sociálneho kapitálu ako občianskej dôvery očakáva 

a predpokladá kooperáciu všetkých spoločenských aktérov. 

2. občianske cnosti: predstavujú spoločne zdieľane a uznávané mravné a morálne 

hodnoty, na základe ktorých jednotlivci konajú. 

2.1 Formy sociálneho kapitálu   

Formy sociálneho kapitálu predstavujú podobu, v akej sa môže sociálny kapitál 

vyskytovať. Dudová (2013) uvádza 4 formy sociálneho kapitálu:  

 inštitúcie, 

 vzťahy, 

 sociálne siete,  

 spoločenské normy. 

Formy sociálneho kapitálu potvrdzujú, že človek nedokáže žiť izolovane. Jednotlivec 

si vytvára siete, ktoré sú budované na základe určitej dôvery. Vstupuje do vzťahov, ktoré 

majú pre jedinca rôznu cenu a význam. A keď je už členom určitej skupiny, v ktorej 

pretrvávajú nejaké vzťahy snaží sa dosahovať vytýčené ciele. „Ľudia sú od prírody 

sociálnymi bytosťami s istými zabudovanými prirodzenými schopnosťami riešiť problémy 

sociálnej spolupráce a vynachádzať pravidlá morálky, ktoré jednotlivca obmedzujú v jeho 

voľbe. Spontánne, bez nejakého nabádania, si poriadok vytvoria jednoducho tým, že sledujú 

svoje každodenné osobné ciele a navzájom na seba pôsobia. Vytvárajú si kultúrne pravidlá, 
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ktoré im umožňujú spolunažívať“ (Hudeček, 2013, s. 38). Pre vytvorenie poriadku 

v spoločnosti sú jednou z dôležitých foriem sociálneho kapitálu práve spoločenské normy. 

Rešpektovaním stanovených noriem sa vyhýbame konfliktom, ktoré by vznikali v dôsledku 

narúšania poriadku v spoločnosti. Krishna (In Lesser, 2000) uvádza dve formy sociálneho 

kapitálu: inštitucionálny kapitál a kapitál založený na vzťahoch. Inštitucionálny kapitál 

predstavuje pravidlá a postupy, ktoré ovplyvňujú správanie jednotlivcov. Inštitucionálny 

kapitál je štruktúrovaný, sú v ňom jasne definované role. Zdrojom motivácie sú stanové 

pravidlá, postupy a sankcie, ktoré vyplývajú z nedodržania týchto pravidiel. Vzťahový kapitál 

je amorfný a viac difúzny. Kolektívne konanie je založené na vzťahoch, nie na transakciách 

ako je to v prípade inštitucionálneho kapitálu. Motivácia je založená na hodnotách, 

ideológiách a presvedčeniach. Ľudia sú ochotní pomôcť niekomu v ich okolí spontánne, 

pretože, to čo ich motivuje nie sú normy, ale pomoc považujú za vhodnú a správnu.  

2.2 Zdroje sociálneho kapitálu  

Zdroje sociálneho kapitálu niektorí autori delia na vonkajšie a vnútorné. Za interné 

zdroje je považovaná štruktúra kolektívnych aktérov ( skupiny, organizácie, regióny). Za 

externé zdroje sú považované individuálne charakteristiky. My sa zhodujeme z vyvodzovaním 

zdrojov na základe troch dimenzií sociálneho kapitálu podľa Nahapieta a Ghoshala (In Lesser, 

2000). Prvá dimenzia je dimenzia vzťahová. Zdroje charakteristické pre danú dimenziu sú : 

povinnosti, dôvera, spoločne zdieľané presvedčenia a normy. Druhú dimenziu tvorí 

kognitívna zložka, do ktorej patrí zdieľanie spoločných príbehov, predpisov a spoločný jazyk. 

Posledná dimenzia je dimenzia štrukturálna. Do tejto dimenzie patria zdroje sociálneho 

kapitálu ako vzťahová sieť a prepojenie týchto sietí. V uvedených troch dimenziách je 

zahrnuté množstvo zdrojov, ktoré sa podieľajú na rozvoji sociálneho kapitálu. Dudová (2013) 

nerozdeľuje zdroje sociálneho kapitálu na tri dimenzie, ale každý zdroj chápe súčasne aj ako 

dimenziu rozvoja. Podľa nej medzi zdroje patrí : rodina, škola, miestne komunity, firmy, 

občianska spoločnosť, verejný sektor, komplementárnosť mužov a žien a posledný zdroj je 

príslušnosť k určitej etnickej skupine.  

Presvedčenie  

Tomuto zdroju sociálneho kapitálu sa venuje len veľmi málo pozornosti, pritom je 

malá pravdepodobnosť, že sociálny kapitál bude existovať medzi ľuďmi, ktorí si nerozumejú. 

Ak chýbajú spoločne zdieľané presvedčenia a ciele, tak je ťažké prísť na to, prečo ľudia 

spolupracujú. Porters (In Lesser 2000) argumentoval, že spoločne zdieľané zážitky 
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a presvedčenia sú typickým výsledkom, ktorý prispieva do sociálneho kapitálu, pretože 

vytvára silný zmysel pre komunitu a solidaritu.  

Sieť  

Jednotlivec počas svojho života vstupuje do rôznych skupín a vytvára si vzťahy s jej 

členmi. Týmto spôsobom si utvára vlastnú sociálnu sieť. Ide o významný zdroj sociálneho 

kapitálu, o čom svedčí aj fakt, že takmer v každej definícií sociálneho kapitálu sa spomínajú 

sociálne siete. Levická (2007) rozlišuje medzi osobnou sieťou a formálnou sieťou. Osobná 

sieť je charakteristická neformálnymi vzťahmi. To znamená, že sem patria najmä osoby, ktoré 

sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti jednotlivca. Medzi tieto osoby zahŕňame najmä 

rodinných príslušníkov, priateľov. Levická (2007) do osobnej siete radí nasledujúce štyri 

skupiny jednotlivcov :  

1. rodina 

2. blízki priatelia 

3. pracovné vzťahy 

4. odborníci  

Rodina je v živote človeka dôležitá. Je významná nie je len pre jednotlivca, ale pre 

celú spoločnosť. Preto je rodina už stáročia chápaná ako prirodzená a základná bunka 

spoločnosti. Rodinné spoločenstvo je nenahraditeľné, pretože plní množstvo funkcií, ktoré sú 

potrebné pre jednotlivca a spoločnosť zároveň. V rodine sa človek učí určitým normám, 

osvojuje si základné princípy fungovania spoločnosti a súčasne je vedený k hodnotám, ktoré 

v spoločnosti prevládajú. Rodina integruje jednotlivca do spoločnosti. Práve pre význam, 

ktorý plní rodina v živote človeka ju Dudová (2013) radí medzi zdroje sociálneho kapitálu. 

Spolužiakov, kolegov, vzťahy s nadriadenými, alebo naopak s podriadenými vnímame nielen 

ako osoby, ktoré sa nachádzajú v osobnej sieti, ale aj ako zdroj sociálneho kapitálu. Na 

pracovisku sa jednotlivec učí spolupráce a kooperácie. Za dôležitý činiteľ osobnej siete sa 

pokladá jej hustota a kvalita. Pokiaľ jednotlivec disponuje dostatočne hustou a kvalitnou 

sieťou je menšia pravdepodobnosť, že spadne „na dno“. Ak sú jednotlivé komponenty 

nachádzajúce sa v osobnej sieti poprepájané a je dostatok vlákien, ktoré tvoria spomínanú 

pavučinu, znižuje sa riziko, že sa ocitneme v situácii, ktorú budeme hodnotiť ako neriešiteľnú. 

Formálna sieť sa od osobnej siete líši tým, že vzťahy v nej, ako vyplýva z názvu sú formálne. 

Levická (2007, s. 154) sem zaraďuje: inštitúcie, organizácie, nadácie, občianske združenia.  



154 

 

Zborník prác z celoslovenského kola Študentskej vedeckej odbornej činnosti  
v odbore Sociálna práca – konaného 3. mája 2017 v Ružomberku 

2.3 Dôvera 

Dôvera má špecifické postavenie v oblasti sociálneho kapitálu, pretože niektorí autori 

vnímajú dôveru ako zdroj sociálneho kapitálu, iní ju považujú za formu. Luhmann (In Keller, 

2009) rozlišuje medzi dvoma podobami dôvery: dôvera v zmysle confidence a v zmysle trust. 

Podoba dôvery v zmysle confidence pramení z hlbokých historických koreňov. Ide o typ 

dôvery, ktorá je charakteristická pre tradičné spoločnosti. Významným prvokom je viera 

v nadprirodzený zásah. Na druhej strane stojí dôvera, pre ktorú nie je príznačná viera 

v nadprirodzený zásah, ale práve naopak. Dôvera v zmysle trust vychádza z vlastnej voľby 

jednotlivca. Jednotlivec má možnosť si vyberať z rôznych možností, variant. Vyberá si 

možnosť, ktorá je najvhodnejšia a ktorej je ochotný dôverovať. V tomto type dôvery 

jednotlivec zvažuje a prijíma riziko, ktoré jeho voľba dôverovať v jeho zvolenú možnosť 

prinesie. 

My vnímame dôveru ako zdroj sociálneho kapitálu, ktorý je veľmi úzko prepojený 

so solidaritou a vzťahmi. Tieto tri komponenty: dôvera, vzťahy a solidarita vytvárajú 

trojuholník.  

 

 

 

 

    

 

        (Zdroj: vlastný)  

 

Stabilita trojuholníka závisí od vyváženosti jednotlivých jeho prvkov. Pod prvokom 

solidarita sa ukrýva najmä jej individualistické chápanie. Človek si uvedomuje svoju závislosť 

na spoločnosti. Je ochotný pomôcť, pretože dôveruje v reciprocitu. To znamená, že ak bude 

potrebovať pomoc, tak pomoc, ktorú poskytol sa mu vráti. Dôvera je prvok, ktorý je dôležitý 

pri utváraní vzťahov s neznámymi ľuďmi, pri vstupovaní do kontaktov s rôznymi inštitúciami, 

organizáciami. Pokiaľ sa medziľudské vzťahy, alebo vzťahy medzi inštitúciami budujú na 

dôvere vedie to k lepšej spolupráci, spokojnosti oboch strán, ľudia sú ochotnejší vstupovať do 

ďalších vzťahov a dochádza k produkcii sociálneho kapitálu, zvyšuje sa miera a ochota byť 

solidárny. Takýmto spôsobom fungovania spoločnosti sa stáva trojuholník stabilný a rastie, 

zväčšuje sa. Avšak ak medzi ľuďmi panuje nedôvera, klesá aj ochota vstupovať do vzťahov 

 Dôvera 

Vzťahy  Solidarita 
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a zároveň klesá aj tendencia konať solidárne. Nedôvera narúša stabilitu trojuholníka, 

spôsobuje, že jednotlivci sa začnú izolovať, začnú konať len v záujme dosahovania svojich 

cieľov a záujmov. 

Dôvera je významný fenomén, ktorému sa venuje veľa pozornosti. A práve 

v pomáhajúcich profesiách je dôvera významným činiteľom. Fukuyama (2006, s.29) chápe 

dôveru nasledovne : „ Důvěra je jako mazadlo, které napomáhá lepšímu chodu a výkonu 

skupiny nebo organizace.“ Konceptu dôvery venoval nielen Fukuyama (2006), ale aj Covey 

(2012). Zaujímavé je rozpracovanie konceptu dôvery od Coveyho. Covey charakterizoval päť 

vĺn dôvery. Tieto vlny ukazujú šírenie sa dôvery smerom zvnútra von. „Stejně jako v životě 

i v modelu vše, co se týka důvěry, začíná u jedince, promítá se do jeho vztahů, přes tyto 

vztahy se šíří do organizací, přenáší se na trhy a stává se součástí společnosti jako 

takové“(Covey, 2012, s. 61). Prvá vlna sa nazýva sebadôvera. Tento stupeň je 

charakterizovaný vierou v seba, v svoje schopnosti, prostredníctvom ktorých môže dosiahnuť 

stanovené ciele. Okrem toho táto vlna zahŕňa schopnosť človeka správať sa a konať v súlade 

s tým, čo povie. Najdôležitejším princípom, ktorý táto vlna zahŕňa je dôveryhodnosť. Covey 

(2012) hovorí o štyroch základných prvkoch dôveryhodnosti. Sú to integrita, úmysly, 

spôsobilosť a výsledky. Prvá vlna je veľmi dôležitá, lebo až keď sme schopní dôverovať 

v seba a zároveň vzbudiť dôveru u iných dokážeme sa posúvať na druhý stupeň. Druhá vlna je 

charakterizovaná dôverou vo vzťahoch. Táto vlna sa týka nášho správania, pretože dôveru si 

budujeme našimi činmi. Je dôležité naučiť sa vychádzať s druhými ľuďmi tak, aby sme 

zvyšovali vzájomnú dôveru. Aby sme sa naučili vychádzať s ľuďmi, tak Covey rozpracoval 

13 spôsobov správania, ktoré sú univerzálne a môžeme ich používať v kontakte s ľuďmi na 

rôznych postoch a zároveň vedú k budovaniu dôvery. Tretia vlna sa vyznačuje dôverou 

v organizáciu, inštitúcie. Práve dôvera v organizáciu, nám pomáha k lepšej spolupráci. Covey 

(2012) popisuje túto úroveň pomocou rodiny, ako organizácie. Ak sú v rodine jasne stanovené 

hodnoty a pravidlá, ktoré budú platiť pre všetkých. A bude sa vytvárať vhodné prostredie, pre 

všetkých členov rodiny a zároveň v rodine bude existovať dostatočný priestor pre 

vyjadrovanie svojich názorov a myšlienok, ktoré budú rešpektované. Potom rodina ako 

organizácia bude vytvárať vzťahy naplnené vysokou dôverou. Predposledná vlna obsahuje 

dôveru na trhu a posledná vlna je dôvera v spoločnosti. Pre dôveru na trhu je významným 

činiteľom povesť. Covey (2012, s. 53) tvrdí : „ Čtvrtá vlna vám pomůže nejenom zlepšit 

vlastní značku a pověst jako člověka, ale rovněž značku a pověst vaší společnosti na trhu.“ 

Posledná vlna súvisí s vytváraním hodnôt pre členov spoločnosti. Ide o angažovanie sa ľudí 

v prospech spoločnosti s cieľom prispieť. Suríková (2007) v jej práci uvádza výskum, ktorý 
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porovnáva americké dáta v rokoch 1985 a 2004. Tento výskum sa zameral na meranie 

veľkosti sieti a charakteristiky dôverníkov. Ide o osoby, s ktorými respondent najčastejšie 

komunikuje o dôležitých veciach. Na základe týchto výskumov autori dospeli k záverom, že 

došlo k zmenšeniu sociálnych sieti a taktiež k oslabeniu susedských a komunitných väzieb. 

Respondenti najčastejšie diskutujú o dôležitých záležitostiach prevažne s blízkymi 

príbuznými. Ďalej sa z výskumov zistilo, že najčastejšie uvádzaný počet dôverníkov bol tri. 

Táto hodnota klesla na počet nula dôverníkov, to znamená, že ľudia sa nechcú o dôležitých 

veciach rozprávať s nikým. Z výskumu sa zistilo, že ľudia prestávajú dôverovať. 

2.4 Význam sociálneho kapitálu pre oblasť sociálnej práce 

Sociálny kapitál sa môže vyskytovať v rôznych formách a druhoch. Za kľúčové 

považujeme, že sociálny kapitál kladie dôraz na vzťahy a nie je jednoznačným vlastníctvom 

jednotlivca. Hruška (2011, s. 11) chápe sociálny kapitál ako: „ Kolektívny fenomén, aj keď je 

videný z individuálnej perspektívy jedinca, ktorý využíva jeho možnosti.“ Postupný vývoj 

spoločnosti a jej prechod od tradičnej cez modernú, postmodernú až globalizovanú spoločnosť 

so sebou priniesol zmeny v oblasti hodnôt a noriem. Sociálny kapitál zohráva významnú 

úlohu pre spoločnosť a z toho vyplýva , že je rovnako dôležitý pre oblasť sociálnej práce.  

Význam vidíme v nasledujúcich okruhoch:  

Prevencia rizikového a delikventného spávania mládeže: rodina zohráva v živote 

človeka významnú úlohu a pokladá sa za najvýznamnejší socializačný činiteľ. Božeková 

(2014) prevenciu agresívneho správania v súvislosti so sociálnym kapitálom rozlišuje v troch 

oblastiach: rodinná, školská a susedská oblasť. Rodina pomáha jednotlivcovi osvojiť si normy 

a hodnoty spoločnosti, zároveň poskytujú sociálnu oporu a istoty svojim členom. Sociálny 

kapitál budujúci sa v školskom prostredí a podieľajúci sa na prevencii kriminálneho správania 

je prameniaci z rôznych školských aktivít, záujmov a krúžkov. Dudová (2013) zastáva názor, 

že medzi prevenciou kriminality a rozvojom sociálneho kapitálu existuje priamy vzťah. 

Znižovanie miery sociálnej exklúzie: kvalitná sociálna sieť zabraňuje jedincovi ocitnúť 

sa v situácii, ktorú by nedokázal zvládnuť. Sociálna sieť pomáha efektívnejšej a najmä 

rýchlejšej mobilite a tým poskytuje možnosť dostať sa zo stavu chudoby. Pri sociálnej 

exklúzii zohráva významnú úlohu úzke prepojenie medzi sociálnym a ľudským kapitálom. 

Toto prepojenie sa môže premietať v oblasti zamestnanosti, ktorá priamo vplýva na finančnú 

situáciu jednotlivca. Na ďalší pozitívny význam sociálne integrovaných jednotlivcov 

poukázali výskumy v sedemdesiatych rokoch. U jedincov, ktorí sú sociálne izolovaní je 
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častejší výskyt určitých chorôb, vyššia miera úzkosti a stresu a taktiež sú jednotlivci menej 

imúnni voči určitému typu samovrážd (Keller, 2009). 

Integrácia imigrantov: v súčasnosti sa v spoločnosti rieši problém migrantov. Sociálny 

kapitál zohráva veľkú úlohu v ich integrácii. Krkošková, Galanská (2015) rozlišujú tri formy 

sociálneho kapitálu, ktoré považujú za kľúčové v integrácii. Väzbový, premosťujúci 

a spájajúci sociálny kapitál.  

Schéma č.1 Rozloženie foriem sociálneho kapitálu v spoločnosti  

  

(Zdroj: Úloha sociálneho kapitálu v integrácii imigrantov do socioekonomického 

a sociokultúrneho priestoru hostiteľskej krajiny, Galanská-Krkošková, 2015)  

Zo schémy je zrejmé, že väzbovým sociálnym kapitálom disponuje jednak majoritná 

spoločnosť a jednak imigranti. Krishna (In Lesser, 2000) rozlišuje medzi inštitucionálnym 

sociálnym kapitálom a kapitálom založeným na vzťahoch. Pod väzbový sociálnym kapitálom 

a vzťahovým sociálnym kapitálom rozumieme v podstate to isté. Ide o vzťahy medzi ľuďmi, 

ktoré sú založené na spoločne zdieľaných hodnotách, normách a tradíciách. Väzbový sociálna 

kapitál sa vytvára medzi ľuďmi, ktorí sú si blízky, niečo ich spája. Premosťujúci (bridging) 

sociálny kapitál funguje ako informačný kanál, ktorý pomáha ľudom zdieľať informácie. Ide 

o mostík, ktorí prepája práve ľudí s rozdielnou kultúrou, odlišnými záujmami a hodnotami. 

A poslednou formou je spájajúci sociálny kapitál. Spájajúci sociálny kapitál prepája 

imigrantov s inštitúciami v majoritnej spoločnosti. 
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2.5 Meranie sociálneho kapitálu  

Sociálny kapitál, ako sme už vyššie spomínali predstavuje vzťahy, siete, normy ktoré 

sú budované na základe dôvery a solidarity. V súčasnosti neexistuje jednotný konsenzus, 

definícia, ktorá by presne vymedzovala a charakterizovala, čo pojem sociálny kapitál 

znamená, a čo všetko sa pod týmto pojmom skrýva. Z tohto dôvodu je meranie sociálneho 

kapitálu zložitejšie a obtiažnejšie. Dudová (2013) za indikátory, ktoré slúžia na meranie 

sociálneho kapitálu považuje : dôveru, občiansku angažovanosť a sociálne siete. Dôvera sa 

môže merať vo vzťahu k iným ľudom, alebo vo vzťahu k inštitúciám. Občianska 

angažovanosť predstavuje záujem ľudí o spoločenské dianie, politický život. Občianska 

angažovanosť sa dá merať účasťou na voľbách, ochotou a záujmom jednotlivca byť súčasťou 

nejakej skupiny poprípade byť dobrovoľníkom v nejakom občianskom združení, organizácii. 

Pavelek (2013) považuje sociálny kapitál a občiansku angažovanosť za východisko pri 

skúmaní dobrovoľníctva. Pri skúmaní sociálneho kapitálu sa nepoužívajú len vyššie 

spomínané indikátory. Skúmať sociálny kapitál je možné aj prostredníctvom indikátorov, 

ktoré ukazujú práve nedostatok sociálneho kapitálu. Hudeček zastáva názor: „Čoraz častejšie 

sa v odbornej verejnosti objavujú pokusy namiesto merania sociálneho kapitálu, ako 

pozitívnej hodnoty, zisťovať nedostatok sociálneho kapitálu prostredníctvom tradičných 

ukazovateľov sociálnej dysfunkcie, ako sú miera kriminality, rozpad rodín, užívanie drog, 

počet súdnych sporov, samovrážd, nárast agresívnych prejavov a pod. pritom sa predpokladá, 

že nakoľko sociálny kapitál odráža existenciu noriem spolupráce, sociálna deviácia, prejavy 

agresivity a násilia odrážajú naopak nedostatok sociálneho kapitálu“ (Hudeček, 2013, s. 39). 

 

3 PRAKTICKÁ ČASŤ 

 

Solidarita v sociálnom kapitály patrí medzi témy, ktoré sú aktuálne, a o ktorých sa 

v poslednom období vo veľkej miere diskutuje medzi odborníkmi vo viacerých vedných 

oblastiach. Súčasná situácia vo svete je spojená s prílivom migrantov, narastajúcou 

kriminalitou, narastajúcimi ekonomickými rozdielmi, narušenou sociálnou kohéziou 

a znižujúcou sa mierou sociálnych istôt. Ľudí sa zmocňuje strach a nedôvera, ktorá sa 

prejavuje v intolerancii, posudzovaní na základe panujúcich stereotypov, mýtov a predsudkov. 

Všetky spomínané problémy a mnoho ďalších vedie čoraz viac odborníkov k vzrastajúcemu 

záujmu o sociálny kapitál a solidaritu. Jean-Claude Juncker sa v správe o stave Únie za rok 

2016 vyjadril aj na tému solidarity. Solidaritu vníma ako spojivo, ktoré drží Úniu pohromade, 
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zdôraznil, že pojem solidarita sa nachádza 16-krát v zmluvách, ktoré ratifikovali všetky 

členské štáty a upozornil, že potrebujeme ešte viac solidarity (Jean-Claude Juncker, 2016).  

Dôvera, vzťahy medzi ľuďmi, rôzne skupiny a inštitúcie, normy a hodnoty 

v spoločnosti – to všetko spadá pod oblasť sociálneho kapitálu. V spoločnosti sa pomaly 

vytráca zmysel pre spolupatričnosť, a čoraz viac sa jednotlivci začínajú zaujímať o seba, 

o svoje vlastné záujmy a ciele. Výber témy je teda nielen aktuálny, ale aj atraktívny. Ponúka 

rôzne spôsoby spracovania danej problematiky a množstvo nových a užitočných informácií, 

ktoré vo veľkej miere obohatia naše vedomosti. V tejto časti našej práce sa budeme snažiť 

prezentovať výsledky nášho výskumu. 

3.1 Cieľ výskumu 

Cieľom nášho výskumu je zistiť mieru vnímanej sociálnej solidarity v preferovaných 

sociálnych skupinách u obyvateľov regiónu Považská Bystrica.  

Čiastkové ciele: 

1. Zistiť, aké sociálne skupiny sú vnímané ako najpreferovanejšie u obyvateľov regiónu 

Považskej Bystrice. 

2. Zistiť mieru sociálnej kohézie u obyvateľov regiónu Považská Bystrica. 

Tabuľka č.1 Operacionalizačná tabuľka 

 Premenná  Indikátor  

sociálna solidarita  

 

 

  

 

interpersonálna dôvera  

dôvera v inštitúcie 

ochota pomôcť 

ochota vzdať sa času 

ochota vzdať sa materiálneho statku 

sociálne skupiny voľno-časové 

kultúrne 

náboženské 

politické 

dobročinné 

sociálna kohézia  problémy/ konflikty 

kriminalita 

bezpečnosť  

existencia rozdielov  

(Zdroj: vlastný ) 
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3.2 Výskumné hypotézy 

H1 Existuje vzťah medzi kategóriou preferovaných sociálnych skupín a mierou vnímanej 

sociálnej solidarity. 

H2 Existuje vzťah medzi bydliskom a mierou vnímanej sociálnej solidarity. 

H3 Existuje vzťah medzi kategóriou preferovaných sociálnych skupín a vekom. 

H4 Existuje vzťah medzi mierou sociálnej kohézie a bydliskom. 

3.3 Výskumná vzorka 

Výskum bol uskutočnený na vzorke 101 respondentov. Distribuovaných bolo 150 

dotazníkov v období január - február, s ktorých sa nám vrátilo 118 dotazníkov. Návratnosť 

dotazníkov predstavuje 78,6%. Z dôvodu neúplnosti vyplnenia alebo z dôvodu uvádzania 

rodiny, ako formálnej skupiny bolo z tohto počtu vylúčených 17 dotazníkov. Výskumnú 

vzorku tvorili dve skupiny: respondenti z mesta a respondenti z dediny/obce. Výber 

výskumnej vzorky bol cielený, nakoľko sme chceli získať respondentov z mesta aj z obcí. Na 

získanie výskumnej vzorky sme použili osobnú sieť v podobe priateľov, sociálnych sietí 

a využili sme aj služby kuriérov Slovenskej pošty, ktorí nám doručili dotazníky do okolitých 

obcí.  

3.4 Metóda výskumu 

Ako najvhodnejšou metódu kvantitatívneho výskumu sme si zvolili dotazník. 

„V prípade, že cieľom výskumu je sociálny jav známy a úlohou má byť zistiť jeho rozsah, 

frekvenciu alebo intenzitu, výskumník zvolí niektorú z kvantitatívnych metód“(Almašiová-

Kohútová, s. 8, 2014). Pri realizácii výskumu sme si pomohli skrátenou verziou 

štandardizovaného dotazníka Integrated Questionnaire for the Measurement of Social Capital 

(Grootaert et al., 2003). Skrátenú verziu sme uprednostnili najmä z dôvodu rozsiahlosti 

a zdĺhavosti kompletného dotazníka. Snažili sme sa tak vyhnúť nízkej návratnosti a neúplne 

vyplnených dotazníkov. Všetky otázky sú určené jednotlivcom a cieľom je získať informácie 

o účasti členov domácnosti v skupinách a združeniach, vnímaní dôvery, účasti na 

kolektívnych činnostiach. V rámci komunity/susedstva nás zaujímala miera kooperácie, 

frekvencia združovania sa, spoločenský život, problémy a konflikty.  

Skrátená verzia dotazníka obsahovala 23 otázok, ktoré boli rozdelené do 5 oblastí, 

ktoré sú vyjadrené v schéme č.1. Autori dotazníka považujú prvé tri oblasti v dotazníku za 

základné zdroje sociálneho kapitálu. Oblasť štyri a päť ponúka možnosť skúmať sociálny 
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kapitál viac do hĺbky. V kompletnom dotazníku je oblastí šesť, pričom posledná oblasť sa 

venuje politickej činnosti.  

Schéma č.2 Zobrazenie oblastí v skrátenej verzii dotazníka 

(Zdroj: vlastný) 

 

Vzhľadom k téme, ktorou sa zaoberá naša práca je samozrejme, že určité oblasti 

v dotazníku sú pre nás dôležitejšie ako iné. Najviac nás zaujímala oblasť kooperácie, dôvery 

a solidarity, sociálnej kohézie a inklúzie a z oblasti sietí a skupín nás najviac zaujímala 

skupina, ktorú respondenti uvádzali ako najdôležitejšiu. Nakoľko sme použili 

štandardizovaný dotazník, nechceli sme narúšať jeho štruktúru, tým, že by sme niektoré 

otázky vymazali. V dotazníku boli aj tri demografické otázky, ktoré nám pomohli bližšie 

špecifikovať respondenta, išlo o vek, pohlavie a bydlisko.  

Po etape zberu a získavania dát, nasledovala etapa spracovania získaných dát. V tejto 

etape sme využili svoje vedomosti a získané dáta sme spracovali a vyhodnotili v štatistickom 

programe SPSS Statistics. Používali sme prvostupňové a druhostupňové triedenie. 

V prvostupňovom triedení, ktorej výsledkom bola frekvenčná tabuľka sme sa zamerali na 

zistenie výskytu jedného znaku premennej. Z výsledkov sme sa dozvedeli percentuálne 

vyjadrenie výskytu premennej uvedené vo frekvenčnej tabuľke. Kontingenčná tabuľka je 

výsledkom druhostupňového triedenia. Nakoľko nám bolo jasné, že niektoré početnosti sa 

líšili, ale nevedeli sme určiť či je to na signifikantnej úrovni používali sme Chí-kvadrát. 

Kontignečná tabuľka nám umožnila porovnávať dve premenné. Pri štatistickom verifikovaní 

hypotéz je dôležité zvoliť vhodný štatistický test, ktorý závisí aj od typu premenných. My sme 

pracovali s neparametrickým testom pre nezávislé výbery Mann-Whitney U-testom 

a na hladine významnosti 5%. 

Zdroje 
sociálneho 

kapitálu 

skupiny a siete 
dôvera a 
solidarita 

kooperácia 
komunikácia a 

informácie 

sociálna 
kohézia 
/inklúzia  
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3.5 Výsledky výskumu  

V tejto časti našej práce prezentujeme výsledky, ktoré sme získali po spracovaní 

dotazníkov v štatistickom programe. Počet respondentov bol 101, pričom 51 respondentov 

pochádzalo z obce (dediny) a 50 respondentov pochádzalo z mesta. Percentuálne zastúpenie 

našich respondentov vyjadruje graf č.1. Z hľadiska pohlavia našu výskumná vzorku tvorilo 

57,4% žien a 42,6 % mužov.  

Graf č.1: Percentuálne zobrazenie respondentov podľa bydliska  

 

 

 

 

 

 

(Zdroj: vlastný) 

 

Oblasť skupiny a siete  

Prvá oblasť v dotazníku je zameraná na skúmanie skupín a sieti, ide o otázky č.1 - č.7. 

Skupiny a siete spadajú do dimenzie štrukturálneho sociálneho kapitálu. Jedným z našich 

čiastkových cieľov bolo zistiť, aké sú najpreferovanejšie kategórie sociálnych skupín 

u obyvateľov regiónu Považskej Bystrice. Z nasledujúcej tabuľky vyplýva, že 

najpreferovanejšie sú voľno-časové skupiny. Do voľno-časových skupín sme zaraďovali 

športové skupiny, záujmové, rekreačné. Kultúrne skupiny boli tvorené prevažne rôznymi 

speváckymi skupinami. Náboženské skupiny predstavujú rôzne spolky a bratstvá napríklad 

ružencové bratstvo. Do politickej skupiny boli zaradené organizácie a skupiny, ktoré sledovali 

politické dianie v meste a v obciach, verejné obstarávanie, k takýmto skupinám patrila 

napríklad Budúcnosť pre Považskú. Najmenej zastúpenú skupinu tvorila dobročinná skupina 

reprezentovaná najmä dobrovoľnými hasičmi, neziskovými organizáciami a občianskymi 

združeniami.  

Z tabuľky č.2 vyplýva, že respondenti z mesta považujú za najdôležitejšie skupiny pre 

ich domácnosť  
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Tabuľka č.2 Percentuálne zobrazenie preferovaných skupín v závislosti od bydliska 

 

typ skupiny 

voľno-

časové 
kultúrne náboženské politické dobročinné 

 
mesto 

dedina 

52% 12% 4% 14% 18% 

49% 27,5% 15,7% 7,8% 0% 

  (Zdroj: vlastný) 

Najpreferovanejšie sú voľno-časové skupiny 52% , dobročinné 18% a politické 

skupiny 14% . Respondenti žijúci na dedinách preferujú skupiny voľno-časové 49%, kultúrne 

27,5% a náboženské 15,7%. 

Predpokladali sme, že vek vplýva na typ preferovanej skupiny. Respondentov sme 

z tohto dôvodu rozdelili do šiestich vekových kategórií : 

1. 18 – 25 rokov   36,6 % respondentov 

2. 26 – 30 rokov   7 % respondentov 

3. 31 – 40 rokov   21,7% respondentov 

4. 41 – 50 rokov   21,7% respondentov 

5. 51 – 61 rokov   7 % respondentov 

6. 62 – 72 rokov   6 % respondentov  

Najviac zastúpená bola prvá veková kategória. Vo všetkých vekových kategóriách, 

okrem druhej vekovej kategórie boli voľno-časové skupiny najpreferovanejšie. Prvá veková 

kategória preferuje voľno-časové skupiny, ktoré dosiahli 54 % a kultúrne skupiny dosiahli 

32% odpovedí. V druhej vekovej kategórii dosiahli tri skupiny rovnaké percentuálne 

zastúpenie: voľno-časové politické a dobročinné skupiny. V štvrtej vekovej kategórií bola 

druhou najpreferovanejšou skupinou, skupina politická, ktorá dosiahli 23% odpovedí. 

Respondenti v poslednej vekovej kategórií sú členmi len voľno-časových skupín 

a náboženských skupín, obe tieto skupiny dosiahli 50% odpovedí.  

Otázkami č.3 a č.4 sme sledovali homogenitu alebo heterogenitu preferovaných 

skupín. Z výsledkov nášho výskum vyplýva, že najviac homogénna skupina je politická, ktorá 

v piatich oblastiach, ktorými sa zaoberali otázky č.3 a č.4 dosiahla súčet 27 bodov s možných 

55. Najheterogénnejšími skupiny sú skupiny náboženské. Vo všeobecnosti boli preferované 

skupiny viac homogénne, ako heterogénne. Otázka č. 5 skúmala, či si skupiny budujú vzťahy 

aj mimo obce a susedstva. V 79,2% odpovedí sa respondenti priklonili k možnosti: 
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príležitostne a áno často. Počet dôverníkov skúmala otázka č.6. Respondenti uvádzali ako 

najčastejšie vyskytujúci sa počet troch dôverníkov, čo vyplýva z tabuľky č. 3. 

Tabuľka č.3 Počet dôverníkov 

 

 

Otázka č.7 skúmala, či existujú ľudia, okrem blízkych a bezprostredných susedov, 

ktorí by boli ochotní požičať peniaze. Nezistili sme signifikantné rozdiely v odpovediach 

v závislosti od preferovanej skupiny. V tejto otázke 69,3% odpovedí zvolilo možnosti určite 

áno a skôr áno. 

Oblasť dôvera a solidarita 

Oblasť dôvery a solidarity sa radí do dimenzie kognitívneho sociálneho kapitálu. Túto 

oblasť skúmajú otázky č. 8 - č.11, ktoré sa zameriavajú nielen na interpersonálnu dôveru, ale 

skúmajú aj dôverou v miestnych politikov a v celoštátne inštitúcie. Z výsledkom výskumu 

konštatujeme, že u ľudí panuje nedôvera. Na otázku č.8 : Myslíte si, že väčšine ľudí možno 

dôverovať, alebo pri kontakte s nimi opatrnosti nikdy nie je dosť? Len 11% odpovedí 

respondentov bolo za možnosť: ľudom sa dá dôverovať. Nedôvera panuje aj smerom 

k miestnym politikom, kde 64,4% odpovedí zaznamenali možnosti: skôr nedôverujem a úplne 

nedôverujem, pričom možnosť úplne nedôverujem bola zvolená v 25,7% odpovedí. Rovnako 

negatívne dopadla aj dôvera v celoštátne inštitúcie, kde možnosť skôr nedôverujem a úplne 

nedôverujem bola zvolená v 63,4% odpovedí. Možnosť úplne dôverujem nezvolil ani jeden 

respondent a možnosť skôr dôverujem bola zaznamenaná v 4% odpovedí respondentov. Ani 

v tomto prípade sme nezistili signifikantné rozdiely v odpovediach v závislosti od 

preferovanej skupiny. Pozitívnym zistením je, že respondenti vnímajú ľudí vo svojom okolí 

ako ochotných pomáhať človeku v núdzi, čo skúmala otázka č.9. K hodnotám úplne súhlasím 

a skôr súhlasím sa priklonilo 59,4% odpovedí respondentov. Otázka č.11 je zameraná na 

spôsob, akým by ľudia prispeli na projekt, ktorý neprináša úžitok priamo im, ale mnohým 

v obci / susedstve áno. Z grafu č. 2 vyplýva, že ľudia sú ochotní byť solidárni. Takmer 45% 

 

Koľko blízkych priateľov máte v súčasnosti? 

N 
Valid 101 

Missing 0 

Mean 5,3960 

Median 4,0000 

Mode 3,00 
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odpovedí respondentov zvolilo obe formy pomoci. Zaujímavé je aj preferovanie foriem 

pomoci v závislosti od pohlavia, čo znázorňuje graf č.3.  

Graf č.2 Percentuálne zobrazenie poskytnutej formy solidarity  

 

(Zdroj: vlastný) 

 

 

 

Graf č.3 Zobrazenie foriem solidarity v závisloti od pohlavia  

 

(Zdroj: vlastný)  
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Tabuľka č.4 Percentuálne zobrazenie zvolenej formy solidarity v závislosti od preferovanej 

skupiny 

 Peniaze Čas peniaze aj 

čas 

ani peniaze 

ani čas 

typ 

skupiny 

voľno-

časové 

9,8% 29,4% 39,2% 21,6% 

kultúrne 0% 35% 55% 10% 

náboženské 10% 30% 60% 0% 

politické 18,2% 18,2% 45,4% 18,2% 

dobročinné 11,1%  44,4% 33,3% 11,1% 

(Zdroj: vlastný)  

 

V tabuľke č. 2 môžeme vidieť, akú formu solidarity uprednostňujú v jednotlivých 

preferovaných skupinách. Vo všetkých skupinách okrem dobročinnej skupiny, dosiahli 

najväčší počet odpovedí obe formy pomoci. Dobročinná skupina uprednostňuje, pri 

solidárnom akte skôr čas. Respondenti z mesta v 22% odpovedí uviedli, že by neposkytli ani 

jednu z foriem pomoci, zatiaľ čo u respondentov z obce to bolo 9,8% odpovedí.  

Predpokladali sme, že miera vnímanej sociálnej solidarity bude mať vzťah s preferovanou 

skupinou, ale aj s miestom bydliska. Avšak v oblasti sociálnej solidarity a dôvery sme 

nezistili signifikantné rozdiely, toho dôvodu zamietame alternatívnu hypotézu. 

Oblasť kooperácia 

Oblasť je skúmaná otázkami č. 12- č.14. V týchto otázkach sme zaznamenali 

signifikantné rozdiely v odpovediach v závislosti od typu bydliska. Respondenti žijúci na 

dedine sa vo väčšej miere zúčastňujú spoločných činností, v rámci ktorých vykonávajú určité 

činnosti, ktoré sú v prospech celej komunity, ako respondenti z mesta. Pokiaľ by nastal 

problém so zásobovaním komunity vodou, aká je pravdepodobnosť, že by ľudia 

spolupracovali na odstránení tohto problému? 72,5% odpovedí respondentov z obce uvádza 

hodnoty veľmi veľká a skôr väčšia, zatiaľ čo u respondentov z mesta sú tieto hodnoty 

uvedené iba v 36% odpovedí 
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Tabuľka č. 5 Výsledková tabuľka Mann Whitney U-test- porovnanie kooperácie vzhľadom na 

bydlisko  

 

Test Statistics
a 

 Ak by sa vyskytol v komunite problém so zásobovaním 

vodou, aká je pravdepodobnosť, že by ľudia spolupracovali 

na odstránení? 

Mann-Whitney U 697,500 

Wilcoxon W 1972,500 

Z -4,049 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Grouping Variable: P3_Bydlisko 

 

Oblasť informácie a komunikácia  

Komunikáciu a informácie skúmajú otázky č. 15 – č.16. Otázka č.16 je zameraná na 

zdroje odkiaľ respondenti čerpajú informácie o tom, čo vykonáva vláda. Za tri najhlavnejšie 

zdroje považujú respondenti internet, televíziu a príbuzných. 75, 2 % odpovedí zaznamenal 

internet, 70, 3% televízia a 48% odpovedí dosiahli príbuzní, priatelia a susedia.  

Oblasť sociálna kohézia a inklúzia 

Poslednú oblasť v dotazníku skúmajú otázky č.17 – č.23. Otázka č.17 skúma mieru 

rozdielov v obci, susedstve. Zistili sme signifikantné rozdiely v odpovediach v závislosti od 

typu bydliska. Respondenti žijúci v meste vnímajú väčšiu mieru rozdielov, ako respondenti 

z obce (p= 0,00). V prípade respondentov z mesta 44% odpovedí uvádza hodnotu do veľmi 

veľkej miery a do veľkej miery, v prípade respondentov z obce sú tieto hodnoty uvedené 

v 9,8% odpovedí.  

Tabuľka č.6 Výsledková tabuľka Mann Whitney U-test- porovnanie miery rozdielov 

vzhľadom na bydlisko 

  

Test Statistics
a 

 Do akej miery charakterizujú spomínané rozdiely vašu obec/susedstvo? 

Mann-Whitney U 791,000 

Wilcoxon W 2066,000 

Z -3,498 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Grouping Variable: P3_Bydlisko 
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Tieto rozdiely spôsobujú problémy uvádza 58,4% respondentov vo svojich 

odpovediach, pričom častejšie tieto rozdiely spôsobujú problémy u obyvateľov mesta, kedy sa 

k tejto možnosti priklonilo v 68% odpovedí respondentov. Problémy a konflikty sú 

ukazovateľom nedostatku dôvery alebo nedostatočného štrukturálneho kapitálu. Ako dva 

najčastejšie problémy spôsobené rozdielmi respondenti z mesta uvádzajú: rozdiely v majetku 

v 65% odpovedí a 60% odpovedí uvádza možnosť rozdiely v spoločenskom postavení. 

U respondentov z dediny problémy najčastejšie spôsobujú rozdiely v majetku 52%, rozdiely 

vo veľkosti vlastnenej pôdy a rozdiely medzi mladými a starými generáciami, kedy sa tieto 

problémy objavujú s rovnakým výskytom v 40% odpovedí respondentov.  

Tabuľka č.7 Percentuálne zobrazenie odpovedí na otázku č.18 v závislosti od typu skupiny 

 

(Zdroj: vlastný) 

Otázka č.20 skúma či existujúce problémy viedli niekedy k násilným činom. V 47% odpovedí 

respondentov z mesta sa uvádza možnosť áno, respondenti z dediny sa k tejto možnosti 

priklonili v 32% odpovedí. Pozitívnym prejavom vysokej úrovne sociálneho kapitálu je 

častejší výskyt sociálnych interakcií, čo sme skúmali otázkou č.21. Z výsledkov vyplýva, že 

väčšina respondentov sa stretlo s ľuďmi zo spoločenstva v priemere 5-krát za mesiac. A iba 

22 respondentov sa s nikým zo spoločenstva nestretlo, čo predstavuje 21,8%. Ďalej sme 

v oblasti sociálnej kohézie a inklúzie zistili, že respondenti sa väčšinou stretávajú s ľuďmi 

rovnakého pôvodu a náboženského vyznania a najčastejšie sa stretávajúce osoby líšia 

ekonomickým postavením, túto možnosť uvádza 49,5% respondentov a spoločenským 

postavením v 43,6% odpovedí. Je nutné poznamenať, že čím je väčšia miera rozmanitosti ľudí 

s ktorými sa stretávame, tým menšia miera je sociálnej inklúzie. Väčšia miera rozmanitosti sa 

vyskytuje v odpovediach respondentov z mesta. Náš predpoklad bol správny a obyvatelia obcí 

sa vyznačujú vyššou mierou sociálnej kohézie. V tomto prípade prijímame alternatívnu 

 Spôsobujú niektoré tieto rozdiely 

problémy ? 

Áno nie 

typ skupiny voľno-časové 47% 53% 

Kultúrne 75% 25% 

Náboženské 50% 50% 

Politické 73% 27% 

Dobročinné 78% 22% 
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hypotézu o existencii signifikantného vzťahu medzi mierou sociálnej kohézie a bydliskom. 

Zistili sme, že u ľudí na dedinách rozdiely spôsobujú problémy v menšej miere ako 

u obyvateľov mesta. V neposlednej rade tieto problémy vedú k násilným činom častejšie 

v meste, ako na dedine. 

3.6 Diskusia 

Kategória sociálne skupiny a siete sa najčastejšie spájajú so sociálnym kapitálom, 

preto sme si za hlavný cieľ zvolili zistiť mieru vnímanej sociálnej solidarity v preferovaných 

sociálnych skupinách u obyvateľov regiónu Považská Bystrica, k čomu nám pomohol 

štandardizovaný dotazník. Štandardizovaný dotazník, ktorý sme použili obsahoval päť oblastí, 

ktoré mali pre nás rôznu mieru dôležitosti. Oblasti v dotazníku boli: skupiny a siete, dôvera 

a solidarita, kooperácia, informácie a komunikácie a poslednou oblasťou bola sociálna 

kohézia a inklúzia.  

Ako najpreferovanejšiu skupinu naši respondenti uvádzali voľno-časovú skupinu. 

Z výsledkov výskumu sme zistili, že voľno-časové skupiny uvádzali obe možnosti pri 

poskytnutí solidarity, teda čas aj peniaze. Pri dobročinných skupinách, ktoré boli najmenej 

preferované, respondenti uvádzali najčastejšie formu solidarity len v podobe času. Venovať 

niekomu čas, sa považuje za najviac oceňovanú formu solidarity (Levická- Levická- 

Truhlářová, 2015). Považská Bystrica sa radí medzi malé mestá, a možno práve preto si ľudia 

viac uvedomujú vzájomnú spolupatričnosť. Komunitný duch je charakteristický pre 

normatívne vysvetlenie solidarity, kedy ľudia konajú solidárne v dôsledku citovej väzby. 

Myslíme si, že komunitný duch je v obciach ešte stále prítomný. Beer a Koster (2009) 

uvádzajú, že základom komunitného ducha sú najmä tri faktory: náklonnosť, tradície 

a identifikácia. Náklonnosť, ako zdroj neformálnej solidarity, sa u ľudí z dedín objavuje určite 

častejšie, ako u obyvateľov mesta, nakoľko ľudia sa poznajú dlhšiu dobu, mnohí spolu 

vyrastajú, vyskytujú sa tu bližšie vzťahy. Tradície a z nich plynúci pocit spolupatričnosti 

k určitému spoločenstvu, ktorý vedie k povinnosti byť solidárny. Z výsledkov nášho výskumu 

vyplýva, že obyvatelia z obce sa častejšie zúčastňujú spoločných činností, v rámci ktorej 

konajú určitú činnosť v prospech celej komunity. K možnosti áno sa v tomto prípade 

priklonilo až 76,5% odpovedí respondentov, zatiaľ čo u respondentov z mesta túto odpoveď 

zvolilo 56%. U obyvateľov z obce je taktiež väčšia miera kooperácie pri probléme so 

zásobovaním vodou, 72,5% odpovedí respondentov z obce uvádza hodnoty spolupráce 4 a 5, 

čo predstavuje veľmi veľkú a skôr väčšiu spoluprácu, zatiaľ čo u respondentov z mesta sú 
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tieto hodnoty uvedené iba v 36% odpovedí. Ochotu ľudí pomáhať človeku v núdzi skúmala 

otázka č.9. Hodnotu úplne súhlasím uviedlo 15,5% respondentov z obce a len 8% odpovedí 

sme zaznamenali u respondentov z mesta.  

Fukuyama (2006) sa o dôvere zmieňuje ako o mazadle, ktoré pomáha skupine alebo 

organizácii k lepšiemu fungovaniu a výkonu. V oblasti skupín a sieti sme zisťovali aj 

homogenitu, resp. heterogenitu preferovaných skupín. Najhomogénnejšiu skupinu v našom 

výskume predstavuje politická skupina. V tomto prípade sa stotožňujeme s názorom Grootaert 

et al.(2003), že vnútorne homogénna skupina napomáha jej členom si vzájomne dôverovať 

a rýchlejšie dospieť k rozhodnutiu. V našom výskume sme zistili, že smerom k miestnym 

politikom a celoštátnym inštitúciám panuje nedôvera. Nedôvera je negatívnym fenoménom, 

ktorý ovplyvňuje množstvo javov v spoločnosti. Krkošková a Galanská (2015) poukázali na 

významný vplyv sociálneho kapitálu v procese integrácie migrantov, kde svoju veľkú úlohu 

v rámci spájajúceho (linking) sociálneho kapitálu zohráva práve dôvera v inštitúcie. Je 

potrebné si uvedomiť, že produkcia inštitucionálnej a interpersonálnej dôvery je ovplyvnená 

aj mierou sociálneho kapitálu v spoločnosti. Interpersonálnej dôvere sa venovala Suríková 

(2007), ktorá vo svojej práci uviedla výskum, ktorý sa zaoberal aj počtom dôverníkov (osoba, 

s ktorou najčastejšie komunikujeme o dôležitých veciach). Z výsledkov výskumu sa zistilo, že 

ľudia prestávajú dôverovať a kedysi najčastejšie uvádzaný počet troch dôverníkov nahradil 

počet nula dôverníkov. Z výsledkov nášho výskumu sme zistili, že na rozdiel od amerických 

dát, v regióne Považská Bystrica je stále najčastejšie uvádzaný počet troch dôverníkov, 

s ktorými ľudia diskutujú o dôležitých veciach.  

Sociálnu solidaritu môžeme vnímať aj ako snahu eliminovať napätie a konflikty 

v spoločnosti, a takýmto spôsobom sociálna solidarita podporuje sociálnu súdržnosť (Čipkár, 

2013). Našim druhým čiastkovým cieľom bolo zistiť mieru sociálnej kohézie u obyvateľov 

regiónu Považská Bystrica. Sociálna kohézia je v rámci solidarity a sociálneho kapitálu 

dôležitým prvkom. Sociálna kohézia predstavuje súdržnosť ľudí, to znamená, že ľudia majú 

určité väzby a vzťahy medzi sebou. Jednotlivci sa medzi sebou podporujú. Masárová (2012) 

upozorňuje, že sociálnu kohéziu narúšajú najmä majetkové a príjmové rozdiely, ktoré vedú 

k vzniku sociálnych konfliktov. Z nášho výskumu sme zistili, že naši respondenti, ako 

najčastejšie rozdiely, ktoré spôsobujú problémy uvádzali práve rozdiely v majetku. Táto 

možnosť bola zvolená v 58,5% odpovedí respondentov. Pričom častejšie tieto problémy 

uvádzali respondenti z mesta. Za dôležité zistenie považujeme, že niektoré rozdiely spôsobujú 

problémy aj v preferovaných skupinách. Najčastejšie tieto rozdiely spôsobujú problémy 

v dobročinných skupinách, kde kladne odpovedalo 7 z 9 respondentov, čo predstavuje 77%, 
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potom nasledujú kultúrne skupiny, kde sa k možnosti áno priklonilo 75% odpovedí 

respondentov a politické skupiny sa umiestnili na treťom mieste s 72% odpovedí. Tieto 

rozdiely viedli k násilným činom v politických skupinách v 36% odpovedí. 

V teoretickej časti sme rozpracovali aj spôsoby, akými je možné merať sociálny 

kapitál. Hudeček (2013) uviedol, že sociálny kapitál je možné merať aj prostredníctvom 

kriminality, samovrážd, súdnych sporov. V tomto prípade nám tieto ukazovatele odrážajú 

nedostatočný sociálny kapitál. Nám sa z výskumu podarilo zistiť, že problémy spôsobené 

rozdielmi viedli k násilným činom častejšie v meste, kedy 47% odpovedí zvolilo možnosť 

áno.  

Týmto výskumom sme naplnili svoj cieľ, ktorým bolo zistiť mieru vnímanej solidarity 

v preferovaných sociálnych skupinách u obyvateľov regiónu Považská Bystrica. Z výsledkov 

nášho výskumu vyplýva, že miera solidarity je vysoká vo všetkých skupinách. Nezistili sme 

signifikantné rozdiely v oblasti dôvery a solidarity z hľadiska preferovanej skupiny. V 78,4 % 

odpovedí respondenti uviedli, že by venovali buď peniaze, čas, alebo obe možnosti. Avšak je 

nutné poznamenať, že solidarita veľmi úzko súvisí so sociálnym kapitálom. Napriek tomu, že 

sme priamo v oblasti dôvery a solidarity, ktorá sa v dotazníku nachádza nezistili signifikantné 

rozdiely v závislosti od preferovanej skupiny a ani v závislosti od miesta bydliska. 

Považujeme za dôležité skúmať solidaritu v rámci všetkých zdrojov sociálneho kapitálu, ktoré 

spolu so solidaritou súvisia. Horák (2012) zastáva názor, že solidarita je silnejšia tam, kde 

ľudia pociťujú väčšiu spolupatričnosť a druhovú blízkosť. V takomto prípade, sme zistili 

vyššiu mieru solidarity u obyvateľov dedín. V oblasti preferovaných skupín sme nezistili 

rozdiely. 

 

ZÁVER 

  

Sociálny kapitál má v spoločnosti svoje významné miesto, pretože jeho nedostatok 

vedie k mnohým problémom. Existencia dobrých vzťahov založených na báze dôvery, 

kvalitnej sociálnej siete, noriem to všetko smeruje k produkcii sociálneho kapitálu. 

Prostredníctvom sociálneho kapitálu sa mnoho odborníkov snaží riešiť problémy 

v spoločnosti, ako napríklad problémy s kriminalitou, so zvyšujúcou sa chudobou. 

V poslednom období zohráva sociálny kapitál významné miesto v oblasti migračnej politiky. 

Sociálny kapitál a solidarita sú úzko prepojené pojmy. Avšak v poslednom období 

zaznamenávame nárast diskusií o individualizme o vytrácajúcej sa solidarite.  



172 

 

Zborník prác z celoslovenského kola Študentskej vedeckej odbornej činnosti  
v odbore Sociálna práca – konaného 3. mája 2017 v Ružomberku 

Pocit spolupatričnosti, zodpovednosti voči druhým, ochota vzdať sa niečoho 

v prospech druhého je základom solidarity. Na začiatku našej práce sme si stanovili cieľ, 

ktorým bolo zistiť mieru vnímanej solidarity v preferovaných sociálnych skupinách 

u obyvateľov regiónu Považská Bystrica. Miera solidarity je v regióne Považská Bystrica 

pomerne vysoká. Ľudia sú ochotní pomáhať si, vzdať sa svojho času alebo peňazí pre 

druhého, kooperujú pri riešení vzniknutého problému, zúčastňujú sa činností, kde konajú 

v prospech celej komunity alebo susedstva a nezávisí pritom, akú sociálnu skupiny vnímajú 

alebo preferujú ako najdôležitejšiu.  

Napriek diskusiám o vytrácajúcej sa solidarite a rozmáhajúcom sa individualizme, 

ktorý so sebou podľa mnohých autorov prináša plytké, oslabené vzťahy a nezáujem 

o druhých. Sme názoru, že v regióne Považská Bystrica si ľudia uvedomujú svoju závislosť 

na druhých, ale taktiež aj svoju zodpovednosť, ktorá ich vedie k prejavom solidarity.  
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PRÍLOHY 

Príloha A Dotazník  

 

Vážený respondent/ka,  

som študentkou 3.ročníka bakalárskeho stupňa Trnavskej univerzity v Trnave v odbore 

sociálna práca. V rámci svojej študentskej vedeckej práce som zostavila dotazník, ktorého 

cieľom je skúmať sociálny kapitál.  

Vaše odpovede sú veľmi dôležité, a preto Vás prosím, aby boli pravdivé. Dotazník je 

anonymný a všetky získané informácie sú dôverné a budú slúžiť len na vedecké účely. 

Vopred Vám ďakujem za spoluprácu. Vhodné odpovede zakrúžkujte, prípadne do tabuliek 

k hodiacemu sa zaznačte X.  

1. Aké je vaše pohlavie ?  

A. muž 

B. žena 

2. Aký je Váš súčasný vek ? ............ 

3. Bývate ... 

A. v meste .....................................(názov)  

B. na dedine ..................................( názov) 

 1. Na začiatok by som sa Vás rada opýtala na skupiny, organizácie, siete či združenia, 

ktorých ste Vy, resp. ktokoľvek z Vašej domácnosti členom. Môže ísť o formálne skupiny 

alebo o skupiny, ktoré sa pravidelne stretávajú za účelom vykonávania určitej činnosti alebo 

len porozprávania sa. Členom koľkých takýchto skupín ste Vy, alebo členovia Vašej 

domácnosti ?  

............................................................................. 

2. Zo všetkých týchto skupín, ktorých ste Vy alebo niekto z Vašej domácnosti členom, ktorá 

z nich je pre Vašu domácnosť najdôležitejšia? 

...................................................................................................... 

3. Väčšina týchto členov je rovnakého :  

 

 

 

 

 

  

 Áno Nie 

Vyznanie   

Pohlavie   

Etnického alebo lingvistického pôvodu / rasy  
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4. Členovia týchto skupín majú prevažne rovnaké :  

 Áno Nie 

Zamestnanie 

 

  

Doterajšie vzdelanie/ úroveň vzdelania 

 

  

 

5. Spolupracuje táto skupina nejakým spôsobom so skupinami mimo obce/susedstva? 

  A. Nie 

 B. Príležitostne  

 C. Áno, často 

6. Koľko blízkych priateľov máte približne v súčasnosti? Sú to ľudia, s ktorými sa cítite 

uvoľnene, môžete sa s nimi rozprávať o súkromných veciach alebo ich požiadať o pomoc 

v čase núdze.  

............................. 

 

7. Keby ste si náhle potrebovali požičať menšiu sumu peňazí, existujú ľudia okrem Vašich 

bezprostredných susedov a blízkych, ktorí by Vám boli ochotní potrebné peniaze požičať ?  

1 .určite áno 

2. skôr áno 

3. neviem 

4. skôr nie 

5. určite nie 

8. Myslíte si, že väčšine ľudí možno dôverovať alebo pri kontakte s nimi opatrnosti nikdy nie 

je dosť ?  

A. Ľuďom sa dá dôverovať  

B. Opatrnosti nikdy nie je dosť 

9. Súhlasíte vo všeobecnosti s nasledujúcimi tvrdeniami? 

A. Väčšina ľudí v tejto obci/ susedstve je ochotná pomôcť, ak sa človek nachádza v núdzi. 

1.Úplne súhlasím 

2.Skôr súhlasím 

3.Ani súhlasím, ani nesúhlasím 

4.Skôr nesúhlasím 

5. Úplne nesúhlasím 
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B. V tejto obci/susedstve je lepšie byť v strehu, lebo Vás ľahko môže niekto využiť 

1.Úplne súhlasím 

2.Skôr súhlasím 

3.Ani súhlasím, ani nesúhlasím 

4.Skôr nesúhlasím 

5. Úplne nesúhlasím 

10. Ako veľmi dôverujete.... (vhodnú možnosť zakrúžkujte)  

A) Miestnym politikom:  

1.Úplne dôverujem 

2. Skôr dôverujem 

3. Ani dôverujem, ani nedôverujem 

4. Skôr nedôverujem 

5. Úplne nedôverujem 

 

B) Celoštátnym inštitúciám:  

1.Úplne dôverujem 

2. Skôr dôverujem 

3. Ani dôverujem, ani nedôverujem 

4. Skôr nedôverujem 

5. Úplne nedôverujem 

 

11. Ak nejaký konkrétny projekt v komunite neprináša úžitok priamo Vám, ale poskytuje 

úžitok pre mnohých v obci/susedstve. Prispeli by ste svojim časom alebo peniazmi na tento 

projekt?  

 Áno  Nie  

Peniaze   

Čas    

 

12. Zúčastnili ste sa alebo niekto z Vašej domácnosti za posledných 12 mesiacov 

akýchkoľvek spoločných činností, v rámci ktorých sa ľudia stretli a vykonali určitú činnosť 

v prospech celej komunity/ celého spoločenstva? 

A. áno 

B. nie ( pokračujte na otázku č. 14 ) 
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13. Koľkokrát ste sa takejto činnosti zúčastnili za posledných 12 mesiacov? ............................. 

 

14. Ak by sa v komunite/spoločenstve vyskytol problém so zásobovaním vodou, aká je 

pravdepodobnosť, že ľudia by spolupracovali na odstránení tohto problému? 

1. veľmi malá  

2. skôr menšia 

3. ani veľká ani malá 

4. skôr väčšia 

5. veľmi veľká 

15. V priebehu posledného mesiaca, koľkokrát ste zatelefonovali alebo obdržali telefonát? 

................................. 

 

16. Aké sú Vaše tri hlavné zdroje informácií o tom, čo robí vláda ( napr. rozširovanie 

poľnohospodárstva, systém podpory v nezamestnanosti, plánované rodičovstvo atď.)?  

1. Príbuzní, priatelia a susedia 

2. Vývesná tabuľa spoločenstva/komunity 

3. Miestny trh 

4. Miestne a lokálne noviny 

5. Celoštátne noviny 

6. Rádio 

7. Televízia 

8. Spolky a združenia 

9. Kolegovia v práci 

10. Ľudia s rovnakým politickým názorom 

11. Miestni politici  

12. Vládny sprostredkovateľ 

13. Mimovládne organizácie 

14. Internet 

 

17. Ľudia žijúcimi v rovnakej obci alebo susedstve sa často krát líšia v mnohom. Napr. 

rozdielom v majetku, príjme, spoločenskom statuse/postavení, etnickom alebo lingvistickom 

pôvode/rase/kaste/kmeni. Taktiež existujú aj rozdiely v náboženskom a politickom 

presvedčení či rozdiely vzhľadom na vek a pohlavie. Do akej miery charakterizujú takéto 

rozdiely vašu obec/susedstvo?  

1. do veľmi veľkej miery 

2. do veľkej miery 

3. ani do veľkej ani do malej 
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4. do malej miery 

5. do veľmi malej miery 

18. Spôsobujú niektoré tieto rozdiely problémy? 

A. áno 

B. nie ( pokračujte otázkou č. 21)  

19. Ktoré dva rozdiely najčastejšie spôsobujú problémy? 

1. Rozdiely vo vzdelaní 

2. Rozdiely vo veľkosti vlastnenej pôdy/ vlastníctve pôdy 

3. Rozdiely v majetku/ materiálnom vlastníctve 

4. Rozdiely v spoločenskom postavení 

5. Rozdiely medzi mužmi a ženami 

6. Rozdiely medzi mladými a starými generáciami 

7. Rozdiely medzi dlhodobými a nedávno prisťahovanými obyvateľmi 

8. Rozdiely v pridružení k jednotlivým politickým stranám 

9. Rozdiely v náboženskom presvedčení 

10. Rozdiely v etnickom alebo lingvistickom pôvode/rase/kaste/kmeni 

11. Iné rozdiely 

 

20. Viedli niekedy tieto problémy k násilným činom? 

A. áno 

B. nie  

 

21. Koľkokrát za minulý mesiac ste sa stretli s ľuďmi zo spoločenstva, aby ste spoločne 

posedeli pri jedle či už doma alebo na verejnom mieste? 

    .................................. 

22. (Odpovedajte, iba ak ste v predošlej otázke neuviedli číslo 0)  

Boli niektorí z ľudí, s ktorými ste sa stretli... 

 Áno Nie 

Iného etnického alebo lingvistického pôvodu/rasy/kasty/ kmeňa?   

Iného etnického alebo lingvistického pôvodu/rasy/kasty/ kmeňa?   

Iného ekonomického postavenia?   

Iného spoločenského postavenia?    

Iného náboženského vyznania? 
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23. Keď ste doma sám, cítite sa v bezpečí pred kriminalitou a násilím?  

A. úplne bezpečne 

B. skôr bezpečne 

C. ani bezpečne ani nebezpečne 

D. skôr nebezpečne 

E. úplne nebezpečne 
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VÝZNAM VIACGENERAČNEJ RODINY OČAMI 

NAJSTARŠEJ A NAJMLADŠEJ GENERÁCIE 

Erik Šatara 

Školiteľka: doc. PhDr. Martina Hrozenská, PhD.  

FSVaZ UKF v Nitre 

 

ABSTRAKT 

ŠATARA, Erik: Význam viacgeneračnej rodiny očami najstaršej a najmladšej generácie. 

[ŠVOČ práca] - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied 

a zdravotníctva; Katedra sociálnej práce a sociálnych vied. - Školiteľka: doc. PhDr. Martina 

Hrozenská, PhD.–– Nitra: FSVaZ, 2017. 65 s. 

Témou práce je význam viacgeneračnej rodiny očami najstaršej a najmladšej generácie. Autor 

sa zameriaval na charakterizovanie významu medzigeneračných vzťahov, orientoval sa na 

vzťahy medzi generáciami starých rodičov a vnúčat, ktoré prebiehajú medzi členmi vo 

viacgeneračnej rodine. V kontexte vzťahov medzi generáciami nachádza autor aj paralely 

medzi sociálnou prácou a medzigeneračnými vzťahmi, predovšetkým v sfére solidarity medzi 

generáciami vo viacgeneračnej rodine. Autor sa počas výskumu zaoberal prebiehajúcimi 

vzťahmi v rodine, ktoré sú úzko späté s problematikou medzigeneračných konfliktov 

a transmisiou kultúrnych a hodnotových vzorcov v rodinnom systéme. Realizáciou výskumu 

medzigeneračných vzťahov vo viacgeneračnej chcel autor zistiť, aký je význam 

medzigeneračných vzťahov starých rodičov a vnúčat v systéme viacgeneračnej rodine. 

Výskumu sa zúčastnilo 15 participantov, za výskumnú metódu sme si zvolili 

pološtruktúrovaný rozhovor. Výsledky potvrdili význam medzigeneračných vzťahov medzi 

starými rodičmi a vnúčatami žijúcimi vo viacgeneračnej rodine. Vzťahy medzi starými 

rodičmi a vnúčatami sú hodnotené pozitívne a sú prínosné vo vzťahu k obom generáciám, 

z čoho vyplýva aj solidarita medzi generáciami. V prípade zhoršenia zdravotného stavu 

v nepriaznivej sociálnej a psychickej situácii, sú významný zdrojom vzájomnej opory, pomoci 

a starostlivosti. Spornou sa stáva otázka zásahu starých rodičov do výchovného procesu, 

výchovu vnúčat môžeme považovať za zdroj kumulujúcich konfliktov vo viacgeneračnej 

rodine. 
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Kľúčové slová:  

Medzigeneračné vzťahy. Spolužitie. Starí rodičia. Vnúčatá. Transmisia kultúry. Sociálna 

opora. Sociálna pomoc. 

 

ABSTRAKT 

ŠATARA, Erik: Importance of the extended family from the point of view of the oldest and the 

youngest generation [USPA-work]- Constantine the Philosopher University in Nitra ; Faculty 

of Social Sciences and Health ; Department of Social Work and Social Sciences . Tutor: doc. 

PhDr. Martina Hrozenská , PhD. - Nitra: FSVaZ , 2017th. 65 p. 

The subject of my thesis is the importance of the extended family from the point of view of 

the oldest and the youngest generation. We focused on characterizing the importance of 

intergenerational relationships as well as relationships between grandparents and 

grandchildren ongoing between the members of intergenerational family. We finds paralels 

between the social work and intergenerational relationships in the context of the relationships 

between generations, especially in the sphere of solidarity between generations in the 

extended family. During the research we dealt with family relationships that are closely 

related to problems of intergenerational conflicts as well as with transmission of cultural and 

value patterns in the family system. By that research we wanted to find out what is the 

meaning of the intergenerational relationships between grandparents and grandchildren in the 

system of extended family. 15 participants took place in that research. As a method we chose 

semi-structured dialogue. The results confirmed the importance of intergenerational 

relationship between grandparents and grandchildren living in the extended family. The 

relationships between the grandparents and grandchildren are evaluated positivly and they are 

contributive to both generations as well. It follows that the solidarity between generations still 

exists. In case that health conditions worsen in unfavorable social or mental situation, they are 

significant source of mutual support, assistance and care. But what is becoming problematic is 

the question of interference of grandparents into educational process. Mainly upbringing of 

grandchildren can be considered as a cause of cumulative conflicts in the extended family. 

Key words: 

Intergenerational relationship. Cohabitation. Grandparents. Grandchildren. Cultural 

transmission. Social support. Social aid. 
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ÚVOD 

 

Medzigeneračné vzťahy vystupujú ako špecifický súbor pozostávajúci z jednotlivých 

generácií, kde každá generácia vystupuje ako nezávislá entita, ktorá je aktérom sociálneho 

diania a koordinuje sociálne fungovanie na základe vlastných akceptovaných noriem, 

pravidiel a spôsobov konania. Participácia generácií je základným atribútom funkčného 

udržania sociálneho systému, v ktorom často dochádza ku názorovým rozkolom, čo vedie 

k medzigeneračnému problému, ktorý môže prerásť až na úroveň medzigeneračného 

konfliktu, ktorého riešenie si vo väčšine vyžaduje individuálnu a špecifickú formu sociálnej 

intervencie. Poznanie problematiky medzigeneračných vzťahov umožňuje posilniť úlohu 

rodiny, schopnosť riešiť problémové situácie a mobilizovať zdroje medzigeneračnej výmeny, 

pomoci a opory v kontexte sociálnej práce. 

Problematika medzigeneračných vzťahov medzi pokoleniami sa stáva predmetom záujmu 

predstaviteľov sociálnych vied. V najrôznejšej podobe sa stávajú obsahom empirických 

výskumov, najmä sociologických teórií. Medzigeneračné vzťahy sa stávajú predmetom 

pozornosti sociológie, (sociálnej) pedagogiky, (sociálnej) psychológie z viacerých uhlov 

pohľadov. Raz z pohľadu spoločnosti, jej dynamiky a fungovania, inokedy z pohľadu 

výchovy a vzdelávania, ktoré umožňujú v konečnej fáze intervenovať do dynamiky 

prostredníctvom jednotlivcov a inokedy z pohľadu orientovaného na sociálne procesy a ich 

prežívanie (Ondrejkovič, 2014). 

Vzhľadom na sociálny kontext vzťahov prebiehajúcich medzi generáciami je potrebné, aby 

spoločnosť nebagatelizovala ich fundamentálnu pozíciu v sociálnom vývoji jedinca. Utvárané 

sociálne siete v značnej miere determinujú subjektívnu, ale aj objektívnu kvalitu života 

každého z nás. Spoločnosť kreuje mechanizmy, ktorých tvorcami a držiteľmi sa stávajú 

generácie. Prostredníctvom vzájomných interakcií si generácie vzájomne deklarujú 

a odovzdávajú svoje poznatky a schopnosti. Materiálne a duchovné komponenty zabezpečujú 

optimálne sociálne fungovania jedincov, skupín, rodín, komunít a sociálnych inštitúcií 

v spoločnosti. 

Negatívne dôsledky narušených medzigeneračných mravných vzťahov a súčasné 

prehlbovanie diskontinuity v morálnom rozvoji spoločnosti je jednou z príčin súčasnej 

morálnej krízy. Bez funkčných medzigeneračných vzťahov, riadiacich sa mravnými normami, 

je ohrozená stabilita samého étosu spoločnosti (Bilasová, 2012).  
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Sociálna inštitúcia rodina prechádza v súčasnej individualizovanej spoločnosti prudkými 

zmenami. Dochádza k zmenám foriem a štruktúr rodiny, menia sa demografické procesy 

a vzťahy medzi generáciami v rodine (Mendelová, 2014). 

Slovensko má veľmi silný kultúrny a historický kontext medzigeneračných vzťahov. 

Prarodičia zastávali v spoločenskej organizácii dôležité miesto transmisie kultúry. 

Z historického hľadiska je potrebné si uvedomiť, že všetky spomínané generácie žili bežne 

spolu v jednej domácnosti. Súčasná situácia priniesla fenomén, kedy sa spomínané generácie 

začínajú navzájom odcudzovať.  

Juchart (2012) poukazuje na výskum v Nemecku, ktorý uvádza, že viacgeneračné spolužitie je 

zriedkavosťou. Na spomínanú skutočnosť vplýva odlišnosť názorov a hodnotových hierarchií. 

Diferencia môže byť príslušníkmi generácií vnímaná ako problém. Rozdielnosť pramení 

v odlišných skúsenostiach, názoroch a postojoch. Každá generácia má iné priority a ciele 

konania (Juchart, 2012). 

V súčasnej dobe je potrebné poukazovať na výsledky demografických štúdií na Slovensku. 

Ich interpretáciou dospejeme k skutočnosti, že v našej spoločnosti pokračuje trend starnutia 

obyvateľstva. Počet živých generácií sa zvyšuje z hľadiska dlhodobej historickej perspektívy. 

Lundholm a Malmberg (2009) hovoria, že ide o proces, ktorý speje k vytvoreniu 

štvorgeneračnej rodiny, v niektorých prípadoch dokonca k existencii päťgeneračných rodín. 

Preto medzigeneračné vzťahy zohrávajú v živote jednotlivca čoraz väčšiu a dôležitejšiu rolu. 

Najmä prarodičia majú stále silnejšie postavenie pri napĺňaní funkcií rodiny (Lundholm, 

Malberg, 2009) 

Tvárou v tvár starnutiu populácie a v čase vzniku spoločenských nerovností na úrovni medzi 

generáciami v rámci rodiny sú generácie členov považované za kľúčové sociálne inštitúcie, 

ktoré sú schopné potencionálne absorbovať akýkoľvek spád. Konštrukčné prvky vymedzujú 

hranice dostupnosti a kvality rodinných, medzigeneračných vzťahov, časové komponenty 

vymedzujú spôsoby rozdelenia povinností zabezpečovať starostlivosť medzi jednotlivými 

generáciami. (Lawson, 2016).  

Cieľom našej bakalárskej práce bolo situovať medzigeneračné vzťahy do prostredia 

viacgeneračných rodín, so zameraním na význam spolužitia pre starnúcich členov rodiny 

a vnúčatá. Poznaním štruktúry medzigeneračných vzťahov môže sociálna práca nachádzať 

oporné piliere pre proces deinštitucionalizácie sociálnej práce v mobilizácii zdrojov rodiny 

a komunity.   
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1 MEDZIGENERAČNÉ VZŤAHY V KONTEXTE SOCIÁLNEJ PRÁCE 

 

Aktérmi sociálneho diania sú indivíduá a sociálne skupiny, ktorých orientácia sa zameriava na 

ciele, zvolenie prostriedkov na ich dosahovanie, ale primárne voľba cieľov je závislá od 

vekovej príslušnosti (Ondrejkovič, 2014) 

Paralely sociálnej práce a medzigeneračných vzťahov nachádzame v intenciách vzťahov 

jedinca, vo svojom sociálnom okolí a prostredí, ktoré ho obklopuje. Sociálno-ekologická 

perspektíva orientuje svoju pozornosť na osobu v prostredí, ako aj kontinuálne interakcie 

a transakcie medzi osobami, rodinami, skupinami, komunitami a ich prostredím. Sociálno-

ekologický prístup zásadne rozširuje obzor sociálnej práce o reflexiu vplyvu prostredia na 

sociálne fungovanie klientov (Mátel, Schavel, Drexlerová, 2012). 

Rodinná ekologická paradigma sa zameriava na vzájomné interakcie medzi rodinou a ďalšími 

ekologickými systémami, ako sú vzdelávacie inštitúcie, susedia. Aplikácia celostného 

teoretického prístupu je veľmi dôležitá, pretože sociálne štruktúry sú prepojené so sociálnymi 

inštitúciami (Paat, 2013). 

Bronfenbrennerova teória je analytický nástroj pre pochopenie individuálneho rozvoja 

v komplexnom sociálnom systéme. Klientovo vnímanie je z hľadiska ekologickej 

perspektívny prepojené a hlboko zakotvené v špecifickom kultúrnom kontexte (Kraus, 2008). 

Mikrosystém predstavuje vzor aktivít, sociálnych rolí a interpersonálnych vzťahov, 

prostredníctvom ktorých sa osoba rozvíja v konkrétnych fyzických, sociálnych 

a symbolických funkciách, ktoré inhibujú jedinca do trvalého, postupne zložitejšieho procesu 

interakcií. Mezosystém obsahuje vzťahy a procesy napríklad medzi domovom a školou, 

v škole a na pracovisku. Exosystém obsahuje väzby, ktoré prebiehajú medzi dvoma alebo 

viacerými subjektmi, z nich aspoň jeden neobsahuje prvky rozvoja osobnosti, ale udalosti, 

v ktorých sa jedinci nachádzajú nepriamo ovplyvňujú vývinové procesy (dieťa – vzťah medzi 

domovom a pracoviskom rodičov, pre rodičov medzi školou a skupinou rovesníkov). 

Makrosystém spočíva v kombinácii štruktúr systémov. Charakter mu prisudzuje kultúra alebo 

subkultúra, najmä ak sa jedná o systém viery, vzdelania, materiálnych zdrojov, zvykov, štýlu 

a príležitosti, ktoré sú súčasťou rozsiahlych systémov. Chronosystém zahŕňa zmenu alebo 

konzistenciu v priebehu času nielen na vlastnostiach jedinca, ale aj prostredia, v ktorom daná 

osoba žije (zmeny v priebehu života a štruktúre rodiny, socioekonomický status, pracovné 

miesta, bydliska, hektický spôsob života) (Bronfenbrenner, 1994). 
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1.1 Generácia 

Pojem generácia pochádza z gréckeho slova „genos“ čo v preklade znamená „rod“. Klasická 

doba trvania jednej generácie uvádzaná skôr na 25 – 30 rokov, sa v podmienkach modernej 

spoločnosti skracuje. Pojem generácia má zmysel ak ho používame v rozvinutej spoločnosti, 

kde dochádza k vývoju a zmene. Niekedy sa ako synonymá k pojmu generácia používajú 

pojmy vrstovníci, kohorty, pokolenia (Jandourek, 2001).  

Tradičná generácia bola definovaná ako priemerný časový interval medzi narodeniami 

rodičov a narodeniami ich potomkov. Vzhľadom na rýchly vývoj technológie a meniace sa 

kariérne požiadavky spôsobujú fakt, že kohorty sa menia rýchlo. Dnešné definície generácii 

vychádzajú skôr zo sociologického ako biologického hľadiska. Generácia je skupina ľudí, 

ktorá zdieľa čas a priestor v histórii a jej rozpätie je zhruba dĺžka fázy života (McCrindle, 

2012). 

Mannheim (1984) tvrdí, že generácia nevzniká narodením sa v približne rovnakom období, 

ale buduje sa v procese komunikácie (Mannheim, 1984, In. Ondrejkovič, 2014).  

Gileard a Higgs (2002) tvrdia, že generácia pozostáva z troch základných zložiek: z časového 

umiestnenia, zo spoločnej expozície historických udalostí a zdieľania sociokultúrnej polohy 

(Gileard, Higgs, 2002, In. Keating, Kwan, Hillcoat-Nalletamby, Burholt, 2015). 

Jedinci v generačnej postupnosti, ktorí sú nositeľmi hodnôt, vzorcov správania a tvorcami 

historických udalostí, nie sú len sociálne body v rámci entity, ale tvoria súčasne „sociálne 

vlákna“ (Sak, Kolesárová, 2012). 

V spoločnosti žijú vedľa seba generácie, najčastejšie rozvrstvené do štvorgeneračného modelu 

spoločnosti podľa Hegyiho (1996): 

• generácia – mladí: práva a povinnosti sú zamerané na profesionálnu prípravu, rozvojom 

nezávislej a zodpovednej osobnosti, 

• generácia – generácia: ekonomická produktivita, biologická reprodukcia, aktívna účasť na 

trhu práce, 

• generácia – mladí dôchodcovia: s právom a povinnosťou utiahnuť sa z trhu práce, príprava 

na životnú fázu, orientovaní na samourčenie, samostatnosť, sú plne integrovaní, spôsobilí, 

• generácia – starí: vystihuje ju zmena zdravotného stavu, ktorá bráni v autonómnom 

jednaní, je bez povinností, ale s právom na solidaritu spoločnosti, ktorá im poskytne 

možnosť mať dôstojnú poslednú etapu svojho života (Hegy, in Selická, 2014, s. 128). 
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Štúdium troch generácií, štruktúr triády, poukázal na význam strednej generácie, ktorá 

zabezpečuje sprostredkovateľskú funkciu vo vzťahu k susedným generáciám. Štúdie zistili, že 

pozitívne vzťahy generácií rodičov – starých rodičov, úzko súviseli s pozitívnymi vzťahmi 

vnúčat – starých rodičov. Stredná generácia môže slúžiť na sprostredkovanie a tvorbu noriem, 

uľahčujúcich alebo narušujúcich medzigeneračné vzťahy medzi starými rodičmi a vnúčatami 

(Goodman, 2007). 

 

1.2 Vznik medzigeneračných vzťahov 

Za podstatné pre vznik medzigeneračných vzťahov môžeme považovať vznik a existenciu 

rôznych záujmov, ktoré sa stávajú súčasťou postojov obyvateľstva a ich konania ako aktérov 

sociálneho diania. Sociálny aktér je v sociológii synonymom pre indivíduum, avšak používa 

sa aj pre označenie sociálnych skupín ako možných nositeľov sociálnych aktivít 

(Ondrejkovič, 2014, s. 10). 

Vznik medzigeneračných vzťahov úzko súvisí so sociálnym pripútaním. Bowlby autor teória 

pripútania, vymedzuje sociálne pripútanie ako pevnú vzťahovú väzbu, ktorá zabezpečuje 

a saturuje človeku potrebu blízkosti a bezpečia a sociálnu závislosť jedného človeka na 

druhom. Vzťahové väzby majú pozitívny vplyv na vývin človeka v celej dĺžke jeho života, 

hlavne v období náročných životných situácií (Rusnáková, Čerešníková, 2015). 

Medzigeneračná triáda, definovaná na základe emočných väzieb medzi prarodičmi, rodičmi 

a vnúčatami, obsahuje zložitú dynamickú koalíciu a alianciu v rámci sociálneho systému. 

Podľa sociológa Georga Simmela je triáda nestabilným sociálnym systémom, môže viesť 

k izolácii jedincov. Jeden člen môže generovať vo vnútri sociálneho systému generačný alebo 

hospodársky konflikt s cieľom získať moc a vplyv (Goodman, 2003). 

V súvislosti s dynamickým sociálnym systémom rodiny, Elber (2010) poukazuje vo svojom 

výskume na možnosť generačných rozdielov pri prenose medzi starými rodičmi a vnúčatami. 

Štúdia poukazuje na to, že rodinní príslušníci nemajú navzájom rovnaký vplyv. Na základe 

tohto tvrdenia je možné skonštatovať, že staré matky môžu mať väčší vplyv vo vzťahu 

k budúcej generácii, než starí otcovia (Birditt, Lauren, Fingerman, Steven, 2012). 

Teórie rodinných systémov, naznačujú existenciu podobnosti medzi generáciami v rámci 

rodiny. Podľa Bowena, myšlienky, pocity a správanie sú javmi v rodine na úrovni ktorej 

všetci členovia zdieľajú podobnú skúsenosť, alebo realitu. Tieto skúsenosti sa pritom dedia 

z generácie na generáciu (Birditt, Lauren, Fingerman, Steven, 2012). 
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Cox a Paley (1997) upozorňujú na myšlienku, že rodina je komplexný a integrovaný celok, 

kde jednotliví členovia rodiny sú vzájomne závislí, vyvíjajú trvalý a vzájomný vplyv na seba. 

Teda, každý jedinec, člen rodiny je neoddeliteľne zakotvený v rodinnom systéme a nikdy 

nemôže byť plne pochopený, ak je izolovaný od kontextu tohto systému (Kyungmin, 2012). 

 

1.3 Transmisia kultúry 

Generácie sú nositeľmi kultúrneho dedičstva, zástancami pravidiel sociálneho fungovania, 

počiatočné príznaky revolúcie, nespokojnosti so zaužívanými vzorcami správania môžu trvať 

niekoľko generácií. Strata dôvery voči režimu, pramení zo zvyšujúcich sa očakávaní 

populácie (hospodársky rozvoj), zo vzniku nových politických ideológií a prehlbovania 

sociálneho napätia (Lawson, 2016). 

Transmisia kultúry (culturaltransmission) je socializačný proces, ktorým sú predávané normy 

a hodnoty skupine jedincov, ktorí ich nasledovne internalizujú (Jandourek, 2001). 

V súvislosti s prenosom medzi generáciami Faimbergová (2001) hovorila o integračnej 

a medzigeneračnej transmisii, v užšom zmysle o tzv. strete generácií. Generačným stretom 

rozumela konfrontáciu intrapsychických objektov odlišných generácií, ktoré sú akoby spojené 

jedna do druhej a následne kondenzované v novú časopriestorovú kvalitu (Faimbergová, in 

Tóthová, 2011, s. 25 – 26). 

Biologické teórie vymedzujú všeobecnú kapacitu pre kultúrne učenie, biológia zodpovedná za 

univerzálne schopnosti, ako je jazyk. Kultúrne rozdiely medzi ľuďmi sú spôsobené 

naučenými tradíciami a nie vrodenými alebo genetickými sklonmi. V rovnakej dobe, sa 

vyvinula špecifická psychologická adaptácia s cieľom podporovať selektívnu, presné 

získavanie pravidiel prostredníctvom sociálneho učenia. Samotný jazyk môžeme vnímať ako 

formu prispôsobenia; generuje signály, ktoré umožňujú spoľahlivý prenos komplexných, 

vysoko kontextuálnych pravidiel pre správanie ľudí (Aunger, 2006). 

Model kultúrneho prenosu preferencií, poukazuje na získavanie možností prostredníctvom 

pozorovania, napodobňovania a učenia kultúrnych modelov, ktoré panujú v ich spoločenskom 

a kultúrnom prostredí. Potomstvo sa učí v rodinnom systéme (vertikálny prenos) a v procese 

získavania možností zo sociálneho prostredia (horizontálny prenos) (Olcina, Peňarrubia, 

2004). 

Pod pojmom materiálna kultúra chápeme hmotné predmety, objekty, artefakty, ktoré človek 

používa alebo ho obklopujú, dotvárajú sociálne prostredie jedinca, ktorý je súčasťou 
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sociálnych konštruktov. Kultúra predstavuje materiálnu sféru ľudskej činnosti a jej výsledkov 

(Balážová, 2010).  

Každá kultúra kladie na jednotlivca nároky, ktoré sú stanovené tradíciami, zvykmi a právom. 

V prípade že tradície, zákony prestávajú byť pre spoločnosť účinné, vzniká stav, kedy sa 

tradície, zvyky znehodnocujú a eliminujú fakt prenosu z generácie na generáciu. Okrem toho 

nepochopenie, nedostatok zmysluplnosti vedie ku kultúrnej stagnácii. Ak chceme zachovať 

význam kultúrnych tradícií, jeho obsah, nestačí poznať históriu kultúry, je potrebné udržať 

intelektuálny potenciál, vytvoriť právny základ kultúry a zachovať duchovný život (Paniščev, 

2008). 

 

1.4 Spolužitie generácií 

Spolužitie generácií – detí, rodičov a prarodičov bolo v minulosti bežným javom. Ich 

vzájomné vzťahy boli založené na úcte, tolerancii a vzájomnej pomoci. Seniori neprichádzali 

o svoju rolu v štruktúre rodiny, práve zastávali čestné postavenie nositeľstva múdrosti 

a skúseností. Deti splácali dlh rodičom za výchovu a podporu. V druhej polovici 20. storočia 

prišlo k zmene v štruktúre rodiny, trojgeneračná rodina sa zmenila na nukleárnu, v ktorej žijú 

len rodičia a deti. (Kasanová, 2008, in Selická, 2014). 

V súčasnej dobe, okrem tradičnej manželskej rodiny, existujú rôzne formy rodinných 

systémov. Tieto zmeny volajú po nových definíciách a nových perspektívach, ako pracovať 

a podporovať uskutočňovanie medzigeneračných väzieb. Brubaker predstavil model „štyroch 

R“, ktorý pozostáva z rešpektu (respect), zodpovednosti (responsibility), reciprocity 

(reciprocity) a odolnosti (resilience), ktoré sú relevantné pre všetky formy viacgeneračných 

rodín (Bubolz, 1999). 

Spolužitie generácií môžeme charakterizovať bezpochyby ako spoločné bývanie, žitie 

v jednej domácnosti. Na spoločné bývanie sa môžeme pozerať z viacerých hľadísk. 

Predovšetkým z aspektu generačného, to znamená, že ak v byte (rodinnom dome, byte, vile) 

býva jedna generácia dospelých a ich deti, alebo viac dospelých jedincov z dvoch, poprípade 

z troch generácií. S tým súvisia aj dve zásadné otázky dobrovoľnosti a nedobrovoľnosti 

spolužitia (Cibulec, 1980). 

Na základe starnutia populácie bol realizovaný v Nemecku výskum, ktorý poukázal na to, že 

80% ľudí vo veku medzi 40 a 85 rokov, majú deti, pričom len 40% vnúčatá. Aktuálne je 

viacgeneračná rodina zvláštnosťou. Po vyhodnotení mikro-sčítania ľudu, sa ukázalo že 
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v spoločnej domácnosti žijú tri generácie len v 0,6% domácnostiach. Počet viacgeneračných 

domácností však nie je dostatočným ukazovateľom kvality medzigeneračných vzťahov 

(Juchart, 2012). 

Spolužitie generácii môže prechádzať od ideálneho poňatia až k negatívnemu, neželanému 

efektu: 

• realistické, rovnocenné spolužitie – vyvážené vzťahy medzi členmi v rodine, vzájomná 

akceptácia názorov, záujmov starnúceho člena rodiny, 

• liberálne spolužitie – každý vládne nad svojim časom, objavuje sa prvok oslabenia 

väzieb, neuvedomovanie si povinností voči starnúcim členom rodiny, 

• poklonkárske spolužitie- sympatie členov sú založené na službách, objavuje sa 

ochabnutie citových väzieb, bezmocnosť voči mladším generáciám v snahe zachovať 

dobrý vzťah, 

• nezmieriteľné spolužitie- silne negatívne postoje k spolužitiu, 

• vynútené spolužitie- generácie sú nútené žiť v spoločnej domácnosti, nedobrovoľné 

spolužitie, nemusí však vždy byť negatívne (napr. starostlivosť o chorého seniora...), 

• vypočítavé spolužitie- využívanie rodičov, prarodičov, finančné zneužívanie 

(Klevetová, Dlabalová, in Valeriánová, 2010). 

 

1.5 Medzigeneračné vzťahy v rodinnom systéme 

Miesto rodiny v živote človeka sa ukazuje byť jedným z najsilnejších podnetov ľudského 

bytia, jeho neodmysliteľnou súčasťou a súčasne hodnotovým základom do budúcnosti. 

(Ondrejkovič, 2014). 

Rodina má staršiemu človeku poskytnúť zázemie, pocit bezpečia a spolupatričnosti. Napriek 

mnohým spoločenským zmenám, ktoré determinovali model tradične vnímanej rodiny, ktorá 

podporuje individualizáciu životného štýlu. Dobré medzigeneračné vzťahy sú trvale dôležité 

nie len pre staršieho človeka, ale vytvárajú optimálne zázemie pre deti a vnúčatá (Uher, 

2014). 

Seniori majú v spoločnosti nezastupiteľnú funkciu, tvrdí 66% seniorov a 57% ostatnej 

populácie. Väčšia časť populácie vidí seniora ako nevyhnutnú zložku sociálnej štruktúry. 

Funkciou seniorov v spoločnosti nie je dávať energiu, ale korigovať a oponovať projekty 
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mladších generácií a nenechať spoločnosť zabudnúť na to, čo je podstatné, čo má v živote 

jedinca zmysel. (Sak, Kolesárová, 2012). 

Starnutie je nepochybne náročným procesom pre celú spoločnosť a pre všetky generácie 

v Európe a je aj záležitosťou medzigeneračnej solidarity a rodiny. Rozmanitosť starších 

generácií v Európe bude naďalej rásť. Preto je potrebné aktívne podporovať príležitosti 

a podnecovať účasť. Aktívny občania z rôzneho prostredia plnia v spoločnosti dôležité 

premosťovacie funkcie, podporujú integráciu a prispievajú do hospodárstva (Rozhodnutie 

Európskeho parlamentu a rady č. 940/2011). 

Starí rodičia môžu podporiť u vnúčaťa pocit istoty, bezpečnosti, sebahodnotenia a sebaúcty, 

práve v čase najväčšieho emocionálneho dozrievania akým je puberta, postpuberta a obdobie 

adolescencie. Svojou prítomnosťou podporujú osobnostný rozvoj a zdravie vnúčaťa, čím sa 

zlepšuje ich kvalita života (Šimová, Gecková, in Balogová, 2009, s. 80). 

Pre generáciu vnúčat predstavujú starí rodičia zdroj emocionálnej opory, v súvislosti 

s reakciami rodičov, reagujú väčšinou pokojnejšie, majú viac času, trpezlivosti, venujú sa 

intenzívnejšie vnúčatám a poskytujú im sociálnu skúsenou. Najmä v prípade konfliktov môžu 

byť starí rodičia bezpečným útočiskom (Hrozenská, 2008, In. Jedličková, 2014). 

Zároveň vytvárajú záchrannú sociálnu sieť, ktorá je schopná optimálne reagovať v prípade 

zlyhania rodičov pri plnení svojej rodičovskej roly. V náročných medzigeneračných 

konfliktoch môžu zastávať rolu katalyzátora napätia medzi generáciami (Jedličková, 2014). 

Výskumy dokazujú, že v živote človeka existujú dve významné životné obdobia, v ktorých 

zohráva kvalita rodinných vzťahoch dôležitú rolu. Prvým je detstvo, spojené s potrebami 

dieťaťa a druhým obdobím je staroba, kedy organizmus v dôsledku zníženej adaptability zle 

reaguje na zmeny sociálneho prostredia (Balogová, 2009). 

Respondenti, ktorí sa zúčastnili výskumu, definujú svoj vzťah so starými rodičmi ako veľmi 

dobrý. U chlapcov sa táto odpoveď vyskytla v 20% a u dievčat v 22%. Zároveň je dobre 

viditeľný rozdiel vnímania vzťahu so starým rodičom medzi mladými ľuďmi žijúcimi na 

dedine a v meste. Chlapci a dievčatá trávia so svojimi starými rodičmi 1-2 hodiny denne. 

Tieto hodnoty uvádzajú rovnako mladí ľudia žijúci na dedine. Pod možnosťou iné, uvádzali 

študenti možnosti 5-6 hodín, 9 hodín, niektorí ani 10 minút. Na otázku finančnej podpory sme 

výskumom zistili, že mladí ľudia sú podporovaní starými rodičmi: chlapci v 20%, dievčatá 

v 23%, mladí ľudia z dediny 24%, z mesta 19%, študenti gymnázia 22% a hotelovej akadémie 

21%. Odpoveď nie sa vyskytovala len v nízkych hodnotách (Balogová, 2009). 
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1.6 Medzigeneračné vzťahy v systéme sociálnej opory medzi generáciami 

Sociálna opora bola jedným z prvých činiteľov, ktoré boli vyčlenené ako tie, ktoré majú 

modelujúci vplyv nepriaznivých životných udalostí na psychickú pohodu a zdravie človeka 

(Šolcová, in Balogová, 2009). 

Intenzívna starostlivosť detí o starnúcich rodičov je nesporne pozitívnym javom v spoločnosti, 

ktorý je znakom kohéznosti rodiny i kvality medziľudských a medzigeneračných vzťahov. 

Pomoc v rodine od príbuzných môže prebiehať na dvoch úrovniach. Prvá úroveň sa dá nazvať 

ako občasná pomoc relatívne zdravým seniorom. Druhá úroveň poskytovania starostlivosti sa 

poskytuje členom rodiny odkázaným na pomoc, teda nesebestačným seniorom. Hegyi (1996) 

v tejto súvislosti konštatuje, že asi 53% starších ľudí očakáva pomoc od manželky, manžela 

a skoro 27% od rodiny dieťaťa (Hrozenská a kol., 2008). 

Jeden z najdôležitejších aspektov vyplývajúci zo vzťahov medzi generáciami je 

medzigeneračná podpora, ktorá je distribuovaná v prípade, keď je potrebná k podpore staršej 

a mladšej generácie zároveň (Sundström, Johansson, in Lundholm, Malmberg, 2009). 

Empirické štúdie poukazujú na niekoľko faktorov, ktoré sú úzko prepojené s poskytovaním 

podpory starnúcim členom v rodine, hovoríme o veľkosti rodiny, blízkosti a náklonnosti 

členov, minulých sociálnych výmen a noriem povinnosti (Kyungmin, 2012). 

Rodinná starostlivosť a podpora môže existovať v rôznych formách, napríklad funkčne, 

finančne alebo emocionálne. Schopnosť funkčne poskytovať pravidelnú starostlivosť je plne 

závislá na krátkej geografickej závislosti. Geografická vzdialenosť je hlavným determinantom 

schopnosti poskytnúť starostlivosť rodinným príslušníkom. V prieskume vo Švédsku 28 % 

z opýtaných tvrdilo, že majú starnúcich rodičov, ktorí potrebujú podporu, ale nemôžu im 

pomôcť, pretože geografická vzdialenosť im to neumožňuje (Sundström, Johansson, in 

Lundholm, Malmberg, 2009). 

Dôležitým konceptom v kontexte sociálnej opory je sociálna sieť, ktorá je tvorená väzbami 

medzi ľuďmi. Hovoríme o teórii opornej sociálnej siete. Základným prvkom sociálnej siete je 

rodina, ktorá vytvára silné sociálne väzby (Rusnáková, Čerešníková, 2015). 

Pôvodne podpornú sieť človeka tvorili prevažne väzby prameniace z príbuzenských alebo 

lokálne blízkych vzťahov, ale meniacou sa spoločnosťou dochádza k zmene štruktúry týchto 

väzieb a tým aj zdrojov sociálnej opory. Do určitej miery dochádza k suplovaniu primárnych 

a pôvodných zdrojov sociálnymi inštitúciami, ktoré poskytujú psychosociálne podporné 

služby (Baštecká, 2005, In Rusnáková, Čerešníková, 2015). 
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1.7 Medzigeneračné problémy 

Vznikajúce medzigeneračné vzťahy sú sprevádzané sociálnymi (generačnými) konfliktami, 

ktoré môžu mať individuálnu intenzitu a podobu. Odchádzajúca generácia sa vzdáva svojich 

sociálnych pozícií postupným procesom. Striedanie generácii a medzigeneračné konflikty sa 

vyskytujú v najrôznejších podobách, aj v rodine, pričom môžu nadobúdať latentnú alebo 

zjavnú podobu (Ondrejkovič, 2014). 

Každá generácia premýšľa odlišne, pretože ju formovala doba, v ktorej sa jej reprezentanti, 

zástupcovia narodili. Je možné, že medzigeneračné problémy pramenia práve z odlišných 

životných skúseností, od ktorých sa ďalej odvíjajú odlišné názory, postoje, normy a hodnoty 

(Lenczová, in Štrbová, Selická, Šarvajcová, 2014, s 134) 

Špecifickosť generačných konfliktov vyplýva zo skutočnosti, že každá generácia vystupuje 

ako relatívne nezávislá, samostatná sociálna formujúca sa sila. Príčinou konfliktu je uznávanie 

alebo snaha uznávať rozdielne hodnotové systémy, (Ondrejkovič, 2014). 

Okrem medzigeneračných konfliktov, ktoré sa kumulujú v spoločnosti medzi generáciami. 

Avšak medzigeneračné problémy medzi členmi v rodine môžu prameniť v otázke miery moci, 

ktorú má jeden nad druhým, rozdielnosť životných skúseností je celkom prirodzená, aj 

napriek tomu nastávajú situácie vedúce k vzájomnému odcudzeniu a nepochopeniu, teda 

k medzigeneračným problémom. O tom, aké panujú vzťahy medzi starými rodičmi 

a vnúčatami v jednotlivých rodinách, rozhoduje celková atmosféra (Lenczová, in Štrbová, 

Selická, Šarvajcová, 2014, s 134). 

Vzťahy medzi generáciami na úrovni trojčlenných interakcií, sú derminované vznikom 

medzigeneračných konfliktov. Metanalýzy (Erel & Burman, 1995) potvrdili, že rodinní 

príslušníci môžu kompenzovať stresujúce situácie vznikom generačných koalícií medzi 

jedným rodičom a dieťaťom, alebo pomocou vzťahovej triangulácie (Goodman, 2007).  
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2 VÝSKUM MEDZIGENERAČNÝCH VZŤAHOV 

 

Orientujeme sa na identifikovanie významu medzigeneračných vzťahov starých rodičov 

a vnúčat v kontexte sociálnej opory a pomoci. Popisujeme výskumné ciele a otázky, metódy 

zberu dát, procedúry a výsledky získané realizáciou výskumu. 

Podľa Hrozenskej a kol. (2008) vzťahy a spolužitie viacerých generácií spolu môžu byť pre 

niektorých jednotlivcov zložité. Spolužitie viacerých generácii spôsobuje stret 

diferencovaných hodnôt, názorov. Každá generácia si vzhľadom na historický kontext, 

usporiadanie spoločnosti zastáva svoje hodnoty a ideály. Náročné z hľadiska spolužitia 

generácií je zasahovanie starých rodičov do výchovy vnúčat. Nezhody v názoroch 

a výchovných štýloch môžu viesť ku konfliktom generácií (Hrozenská kol., 2008 ).  

V historickom kontexte môžeme badať jav viacgeneračných rodín spolunažívajúcich v jednej 

domácnosti. Starí rodičia mali v takýchto rodinách vážené postavenia, boli dôležitými 

článkami rodín. Pôsobili na mravnú, morálnu výchovu vnúčat, zúčastňovali sa na transmisii 

kultúry a hodnôt, starší ľudia vo viacgeneračných rodinách často participovali na smerovaní 

rodiny. Viacgeneračné spolužitie vnúčat a starých rodičov prináša veľa pozitív aj negatív. Obe 

generácie sú vo vzájomnej interakcií, odovzdávajú si skúsenosti a emócie sú založené na 

vzájomnej podpore a pomoci. Dúfame, že informácie vyplývajúce z výskumu poslúžia na 

lepšie pochopenie medzigeneračných vzťahoch, na identifikovanie potrieb a hodnôt, ktoré si 

vo svojom vzťahu môžu generácie navzájom odovzdávať. 

 

2.1 Ciele a otázky výskumu 

Predmetom študentskej vysokoškolskej odbornej činnosti bolo zmapovať vnímanie 

medzigeneračných vzťahov s akcentom na vzťahy medzi vnúčatami a starými rodičmi vo 

viacgeneračne rodine. Ako uvádza Valeriánová (2010) spolužitie generácií vo viacgeneračnej 

rodine môže v sebe zahŕňať pozitívne komponenty, viacgeneračné spolužitie by malo byť 

založené na demokracii, medzigeneračnej solidarite a úcte voči človeku. Starší ľudia 

potrebujú pociťovať istotu, že nie sú v rodine príťažou a mladá rodina potrebuje mať istotu, že 

môže staršej generácii zveriť povinnosti. Každý z nás sa vyznačuje svojou individuálnou 

existenciou, preto sa stávajú jedinečnými aj naše pohľady na svet, životná filozofia, hodnoty 

a ideály, ktoré konštruujú našu sociálnu realitu. V priebehu skúmania sme si položili viacero 

problémových otázok: Ako vnímajú viacgeneračné spolužitie generácia starých rodičov a ich 

vnúčat? Zakladajú starí rodičia svoju budúcu existenciu na pomoci vnúčat? Je výchova vnúčat 
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hlavným zdrojom konfliktov strednej a staršej generácie? Ak áno, snažia sa pôsobiť vnúčatá 

na rozhodovanie rodičov, prostredníctvom nátlaku starých rodičov na svoje deti? Sú starí 

rodičia centrom transmisie kultúry, hodnôt v rodinnom prostredí? 

Základom pre výber medzigeneračných vzťahov medzi starými rodičmi a vnúčatami sa stali 

východiská výskumov, ktoré vnímajú rodinu ako základnú interakčnú jednotku, v ktorej 

každý pôsobí na ostatných členov rodiny individuálne. Viacgeneračná rodina bola vzhľadom 

na historický a kultúrny kontext súčasťou sociálnych štruktúr konzervatívnej spoločnosti.  

Na základe zistených informácií z dostupných zdrojov a excerptov z literatúry, sme si 

stanovili hlavný výskumný cieľ: 

Zistiť aký je význam medzigeneračných vzťahov starých rodičov a vnúčat, v kontexte sociálnej 

opory a pomoci u oboch generácií. 

Precizovaním a špecifikovaním hlavného cieľa sme si stanovili nasledovné čiastkové ciele: 

C1: Zistiť, postavenie starých rodičov vo vzťahu k vnúčatám ako aj postavenie vnúčat. 

C2: Identifikovať význam spolužitia generácií v zmysle pozitív a negatív pre obe strany. 

C3: Zistiť, či sú fungujúce medzigeneračné vzťahy predpokladom pre poskytovanie 

neformálnej starostlivosti v rodinnom prostredí.  

C4: Zistiť, význam medzigeneračných vzťahov v budovaní hodnôt rodiny a pri odovzdávaní 

tradícií a zvykov. 

Autori, ktorí sa venujú štúdiu medzigeneračných vzťahov (Giddens, 1999; Hrozenská, 2008; 

CesariLusso, 2008; Balogová, 2009; Sak, Kolesárová, 2012; Ondrejkovič, 2014), dospeli vo 

svojich výskumných štúdiách k jednoznačným záverom, vychádzajúc z predmetu prieskumu, 

preto neformulujeme výskumné predpoklady, ale formulujeme výskumné otázky: 

O1: Ako sú vnímané vzťahy medzi generáciami, čo je základom ich funkčného udržania? 

O2: Aké sú pohľady jednotlivých generácií na otázky viacgeneračného spolužitia, prináša 

pozitívne alebo negatívne hodnotenie interakcií medzi generáciami? 

O3: Existuje vzťah medzi poskytovaním sociálnej pomoci, opory starnúcim členom rodiny 

a viacgeneračným spolužitím s vnúčatami? 

O4: Existuje vzťah medzi transmisiou kultúry, hodnôt a viacgeneračným spolužitím? 
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3 METÓDY VÝSKUMU 

 

3.1 Výber výskumnej vzorky 

Výber prieskumnej vzorky bol zámerný. Výber osôb v kvalitatívnom výskume je zámerný, 

pretože vždy zodpovedá konkrétnemu cieľu výskumu. Zámerný výber participantov 

signalizuje, že sa nejedná o pravdepodobný výber, ktorý je typický pre kvantitatívny výskum 

(Gavora, 2006).  

Výskumnú vzorku tvorilo 10 žien a 5 mužov, ktorí sa dobrovoľne zapojili do prieskumu. Vek 

respondentiek sa pohyboval od 14 do 85 rokov a vek mužov od 15 do 78 rokov. Vekovú 

hranicu vnúčat sme stanovili od 14 do 29 rokov, generácia vnúčat je väčšinou tvorená 

spomínanou vekovou kategóriou. Dolnú vekovú hranicu starých rodičov sme si zvolili od 60 

rokov. V našom výskume sme sa zamerali na rodiny- tri generácie, ktoré žijú spoločne 

v jednom dome. Výskumnú vzorku tvorilo päť starých matiek, traja starí otcovia, päť vnučiek 

a dvaja vnuci. V nasledovnej tabuľke uvádzame iniciály respondentov, vek, rodinnú rolu, 

prostredie a stav. 

Tab. 1 – Respondenti výskumu 

Respondent 

č. 

Iniciály, 

vek 
Rodinná rola Prostredie Stav 

1. ZH (18 r.) Vnučka Obec Bez partnera - slobodná 

2. OH (78 r.) Starý otec Obec Bez partnera - vdovec 

3. BB (16 r.) Vnučka Mesto Bez partnera – slobodná 

4. OŠ (65 r.) Stará matka Mesto Partnerský vzťah – vydatá 

5. OŠ (71 r.) Starý otec Mesto Partnerský vzťah – ženatý 

6. ZT (17 r.) Vnučka Obec Bez partnera – slobodná 

7. DT (65 r.) Stará matka Obec Bez partnera – vdova 

8. ĽH (61 r.) Stará matka Obec Partnerský vzťah – vydatá 

9. TN (15 r.) Vnuk Obec Bez partnerky – slobodný 

10. EŠ (14 r.) Vnučka Mesto Bez partnera – slobodná 

11. JŠ (68 r.) Starý otec Mesto Bez partnera – vdovec 

12. JM (85 r.) Stará matka Obec Bez partnera – vdova 

13. MM (29 r.) Vnuk Obec Bez partnera - slobodný 

14. BR (68 r.) Stará matka Mesto Bez partnera - vdova 

15. JĎ (18 r.) Vnučka Mesto Bez partnera - slobodná 
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3.2 Postupy – procedúry 

V novembri 2015 sme vyhotovili pološtruktúrovaný rozhovor a vykonali sme predbežný 

prieskum skúmaných osôb.  

Oslovili sme viacgeneračné rodiny. V januári 2016 sme vyhľadali našich respondentov v ich 

prirodzenom prostredí. Respondenti pochádzali z mesta Hnúšťa , obce Klenovec a obce 

Ratková. Vybrali sme si deväť žien a šesť mužov, ktorí spĺňali atribúty potrebné pre náš 

výskum. Na základe toho, že náš prieskum bol kvalitatívne orientovaný, pracovali sme 

s menším počtom osôb.  

Úlohou kvalitatívneho výskumu je objaviť neznáme skutočnosti o sociálnych a sociálno - 

psychických javoch, odhaľovať existenciu týchto javov a ich štruktúr, vlastností, funkcií, 

faktory, ktoré sociálne a sociálno - psychické javy determinujú alebo s nimi súvisia (Surynek, 

Komárová, Kašparová, 2001).  

S predmetom kvalitatívneho výskumu úzko súvisí aj jeho cieľ, teda konkrétna zameranosť 

výskumu v rámci témy. Cieľom kvalitatívneho výskumu je preskúmať sociálne skutočnosti 

prostredníctvom odhalenia subjektívneho významu. Teda všeobecný proces vzťahujúci sa na 

sociálnu aktivitu (Loučková, 2010). 

Cieľ je úlohou, ktorú má výskumník riešiť. Cieľ býva obyčajne formulovaný vo forme otázky, 

otázok, na ktoré výskumník hľadá odpovede (Gavora, 2006).  

Po získaní informovaného súhlasu s nahrávaním sme respondentom položili sériu 

pripravených otázok. Na základe toho, že sme si ako výskumnú metódu zvolili 

pološtruktúrovaný rozhovor, mali sme možnosť niektoré otázky vynechať, poprípade položiť 

respondentom doplňujúce otázky, na objasnenie podstaty skutočnosti. V priebehu rozhovoru 

sme na základe potreby niektoré otázky preformulovali, zopakovali. Vzhľadom na to, že 

respondentov rozdeľujeme na dve skupiny, mali sme pripravené dve série otázok, vzhľadom 

na rodinnú rolu, ktorú zastávajú. Otázky v oboch prípadoch boli formulované rozdielne, ale 

smerovali k tej istej podstate, s prihliadnutím na rodinnú rolu. Niektoré otázky, sme počas 

rozhovoru vynechali z dôvodu, že vo vzťahu k odpovediam, ktoré im predchádzali boli 

kontraproduktívne. Otázky pološtruktúrovaného rozhovoru uvádzame v prílohe C.  

Informovaný súhlas respondentov nám umožnil všetky rozhovory postupne nahrať na 

mobilný telefón. Zvukové záznamy sme si niekoľkokrát starostlivo prehrali a následne sme 

zrealizovali transkripciu rozhovorov, pričom sme dbali na presnosť a precíznosť transkripcie. 

Prepísané odpovede sú v prílohách A, B. Z odpovedí respondentov sme vytvorili indukované 
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kategórie s vyjadrením absolútnych početností. V prílohách D, E uvádzame ďalšie údaje späté 

s našim výskumom. 

 

3.3 Použité metódy 

Náš výskum bol kvalitatívne zameraný, čo nám umožnilo pracovať s malou skupinou ľudí 

v ich prirodzenom prostredí.  

Kvalitatívny výskum je nenumerické šetrenie a interpretácia sociálnej reality. Teda nepracuje 

s merateľnými charakteristikami, ale zameriava sa na štúdium bežného každodenného života 

ľudí (Reichel, 2009). 

Výskumník sa snaží poukázať na skutočnosť ako ľudia interpretujú svet. Cieľom je odhaliť, 

ako vnímajú ľudia svet, v ktorom žijú, pričom výskumník musí odsunúť svoj subjektívny 

pohľad, svoje predstavy, preferencie a hodnoty. Nemôže sa však úplne zbaviť svojich 

presvedčení a hodnôt, prekonať historické, politické, sociálne a rodové vplyvy. Musí ich len 

odsunúť alebo potlačiť, aby neprekrývali obraz sveta skúmaných osôb (Gavora, 2006).  

Každý výskumník rovnako ako ostatní ľudia, je pri svojej práci ovplyvnený emóciami, 

prežívaním vzťahov s blízkymi osobami (Milovský, 2005). 

Výskumný pracovník pracuje v prirodzenom, autentickom prostredí skúmaných osôb, ktoré 

výskumník nesmie narušiť obtruzívnym, manipulantným spôsobom aby správanie osôb 

zostalo čo najprirodzenejšie (Gavora, 2006). 

Za výskumnú metódu sme si zvolili rozhovor. Vyznačuje sa priamym kontaktom aktérov, 

teda ide o komunikáciu tvárou v tvár. Rozhovor nie je len striedanie otázok odpovedí 

zameraných na získanie informácií, ale zároveň obsahuje sociálnych vzťah ľudí. Cieľom 

rozhovoru je prostredníctvom sformulovaných otázok zistiť fakty, názory, presvedčenia 

a postoje ľudí. Odpovede zastávajú významnú rolu pri pochopení ľudí, situácie a prostredia, 

v ktorých osoby žijú (Gavora, 2006). 

Pološtruktúrovaný rozhovor nám umožňuje efektívne koncipovať doplňujúce otázky, ktoré 

môžu dopĺňať logickú štruktúru výrokov respondentov pre lepšie pochopenie. Doplňujúce 

otázky nám umožnili hlbšie pochopiť vnímanie, názory respondentov. Otázky sme 

koncipovali na zásade aby otázky nespôsobili negatívne dopady, na prežívanie participantov. 

To znamená, že môžeme zvoliť nové otázky a nehodiace sa otázky vynechať. Istá voľnosť sa 

javí ako vhodná k vytvoreniu prirodzenejšieho kontaktu medzi výskumníkom a skúmanými 

osobami (Reichel, 2009). 
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Kvalitatívnej údaje získané realizáciou prieskumu, konkrétne pološtruktúrovaným 

rozhovorom, sme analyzovali. V procese analýzy získaných kvalitatívnych dát sme využili 

metódu vytvárania trsov.  

Metóda trsov obvykle slúži na zoskupenie a konceptualizáciu určitého výroku do skupiny, 

klasifikovanej na základe diferenciácie určitých javov a prípadov. Tieto trsy, skupiny by mali 

vznikať na základe vzájomnej podobnosti medzi identifikovanými jednotkami. Týmto 

procesom vznikajú všeobecné induktívne sformované kategórie, ich zaradením do danej 

skupiny (trsu) je asociované s určitými opakujúcimi sa znakmi a usporiadanými 

charakteristikami (Miovský, 2006). 

Významové kategórie tvoria základ teórie, ktorú výskumník vo svojej práci postupne 

vybuduje. Výskumných pomenuje všeobecné kategórie, hľadá vhodný výraz na vyjadrenie ich 

obsahu. Identifikovaním výskumných kategórií údaje zovšeobecnejú a zhustnú. To čo 

získame, sú len významové kategórie, s ktorými výskumník potom ďalej pracuje. Kategórie 

reprezentujú údaje, z ktorých vznikli, tento proces nazývame kondenzácia údajov (Gavora, 

2006).  

Za spoločný znak sme považovali tematické premisy, ktoré sme vyhľadávali vo výrokoch 

participantov, týkali sa konkrétne ohraničených tém. Induktívne kategórie sme vymedzili 

procesom komparácie a agregácie dát. Zo základných vyjadrení, ktoré tvorili základnú 

jednotku, sme vymedzili prieskumné kategórie, ktoré usporiadali výroky na základe 

tematickej, obsahovej podobnosti výrokov participantov (Miovský, 2006). 

 

4 VÝSLEDKY 

 

Získané údaje sme spracovali metódou vytvárania trsov. Slúži obvykle k tomu, aby sme 

zoskupili a konceptualizovali určité výroky do skupín, na základe diferenciácie určitých 

javov, miesta, prípadu. Tieto skupiny (trsy) by mali vznikať na základe vzájomných premisou 

medzi identifikovanými jednotkami. Týmto procesom vznikajú všeobecné, indukovane 

sformované kategórie, ich zaradenie do danej skupiny (trsov) je asociované s určitými 

opakujúcimi sa charakteristikami, znakmi a so špecifickým usporiadaním. Spoločným 

znakom takéhoto trsu je tematické prekrývanie (Miovský, 2006). 

Pre hlbšie pochopenie medzigeneračných vzťahov medzi prarodičmi a vnúčatami, ktorí žijú 

v jednej domácnosti, sme si stanovili kategorické oblasti skúmania. Na základe toho, že naša 
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výskumná vzorka bola rozdelená na skupiny (prarodičia a vnúčatá žijúce v jednom dome), 

stanovili sme dve kategorické oblasti skúmania. V prvej kategorickej oblasti sme sa venovali 

popisu vnímania medzigeneračných vzťahov z pohľadu starých rodičov. Orientovali sme sa 

na reflektovania názorov starých rodičov na viacgeneračné spolužitie, vyjadrenia starých 

rodičov ponúkaj deskripciu prvkov, ktoré sú zdrojom funkčného vzťahu medzi starými 

rodičmi a vnúčatami. Pri kategórii vnúčat sme orientovali svoj záujem na vnímanie 

viacgeneračného spolužitia s ich strany, prioritne sme zaoberali sme sa orientovali na mieru 

poskytovania sociálnej pomoci a opory zo strany vnúčat, pričom sme sa snažili aj o hlbšie 

pochopenie vplyvu výchovných otázok na spolužitie generácií v jednej domácnosti. 

Vnímanie medzigeneračných vzťahov z pohľadu starých rodičov 

• Spolužitie s vnúčatami v jednom dome a miera zásahov do života rodiny zo strany starých 

rodičov 

• Zdroj fungujúcich vzťahov medzi starými rodičmi a vnúčatami 

• Očakávanie miera pomoci, starostlivosti zo strany starých rodičov a vnúčat 

• Opora zo strany vnúčat pri strate blízkej osoby 

• Medzigeneračný konflikt a transmisia kultúry 

Vnímanie medzigeneračných vzťahov z pohľadu vnúčat 

• Vnímanie medzigeneračných vzťahov so starými rodičmi 

• Miera participácie a zásah starých rodičov do výchovného procesu vnúčat 

• Poskytovanie sociálnej opory a pomoci zo strany vnúčat 

• Preberanie kultúrnych a hodnotových systémov starých rodičov 

• Striedanie generácii 

 

4.1 Vnímanie medzigeneračných vzťahov z pohľadu starých rodičov 

Použitím metódy rozhovoru sme sa zameriavali na získanie dát, ktoré by nám umožnili 

analyzovať postavenie starých rodičov vo viacgeneračnej rodine. Zameriavali sme sa tiež na 

hodnotenie a význam viacgeneračného spolužitia, ktorými sme sa zaoberali v paralele 

s konfliktmi, transmisiou kultúry, no predovšetkým v kontexte sociálnej opory a solidarity 

medzi generáciami. 
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• spolužitie s vnúčatami v jednom dome a miera zásahov do života rodiny zo strany 

generácie starých rodičov 

Tab. 2 Ukážka z rozhovoru (Vnímanie medzigeneračného spolužitia) 

Indukované kategórie Ako vnímate spolužitie s Vašim vnúčaťom v jednej rodine? 

Veľmi dobre, pozitívne 

„No tak ako vnímam? V pohode, nemáme žiadne spory. Pozitívne 

lebo som bol, sám nezvládal som to. Staroba ma dobehla. Som 

závislý na rodine, na deťoch, vnúčatách.“ 

 

„Veľmi dobre. Je to plus pre starších ľudí. 

Tak je to rozdiel pretože čo sami žijú nemajú nič po ruke. Ja 

nemám starosti o to, keď mi treba pomôcť. Prídu.“ 

Dobré lebo nám pomôžu 
„Nie sme sami. No ako vnímam. Celkom dobre, pomáhajú, na to 

že mi sme chorí obidvaja, má to aj výhody.“ 

Žijem spolu 

„No tak, sme spolu, vychádzame dobre, deti nás zatiaľ 

poslúchajú, niekedy nás nazlostia. Dakedy je to lepšie dakedy 

horšie.“ 

 

„Nuž tak môžem povedať, že keď je kus poslušná, keď nie tak jej 

pritvrdíme, a inakšie spolu žijeme, žijeme spolu v jednej 

domácnosti, naje sa s nami, navarí jej starká.“ 

 

 

Identifikované kategórie: identifikovali sme tri indukované kategórie, v rámci ktorých sme 

poukázali na subjektívne vnímanie viacgeneračného spolužitia z perspektívy starých rodičov. 

Viacgeneračné spolužitie na základe indukovaných kategórií môžeme vnímať s troch uhlov 

ako veľmi dobré, pozitívne, dobré alebo, charakterizované ako žijeme spolu. Viacgeneračná 

rodina, ktorá je založená na funkčných vzťahoch, prináša rodine benefity, predovšetkým 

poskytovanie vzájomnej opory a pomoci po zdravotnej, psychickej a sociálnej stránke. 

Spolužitie viacerých generácií v jednej domácnosti, môže byť aj vyústením situácie, ktorú 

museli všetky generácie akceptovať. V takomto prípade je viacgeneračné spolužitie vnímané 

ako stav, ktorý má svoje pozitíva a negatíva, ale nemôžeme hovoriť o vzťahu, ktorý by bol 

charakteristický vysoko kladným hodnotením.  
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Tab. 3 Ukážky z rozhovoru (Koordinácia života v spoločnej domácnosti) 

Indukované kategórie 

Snažíte sa korigovať život v spoločnej domácnosti na základe 

Vašich pravidiel, alebo sa prispôsobujete pravidlám, ktoré ste si 

kolektívne nastavili? 

Presadzovanie vlastných 

pravidiel 

„Väčšinou mojim pravidlám, a keď tak niekedy sa aj 

prispôsobíme.“ 

Prispôsobenie sa 

pravidlám 

„Tak teraz už nič neriadim. Oni už všetko sami riadia. Sama, keď 

mi treba dačo vždy prídu, čo mi treba, keď by som nemohla, 

vezmú ma do auta a idem s nimi.“ 

Kolektívne fungovanie 

„Sa prispôsobujem, nič nenariaďujem, prispôsobujem sa 

spolužitiu. Nie som konfliktný typ, nevynášam spory. 

Nevyhľadávam spory. Som poučený samotou.“ 

Vlastný život 
„Ani nie, ale nestariem sa do ich záležitostí. Ja si žijem svoj 

život, oni svoj život.“ 

 

Identifikované kategórie: uvedené získané údaje sú orientované na subjektívne vnímanie, 

riadenia života v spoločnej domácnosti, z perspektívy starších členov rodiny. Zaujímali sme 

sa o fungovanie spoločného života, odvíjajúceho sa od koordinácie života vo viacgeneračnej 

rodine. Existujú rodiny, ktoré sú postavené na normách a zásadách sformulovaných starším 

členmi a naopak skupina starších členov, ktorí sa snažia participovať na ich tvorbe, na základe 

vzájomných kompromisov. Druhým protipólom plnej zaangažovanosti je úplné akceptovanie 

existujúcich pravidiel. 

 
• zdroj fungujúcich vzťahov medzi starými rodičmi a vnúčatami 

Tab. 4 Ukážky z rozhovoru (Zdroj fungujúcich vzťahov) 

Indukované kategórie Čo je zdrojom fungujúcich vzťahov? 

Vzájomné pochopenie 

„Zdrojom? Tak len to, že by nás rešpektovali, aby nás brali 

tak, že sme starí rodičia a hotovo.“ 

„Porozumenie. Tak musia si, treba porozumieť aj vnúča aj 

vnúča musí mňa porozumieť. Vydiskutovať si pekne. „ 

Úcta, rešpekt 
„Zdrojom? Tak len to, že by nás rešpektovali, aby nás brali 

tak, že sme starí rodičia a hotovo.“ 

Vzájomná pomoc 

„Zdrojom, je to že si pomáhame jeden druhému. Pomáhame si 

napríklad, ja im pomáham pri učení. Rozprávame sa spolu, 

riešime problémy aké nastanú“ 

Prístup 
„Dobre sa správať. Tak keď ochoriem musia ma opatrovať, aj 

teraz som bola chorá“ 
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Identifikované kategórie: na oblasť funkčného udržania vzťahu medzi starými rodičmi 

a vnúčatami sme nazerali z pohľadu starých rodičov a zaujímali sme čo charakterizujú 

a považujú za potrebné, aby boli vzťahy medzi nimi a vnúčatami funkčné. Súbor výrokov, 

sme kategorizovali na segmenty, ktoré považujú vzájomnú úctu a rešpekt za zložky 

funkčného udržania vzťahu. 

 

• očakávania miery pomoci a starostlivosti zo strany starých rodičov a vnúčat 

Tab. 5 Ukážky z rozhovorov (Poskytovanie a prijímanie finančnej podpory) 

Indikované kategórie 
Snažíte sa poskytovať vnúčatám finančnú podporu? Ste 

schopný ju aj priať? 

Poskytujem a prijímam 
„Áno, snažím sa ich podporiť, keď potrebujú, a keď oni 

mne niečo, tak áno. Som im za to vďačná.“ 

Poskytujem, ale 

neprijímam 

„Prijať nie, nie v žiadnom prípade. 
No tak v rámci možností len. Prispievam vnukovi na vysokú 

školu, vnímam to ako povinnosť.“ 

 

Identifikované kategórie: prostredníctvom tejto otázky sme chceli zistiť, či sa starí rodičia 

snažia finančne podporovať svoje vnúčatá, ale taktiež sme chceli zistiť či by starí rodičia boli 

schopní prijať od svojich vnúčat finančnú pomoc. Stretávame sa s dvoma kategóriami, ktoré 

sa diferencujú len v oblasti prijímania finančnej podpory.  

 

Tab. 6 Ukážky z rozhovoru (Očakávania starých rodičov o pomoci, poskytovaní starostlivosti 

zo strany vnúčat) 

Indukované kategórie 
Zakladáte svoju budúcu existenciu na ich pomoci, 

poprípade na starostlivosti z ich strany? 

Nezakladám 

„To už nie, to ja ani nedožijem ich dospelosť.“ 

„To nie. Nie to už len na nevesty, dcéru, synov, na vnúčatá 

nie, nič?“ 

Iné riešenie 
Na to neviem odpovedať či oni budú chcieť mi pomôcť. 

Budem to inak riešiť 

Dôverujem im 
„Dúfam, že sa o mňa postarajú, dúfam že ma nepošlú do 

zariadenia.“ 

Zakladám „No tak ja si myslím, že keď niečo, keď už budú dospelí, 

tak sa ináč dalo na nich spoľahnúť, ako na vlastné deti.“ 
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Identifikované kategórie: spomínanou otázkou sme chceli zistiť pohľad starých rodičov, do 

akej miery dôverujú svojim vnúčatám a či zakladajú svoju budúcu existenciu na pomoci, 

starostlivosti z ich strany. Nemôžeme konštatovať a vymedziť konkrétne vyjadrenie, ktoré by 

určovalo, že starí rodičia nezakladajú poprípade zakladajú. Poskytovanie starostlivosti starým 

rodičom nie je jednoznačne determinované vzťahom a dôverou medzi starými rodičmi 

a vnúčatami, pri nezakladaní na pomoci, starostlivosti vstupujú do vnímania faktory, ako 

mortalita, nedostatok času mladšej generácie, obavy z príťaže, snaha čo najdlhšie zotrvať 

v prirodzených podmienkach a poskytovať si starostlivosť individuálne, v rozmedzí, aké 

umožňuje zdravotný stav. Do kontaktu prichádzame aj s kategóriou, ktorá v otázkach 

poskytovania zdravotnej starostlivosti, pomoci, opory dôveruje viac vnúčatám, ako svojim 

deťom. Podstatu spomínanej skutočnosti môžeme nachádzať v citovej sfére medzi 

generáciami starých rodičov a vnúčat. 

 

• opora zo strany vnúčat pri strate blízkej osoby 

Tab. 7 Ukážky z rozhovorov (Opora pri strate blízkej osoby) 

Indukované kategórie 
Pri strate životného partnera, blízkej osoby Vám bolo 

vnúča oporou? Ako ste takúto oporu pociťovali? 

Opora a blízkosť 

„Áno. Ten kto to nezažil nevie to. Pomohli mi zariadiť pohreb 

mamy, pomáhali mi. Nezostal som sám.“ 

„Áno veľkou oporou. Ťažko sa o tom. Veď to je to, že boli 

vždy so mnou. Tak najväčšou oporu, by som povedala“ 

 

Identifikované kategórie: Strata blízkej osoby znamená pre jednotlivca a rodinu záťažovú 

situáciu, ktorá sa prejavuje na kognitívnej, emočnej úrovni. Smrť človeka je náročnou 

situáciou a sociálne ťažko akceptovateľná skutočnosť. Viacgeneračná rodina poskytuje 

starnúcim členom rodiny podporu. Strata blízkej osoby sa dotýka nie len starších ľudí, ale 

celého systému rodiny. Vnúčatá sú pre starých rodičov v prípade úmrtia zdrojom pomoci, 

opory pri vyrovnávaní sa so stratou blízkej osoby. 
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• medzigeneračný konflikt a transmisia kultúry 

Tab. 8 Ukážky z rozhovorov (Medzigeneračný konflikt v rodine) 

Indukované kategórie 

Spolužitie troch generácií, býva zdrojom konfliktu medzi 

strednou a staršou generáciou, alebo mladšou a staršou 

generáciou? 

Nekonfliktnosť 
„Nevidím ja v tom konflikty to je úplne jedno, keď držia 

spolu tam nevidím konflikty.“ 

Konflikt staršej a mladšej 

generácie 
„Medzi staršou, mladšou asi, lebo si nerozumejú tak.“ 

Konflikt staršej a strednej 

generácie 

„S vnúčatami nemám, syna usmerním, ako má správne 

fungovať. Poviem mu ako si myslím, len nikdy to neprijme 
Základným problémom je, že moju radu odmieta prijať.“ 

 

Identifikované kategórie: prostredníctvom stanovej otázky sme sa zisťovali, medzi ktorými 

generáciami žijúcimi v jednej domácnosti dochádza ku konfliktom. Nedospeli sme k zisteniu, 

ktoré by zdroj medzigeneračného konfliktu situovalo do vzťahu medzi staršou, mladšou, 

poprípade strednou generáciou. Konflikt v rodine medzi vnúčatami a starými rodičmi 

spôsobuje fakt, že si nerozumejú, v zmysle názorovej odlišnosti. Ak hovoríme o konflikte 

staršej a strednej generácie, väčšinou sú zdrojom konfliktov otázky chodu domácnosti 

a spravovania majetku. 

  

Tab. 9 Ukážky z rozhovorov (Ponímanie súčasnej kultúry) 

Indukované kategórie 
Ako vnímate súčasné umenie, módu, hudbu ktorú preferuje 

Vaše vnúča? 

Nie štandardne 

„No tak oni sú iní, by som povedal ako ostatná mládež. Lebo 

ich otec, teda môj syn je na nich dosť prísny, a on je ešte tiež 

s tej, ako by som povedal staršej výchovy. Takže veľmi 

nekoliduje s mládežou teraz. S tým extrémizmom, ktorý 

niektorí mladí pestujú.“ 

Súčasť doby 

Nechám, voľný priebeh nech si vyberá čo chce. Ako ja môžem 

rozhodovať. Musia žiť s dobou, mne to nerobí problém. 

„Klasicky my sme boli mladí, tak isto sme mali svoju módu. 

Teraz je móda iná. Tak isto majú svoju módu. Akceptujem ju.“ 

Závislosť na prejave No niekedy ju vnímam? Dobre. Niekedy som proti. 

 

Identifikované kategórie: Súčasná rozdielnosť kultúrnych prejavov, transformácia nových 

prvok do klasických kultúrnych vzorcov, je zapríčinená multikulturalizmom. Súčasná kultúra 

je zo strany starých rodičov považovaná za súčasť doby, umenie, móda je posudzované 

a hodnotené na základe prejavu. Pod vplyvom konzervatívnej výchovy si vnúčatá volia menej 

výrazné prejavy, ktoré korenšpodujú s kultúrnymi vzorcami ich sociálneho prostredia. 
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Tab. 10 Ukážky z rozhovorov (Kritika mladej generácia za nezodpovednosť k dedičstvu) 

Indukované kategórie 
Kritizujete mladú generáciu za nezodpovednosť k dedičstvu, 

ktoré zanechala spoločnosti Vaša generácia? 

Kritika 

„Tak to áno, to kritizujem a dosť často.“ 

„Áno kritizujem. Áno, áno. Ja si veci, ktoré mi zostali po 

rodičoch vážim, ale oni to dakedy, nevidia, že je to také, že je 

to za potreby.“ 

„No tak v tomto by som mala kus kritiky, že mali by si 

uvedomiť, že ten majetok nie je z neba spadnutý. By som 

povedala, že by si kus mali vážiť.“ 

Nestrannosť „Ja sa už do nich nestarám“ 

Nie „Nie.“ 

 

Identifikované kategórie: Stanovenou otázkou sme chceli poukázať na názor seniorov, ako 

mládež pristupuje k dedičstvu, ktoré zanechala spoločnosti ich generácia. Pozerali sme sa na 

túto oblasť ako na premis medzi transmisiou kultúry a možným faktorom, ktorý spôsobuje 

v spoločnosti konfliktné strety generácii. Pre generáciu starých rodičov sú predmety, ktoré 

zanechali svojim vnúčatám zdrojom spomienok, považujú ich za hodnotu, ku ktorej by mala 

generácia vnúčat pristupovať s úctou a rešpektom, ako k dielu za ktorým sa skrýva námaha. 

 

Tab. 11 Ukážky z rozhovorov (Rozprávanie príbehov z mladosti) 

Indukované kategórie Rozprávate vnúčatám príbehy zo svojej mladosti? 

Rozprávanie príbehov 

„Áno rozprávame sa a veľmi často, veľmi radi to 

počúvajú.“ 

„Áno. Svoje zážitky. Spomínam na svojho starého otca, 

ktorý ma veľa naučil, spolu sme pracovali. Veľa som sa od 

neho naučil. „ 

Osobné vlastníctvo „Nie to je moja súkromná záležitosť“ 

 

Identifikované kategórie: Otázkou sme chceli zistiť prepojenie vlastnej životnej 

histórie, skúseností starých rodičov a transmisie kultúry. Zamerali sme sa na rozprávanie 

príbehov, pričom prostredníctvom vlastnej histórie podávajú starí rodičia svojim vnúčatám 

svedectvo kultúry, hodnôt. 
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Tab. 12 Ukážky z rozhovorov (Rodinné tradície) 

Indukované kategórie 
Rodinné a sviatočné dni sa riadia tradíciami, ktoré ste 

nastolili? 

Nastolené tradície 

„No vieš ako, ešte by som tak povedala, že ešte tie vianočné 

a novoročné. Inakšie ani nemáme oslavy, narodeniny, to je 

bežná oslava.“ 

 „Len podľa našich, našej tradícii. Väčšinou tak je to u nás.“ 

„Presne ako nás naučili moji rodičia, tak to chcem. Nie, tak 

robíme, proste zvyky stále zostávajú.“ 

Upravené tradície „Aj mojimi, ale aj oni si vymyslia.“ 

Individuálny výber „To, podľa svojho výberu.“ 

 

Identifikované kategórie: prostredníctvom spomínanej otázky sme chceli zistiť, do akej miery 

sa realizuje transmisia kultúry v trojgeneračných rodinách a trvalosť zvykov a tradícii, ktoré 

nastolili v rodine starí rodičia. Vo väčšine viacgeneračných rodín sú starí rodičia zdrojom 

transmisie kultúry. Sviatočné dni sa riadia nastolenými tradíciami starých rodičov, ktoré sú 

pre starých rodičov dedičstvom po svojich predkoch. Stretávame sa aj individuálnym 

výberom a úpravou klasických zvykov a tradícií v rodinách.  

 

4.2 Vnímanie medzigeneračných vzťahov z pohľadu vnúčat 

Výpovede respondentov získané pološtruktúrovaný rozhovorom sme analyzovali pomocou 

metódy vytvárania trsov. Orientovali sme sa na výpovede respondentov, konkrétne vnúčat, 

žijúcich vo viacgeneračnej rodine.  

• vnímanie medzigeneračných vzťahov so starými rodičmi 

 

Tab. 13 Ukážky z rozhovorov (atribúty funkčného udržania vzťahu so starými rodičmi) 

Indukované kategórie 
Na čom je založený vzťah k starému rodičovi? Je niečo čo 

ho robí jedinečným, nenahraditeľným? 

 

Rodinná väzba 

 

 „Tak je to moja blízka rodina, tak už je to také dané, že 

budem mať k nemu vzťah. A je to také vzájomné, máme sa 

radi.“ 

Emočná väzba 

 „Musí byť najmä úprimný, a dôvera.“ 

Na láske a porozumení. Dáva mi rady do života, aby som 

sa mala lepšie, ako on. Aby som ho mala krajší“ 

Starostlivosť 

 „Ona je taká starostlivá, ona sa za nič nehnevá, teda 

menej ako rodičia. Všetko dovolí a fakt to, že je strašne 

starostlivá.“ 

 

Identifikované kategórie: na základe získaných údajov sme identifikovali zásadné prvky 

funkčného udržania vzťahov so starými rodičmi. Vzťahy vnúčat k starým rodičom sú 
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založené na primárnej rodinnej väzbe, ktorá v sebe zahŕňa emočnú väzbu. Rodina, primárny 

socializačný činiteľ, upevňuje väzby medzi vnúčatami a starými rodičmi poskytovaním 

starostlivosti. Spomínané atribúty, na ktorých sú založené vzťahy medzi vnúčatami a starými 

rodičmi, tvoria komponenty jedinečnosti a nenahraditeľnosti vzájomných vzťahov. 

 

Tab. 14 Ukážky z rozhovorov (význam emocionálnych prejavov) 

Indukované kategórie Čo pre Vás/Teba znamená objatie starého rodiča? 

Podpora, emočná blízkosť 

„Tak cítim vtedy podporu, že ma má rada.“ 

 „Potrebujem cítiť lásku. Taktiež ju aj rada dávam, keď ma 

objímu som proste šťastná.“ 

Neobjímame sa „Teraz sa už neobjímame“ 

 

Identifikované kategórie: Prostredníctvom otázky, sme sa snažili poukázať na význam 

emocionálnych prejavov, ktoré sú spojené s objatím. Objatie v živote vnúčaťa symbolizuje 

podporu, generácie si prostredníctvom objatia dávajú najavo potrebu lásky a šťastia. 

V prípade, kedy sa vnúčatá neobjímajú so svojimi starými rodičmi, nemôžeme jednoznačne 

hovoriť, že sa jedná o dysfunkčný prvok vo vzťahu starého rodiča a vnúčaťa. 

 

• miera participácie a zásah starých rodičov do výchovného procesu vnúčat 

Tab. 15 Ukážky z rozhovorov (Zásah starých rodičov do výchovného procesu vnúčat) 

Indukované kategórie 
Zasahuje starý rodič do Vašej výchovy? Vnímate to, snažíte sa to 

akceptovať, alebo to odmietate? 

 

Zasahuje 

 

„No áno zasahuje.“ 

Partikulárne 
„Striedavo, starká väčšinou, starký to nie, starká snaží sa, 

nemyslí to zle, ale v dobrom“ 

Vôbec nezasahuje 

„Nesnaží sa nejako zasahovať, predsa na to sú rodičia, ale keby 

aj zasahoval, asi by som to neodmietla, lebo je to predsa rada 

staršieho. Nie je to rada mladších. Naozaj je to staršia 

generácia, treba si ju vážiť.“ 

 

Identifikované kategórie: Starí rodičia s pohľadu vnúčat zasahujú do výchovného procesu. 

Stretávame sa však aj s rozdielnosťami, ktoré vyplývajú z role a statusu starých rodičov 

v rodinnom systéme. V spoločnosti sa vyvinula aj skupina starých rodičov, ktorí nezasahujú 

do procesu výchovy v rodine, túto rolu vnímajú a považujú za úlohu, ktorá prislúcha rodičom, 

ktorí sú považovaný za primárnych socializačných činiteľov; sprostredkujú sociálny kontakt 

deťom s sociálnym prostredím. Starí rodičia, ktorí nezasahujú do výchovného procesu, sú zo 
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strany vnúčat považovaní za autority a ich názor, postoje sú vnúčatami vnímané, ako dôležité 

a riadiť sa nimi považujú za prejav úcty voči starnúcim členom rodiny, nositeľom kultúrneho 

a mravného dedičstva spoločnosti. 

 

Tab. 16 Ukážky z rozhovorov (Postavenie starých rodičov pri dosahovaní záujmov vnúčat) 

Indukované kategórie 

Stáva sa, že cez autoritatívne postavenie starého rodiča 

v domácnosti dosahujete svoje požiadavky, ktoré Vám/Tebe 

rodičia nedovolili? 

Áno využívam 

„Áno, keď mi nedovolili sladkosť, išla som k starkému a on 

mi dal“ 

„Áno, to je tak, že zo starkou máme takú dohodu, ja urobím 

niečo pre tú dohodu, ona tiež niečo urobí.“ 

Niekedy „No niekedy aj hej.“ 

Vôbec nie 

„Nie, nesnažím sa, lebo všetko čo chcem poviem rodičom, 

spýtam sa. Nesnažím sa využívať starého rodiča. Kvôli tomu, 

že sú starší a nechcem ich zaťažovať, svojimi problémami.“ 

 

Identifikované kategórie: Vzájomné vzťahy a fungovanie viacgeneračného rodinného systému 

sú založené na dodržiavaní spoločných, kolektívnych pravidiel, ktoré sú nastavené rodinou. 

Generácia vnúčat sa v situáciách kedy prichádza do konfrontácie s rodinnými pravidlami a pri 

presadzovaní vlastných záujmov, snaží o získanie benefitov prostredníctvom autoritatívneho 

postavenia starých rodičov vo viacgeneračnej rodine. Kategória generácie vnúčat, ktorá 

nevyužíva autoritatívne postavenie starých rodičov, sa zameriava na dosahovanie záujmov 

prostredníctvom komunikácie s rodičmi. Dosahovanie záujmov prostredníctvom starých 

rodičov vnímajú ako využívanie ich autoritatívneho postavenia. 

 

• poskytovanie sociálnej opory a pomoci zo strany vnúčat 

 

Tab. 17 Ukážky z rozhovorov (vzájomné poskytovanie opory a pomoci medzi generáciami) 

Indukované kategórie Starému rodičovi poskytujete oporu, pomoc a naopak? 

Vzájomná pomoc 

„Keď sa ideme niekde prejsť tak ju držím. Alebo nesie ťažký 

nákup tak jej ho ja zoberiem“ 

„Tak ma podporí, keď sa ho niečo opýtam, keď sa neviem 

rozhodnúť. Alebo ja mu zase pomáham, keď mu treba poriadiť, 

umyť riad, alebo ísť na nákup.“ 

„Áno samozrejme. 
Napríklad na nákup potrebuje ísť, vtedy jej pomáham. „ 

„Ostanem pri nej stáť“ 
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Identifikované kategórie: Poskytovanie vzájomnej pomoci a opory starým rodičom je 

súčasťou vzťahu medzi vnúčatami a starými rodičmi. Vnúčatá poskytujú starými rodičom 

predovšetkým pomoc, súvisiacu s domácimi prácami, v každodennom živote.  

 

Tab. 18 Ukážky z rozhovorov ( finančná podpora) 

Indukované kategórie Očakávate finančnú podporu, a ponúkate ju starému 

rodičovi? 

Prijímam, ale ponúklo by som 
„Áno. Zatiaľ nemám veľmi s čoho, ale určite keby 

potreboval pomoc tak mu ju ponúknem.“ 

Neočakávam, ale ponúklo by 

som 
„Ponúkol by som ju, predsa sa oni starali o mňa?“ 

Prijímam, ale neponúkam „Očakávam.“ - „Nie.“ 

Neočakávam a neponúkam „Nie“ 

 

Identifikované kategórie: Zamerali sme na hmotnú, materiálnu formu pomoci poskytovanú 

medzi generáciami, konkrétne hovoríme o finančnej podpore. Pričom sme sa snažili poukázať 

na špecifické aspekty ako je prijatie finančnej podpory, ale taktiež nás zaujímal aj názor či by 

boli vnúčatá ochotné ponúknuť finančnú podporu svojim starým rodičom. Distribuovanie 

finančnej podpory, súvisí s osobnými jubileami, pamätnými dňami, výdavkami spojenými 

so školskou dochádzkou a podporou záujmov. Distribúcia finančných prostriedkov je v rámci 

rodinných systémov špecifická. Predovšetkým hovoríme o prijímaní finančnej podpory zo 

strany vnúčat. Väčšina vnúčat sú ekonomicki neaktívni a z toho dôvodu nedisponujú 

finančnými prostriedkami, ale v prípade potreby sú v budúcnosti pripravení poskytovať 

finančnú podporu svojim starým rodičom. 

Tab. 19 Ukážky z rozhovorov (Preferovanie podoby poskytovania starostlivosti) 

Indukované kategórie 

V prípade zhoršenia zdravotného stavu starého rodiča by 

ste zastávali názor inštitucionálnej starostlivosti, alebo by 

ste sa rozhodovali pre domácu starostlivosť? 

Neformálna starostlivosť 
„Tak v domácnosti, lebo tam predsa viem, že sú 

v poriadku...“ 

Zdravotný stav 

„No až by to bol taký prípad, keď by som mu mohla 

pomôcť doma, tak by som iste volila domácu voľbu, ale ak 

by to už bola naozaj taká odborná pomoc. Volila by som 

starostlivosť v zariadení.“ 

Inštitucionálna starostlivosť „Radšej inštitucionálnu“ 

 

Identifikované kategórie: Vek človeka nemôžeme považovať za stav, ktorý si vyžaduje 

sociálnu alebo inú podobu intervencie. V prípade zhoršenia zdravotného stavu starých rodičov 

dochádza k náročnej voľbe medzi neformálnou starostlivosťou a starostlivosťou 
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v reziduálnom type zariadení. Zdravotný stav starých rodičov nie je konzekventným 

faktorom, ktorý by jednoznačne vymedzoval pole starostlivosti zo strany vnúčat. Zdravotný 

stav, sa stáva principiálnou otázkou, predovšetkým v súvislosti s adekvátnosťou a kvalitou 

poskytovanej starostlivosti. 

 

• preberane kultúrnych a hodnotových systémov starých rodičov 

Tab. 20 Ukážky z rozhovorov (Postavenie starých rodičov pri transmisii kultúry a hodnôt) 

Indukované kategórie 
Starý rodič je zdrojom prenosu kultúry, hodnôt vo 

Vašej/Tvojej rodine? 

Zdroj prenosu kultúry 

 „Vo väčšine sa snaží, odovzdáva informácie, ako máme čo 

robiť. Snaží sa nám dať tie zastarané veci aby sme aj mi tak 

fungovali teraz. Aká bola predtým kultúra, pozeráme spolu 

staršie dokumenty...“ 

Prenos cez strednú 

generáciu 
„Tak už dosť toho preniesol na nášho ocina..“ 

 

Identifikované kategórie: Starí rodičia zastávajú vo viacgeneračom rodinnom systéme 

dôležitú pozíciu pri transmisii kultúr a hodnôt. Priamo sprostredkujú vnúčatám rodinné 

tradície, normy a hodnoty, alebo prostredníctvom strednej generácie, ktorej odovzdali 

materiálne, duchovné a mravné hodnoty, ktoré sú súčasťou medzigeneračného dedičstva. 

Tab. 21 Ukážky z rozhovorov (Prežívanie sviatočných dní v kruhu starých rodičov) 

Indukované kategórie 
Sviatočné dni, rodinné sviatky prežívate v kruhu 

starých rodičov? 

Trávime „V kruhu starých rodičov...“ 

Väčšinou netrávime 

„Starý otec odkedy umrela starká, väčšinu času, 

cez sviatky trávi sám.“ 

„Aj, nie vždy.“ 

 

Identifikované kategórie: Sviatočné dni a rodinné sviatky trávia generácia vnúčat a starých 

rodičov spoločne. Rozhodnutie tráviť sviatočné dni osamote, je zapríčinené predovšetkým 

nepríjemnými životnými skúsenosťami, ako je napríklad strata blízkej osoby. 

 

Tab. 22 Ukážky z rozhovorov (Riadenie sa odovzdanými hodnotami a tradíciami) 

Indukované kategórie Riadite sa hodnotami, ktoré Vám/Tebe boli odovzdané? 

Áno „Riadime sa. „ - „Áno“ 

Kombinácia 

„Niekedy aj áno. Niekedy sa snažím riadiť sama podľa seba.“ 

„Tak snažím, aj keď niekedy, mám vlastné hodnoty, názory 

robím si väčšinou.., snažím sa to zredukovať do jedného...“ 
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Identifikované kategórie: V tomto bode sme sa snažili poukázať na efekt transmisie kultúry, 

na koľko sa vnúčatá snažia zachovávať hodnoty, tradície svojich starých rodičov. 

Viacgeneračné spolužitie pozitívne vplýva na proces transmisie kultúry a hodnôt, generácie sú 

v sociálnom kontakte, spoločne komunikujú a spoločne prežívajú životné udalosti. 

 

5 DISKUSIA 

 

Medzigeneračné vzťahy sa dotýkajú intrapersonálnych vzťahov medzi jedincom a sociálnymi 

skupinami rôzneho veku. Každý jedinec je individuálna a jedinečná entita, sociálna bytosť, 

ktorá je vysoko závislá na medziľudských vzťahoch. Rozhodnutia prijaté členmi jednej 

generácie v rodine, poprípade inej sociálnej skupiny, majú za dôsledok zmenu rozvoja členov 

príslušnej generácie a členov ďalších generácie. 

Novšie definície medzigeneračných vzťahov sa zameriavajú na rozdiely v potrebách 

a zdrojoch každej generácie, vznikajúce perspektívy poukazujú na pozitívne a negatívne, 

konfliktné a konsenzuálne aspekty medzigeneračných vzťahov. Medzigeneračné väzby 

v nových teoretických konceptov vychádzajú z pochopenia premenlivosti väzieb medzi 

generáciami (Daatland, Herlofson, 2001). 

Prostredníctvom výskumu medzigeneračných vzťahov generácie starých rodičov a vnúčat 

poukazujeme na význam viacgeneračného spolužitia v zmysle pozitív a negatív, 

medzigeneračnej solidarity a transmisie kultúry, hodnôt. Kontext sociálnej práce v oblasti 

medzigeneračných vzťahov nachádzame predovšetkým v sociálnych väzbách, ktoré sú 

predpokladom pre solidaritu medzi generáciami, poskytovanie sociálnej opory a starostlivosti 

vo viacgeneračnej rodine. Nášho výskumu sa zúčastnili respondentky vo veku 14 až 85 rokov 

a respondenti vo veku 15 a 78 rokov. Pričom sme vekovú štruktúry klasifikovali aj na základe 

ich roly v rodine. Veková hranica vnúčat bola stanovená na 14 až 29 rokov a vekovú hranica 

starých rodičov sme stanovili na dolnej hranici 61 rokov. Štruktúra výskumného súboru 

viacgeneračných rodín pozostávala z kategórií: tri generácie (rodičia, dospelé deti a životný 

partner, vnúčatá) a z kategórie kde dochádza k vynechaniu generácie (starí rodičia a vnúčatá 

bez rodičov). Ukončením špecifikácie výskumnej vzorky nám umožnilo precizovanie metódy, 

ktorú sme si zvolili na získavanie dát. Zvolili sme si kvalitatívny výskum, konkrétne 

pološtruktúrovaný rozhovor. Vopred sme si pripravili kategórie otázok, ktoré sme variovali na 

základe situácie s cieľom dospieť k odpovediam na naše otázky. Hlavným cieľom našej práce 

bolo zistiť aký je význam medzigeneračných vzťahov starých rodičov a vnúčat v kontexte 
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sociálnej opory a pomoci u oboch generácií. V priebehu špecifikácie hlavného cieľa sme 

dospeli k niekoľkým čiastkovým cieľom. Snažili sme sa zistiť, aké je postavenie starých 

rodičov vo vzťahu k vnúčatám a taktiež sme chceli poukázať na význam spolužitia generácií. 

 

5.1 Postavenie medzigeneračných vzťahov, s akcentom na prvky funkčného 

udržania vzťahov  

Funkčné udržanie prebiehajúcich medzigeneračných vzťahoch charakterizujeme ako dôležitú 

súčasť vymedzenia postavenia jednotlivých generácií. Starí rodičia považujú za dôležité 

a potrebné, aby boli vzťahy medzi generáciami funkčné. Základom funkčného udržania je 

vzájomná úcta a porozumenie medzi generáciami. Prístup, akým pristupujú generácie 

navzájom, je podstatným segmentom pre porozumenie. Porozumenie, zo strany starých 

rodičov musí byť založené na vzájomnom pochopení. Prítomnosť vnúčat je považovaná za 

veľkú výhodu. Vnúčatá sú zdrojom pomoci a pochopenia v osamelosti. Za nevýhodu 

vzájomných fungujúcich medzigeneračných vzťahov môže považovať, že trávia omnoho viac 

času so starými rodičmi ako s rodičmi. Vnúčatá sú zdrojom potešenia a pomoci v ťažkých 

životných situáciách. 

Pozitívny vplyv a vnímanie vzťahov medzi generáciami, vyplýva zo zistení nášho výskumu. 

Naše zistenia nachádzajú ukotvenie v longitudiálnej Harvardskej štúdii, ktorá sa realizovala 

po dobu sedemdesiatich piatich rokov. Podľa Roberta Waldingera (2015) majú sociálne väzby 

obrovský význam. Ukázalo sa, že ľudia s pevnými väzbami na rodinu, priateľov, komunitu sú 

šťastnejší, zdravší a žijú dlhšie. Údaje vyplývajúce z longitudiálneho výskumu nemôžu 

podoprieť zistenia z nášho prieskumu, pretože sme sa nezaoberali zdravotnými aspektmi, na 

ktoré by mohli vplývať prebiehajúce vzťahy vo viacgeneračnej rodine. Na základe zistení 

Waldingera (2015) nezáleží na kvantite sociálnych väzieb, dôležitá je kvalita blízkych 

vzťahov. Vzťahy sú spletité, komplikované a starostlivosť o rodinu a priateľov nie je 

považovaná za príťažlivú. Starostlivosť o členov rodiny navzájom nekončí, zostáva navždy 

(Čo robí život šťastnejším, 2015). 

Piliere pozitívneho hodnotenia a ponímania medzigeneračných vzťahov má východisko vo 

vnímaní starých rodičov, ktorí záujem svojich vnúčat vnímajú ako prirodzenú súčasť vzťahu 

medzi generáciami. Starí rodičia žijúci vo viacgeneračných rodinách vnímajú hodnoty 

spoločného života, ktoré považujú za dôležité, v možnostiach poskytovať si vzájomnú oporu, 

pomoc, starostlivosť.  
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Kontakt starých rodičov s vnúčatami nemôžeme považovať za vec voľby spomínaných 

generácií, závisí na fyzickej blízkosti prebiehajúcich vzťahov, ktoré majú starí rodičia 

s generáciou rodičov. Náročný vzťah rodičov a starých rodičov nemusí byť jednoduchý, pre 

pokračujúci, úzky vzťah starých rodičov a vnúčat. Starostlivosť zo strany starých rodičov sa 

stáva populárnou z mnohých dôvodov. Rodičia majú pocit, že starí rodičia sú dôveryhodní, 

a že ich starostlivosť má mnoho benefitov vo vzťahu k vnúčatám. Starostlivosť poskytovaná 

starými rodičmi je flexibilná a zvyčajne aj ekonomický výhodnejšia. V rámci výskumu boli 

charakterizované aj negatívne ukazovatele starostlivosti starých rodičov o vnúčatá. Starí 

rodičia pociťujú únavu, potrebu voľného času pre seba a viac času pre rovesníkov. Rozdiely 

vo výchove, disciplíne tiež môžeme považovať za zdroj medzigeneračného konfliktu 

(Ochiltree, 2006). 

 

5.2 Spolužitie generácií vo viacgeneračnej rodine 

Generácia starých rodičov v rodinnom systéme zastáva dôležitý status, spojený s rolovými 

úlohami. Zisťovali sme, do akej miery participujú starí rodičia na živote rodiny, kreovaní 

rodinných noriem, zásad a v akej podobe vplývajú zásahy starých rodičov do výchovného 

procesu na fungovanie viacgeneračnej rodiny. Viacgeneračnú domácnosť môžeme považovať 

za vhodnú alternatívu pre mnoho rodín, ktoré hľadajú spôsoby, ako prehlbovať vzťahy 

naprieč generáciami.  

Viacgeneračné spolužitia považujeme z pohľadu starých rodičov za pozitívnu skutočnosť, 

ktorá vyplýva z funkčného udržania vzájomných vzťahov. Rodinní príslušníci si navzájom 

distribuujú rôzne benefity, predovšetkým poskytovanie vzájomnej opory a pomoci pri 

uspokojovaní biologických – psychologických – sociálnych a spirituálnych potrieb.  

Zistenia nášho výskumu sa nezhodujú s tvrdeniami sociologičky Rendlovej (1989), ktorá 

poukazuje na to, že viacgeneračné spolužitie s mladšími rodinami prestáva byť pre starších 

ľudí atraktívne. Iba malá časť starších ľudí zastáva názor, že viacgeneračné spolužitie dokáže 

garantovať hodnotné vzťahy medzi generáciami a znižuje riziko osamelosti. Najmä starší 

ľudia viac trpia nedostatkom pokoja a súkromia (Rendlová, 1989, Hrozenská a kol., 2008). 

Viacgeneračné spolužitie býva zo strany starých rodičov spájané s poskytovaním vzájomnej 

pomoci. Pozitívny charakter spolužitia je teda upevnený skutočnosťou, že si jednotlivé 

generácie vzájomne pomáhajú, kooperujú a participujú na živote v rodine. Naše zistenia 

v oblasti vzájomnej pomoci, starostlivosti, sú benefitmi, ktoré vyplývajú s viacgeneračného 
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spolužitia. Na základe našich zistení nachádzame premisy, ktoré vychádzajú z teórie 

vzájomnej reciprocity. 

Sýkorová (2006) považuje za podstatu medzigeneračných väzieb racionálnu zmenu. A to aj 

potom, čo bola prostredníctvom teórie vzájomnej reciprocity (Equity Theory) prekonaná 

predstava bezprostrednej evaluácie dlhov a kreditov a permanentného prepočítavania 

ekvivalentnosti zmeny (Sýkorová, 2006). 

Teória vzájomnej reciprocity je jednou z najvýznamnejších centrálnych teórií motivácie. 

Podporuje názor, že teória očakávania môže predvídať úsilie a výkon. Ponúkajú rámcové 

a kompatibilné pochopenie pracovnej motivácie. Teória vzájomnej reciprocity je 

prevládajúcou teóriou distributívnej spravodlivosti (Stecher, Rosse, 2007). 

V rámci predchádzajúcich vymedzení môže charakter a význam viacgeneračného spolužitia 

determinovať fakt, že spolužitie môže byť vyústením situácie, ktorú museli generácie v jednej 

domácnosti akceptovať. V takomto prípade hovoríme o stave, ktorý má svoje pozitíva 

a negatíva, ale nemôžeme hovoriť o vzťahu, ktorý by mal vysoko kladné hodnotenie. 

Spomínané hodnotenie spolužitia však nemusí korešpondovať s hodnotením vzájomných 

interakcií a vzťahu starých rodičov a vnúčat, ktorí žijú v jednej domácnosti. 

Charakterizovanie spolužitia prostredníctvom frázy „žijeme spolu“ môže byť vyústením 

množiny situačných faktoroch, ktoré stavu vzájomného spolužitia priamo predchádzali 

a determinovali jeho priatie. 

V súvislosti s takýmto typom viacgeneračného spolužitia hovoríme podľa Valeriánovej 

(2010) o forme vynúteného spolužitia, nemôžeme však jednoznačne definovať, že sa jedná 

o negatívnu formu spolužitia s negatívnymi dopadmi na existenciu členov viacgeneračnej 

rodiny, pre ktorú je tento stav charakteristický (Klevetová, Dlabalová, in Valeriánová, 2010). 

Viacgeneračné spolužitie je úzko späté s pravidlami a normami, na základe ktorých rodina 

udržuje svoj systém funkčný. Starí rodičia, ako súčasť viacgeneračnej rodiny, pristupujú 

k participácii na živote v rodine v rôznej miere a individuálnym spôsobom. Zaangažovanosť 

starších ľudí vplýva nielen na chod a riadenie činností v domácnosti, ale aj na medzigeneračné 

vzťahy v rodine. Vo vzťahu k mladšej a strednej generácii môže formovať konflikty medzi 

generáciami, ak sa viacgeneračná domácnosť riadi pravidlami, ktoré sú východiskom názorov 

a postojov výhradne starších ľudí v rodinnom systéme. V takejto forme udržania rodiny 

absentuje demokratický prístup.  

Konflikt, o ktorom hovoríme v spojitosti s presadzovaným pravidiel a noriem starších ľudí je 

konflikt viac než len absencia solidarity. Konflikt a solidarita môžu existovať vedľa seba. Je 

ťažké uniknúť konfliktu v medzigeneračných vzťahoch (Bengtson, Oyama, 2007). 
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Opačným protipólom plnej zaangažovanosti starších ľudí je plná akceptácia noriem, ktoré sú 

východiskom strednej generácie. Ak však dochádza k názorovým nezhodám, môže vzniknúť 

situácia, ktorá vyplýva z našich výskumných údajov a to je individuálne pravidlá a normy. 

Generácie žijú selektívnym spôsobom. Starí rodiča a generácia rodičov a vnúčat fungujú na 

základe vlastných pravidiel.  

Pre optimálne fungovanie a schopnosť vzájomne si pomáhať je potrebné porozumenie. Pri 

vzniknutých nezhodách, rozdielnosti v názoroch starí rodičia s vnúčatami navzájom 

komunikujú, snažia sa nájsť optimálne riešenie, ktoré je vzájomným konsenzom medzi 

generáciami. Základným segmentom, ktorý združuje všetky kategórie je vzájomný prístup, 

ktorý syntetizuje pojmy ako úcta, rešpekt, pochopenie, pomoc. 

 

5.3 Výchovný proces v kontexte vzťahov vo viacgeneračnej rodine 

Výchovný proces sa stáva vo viacgeneračnom rodinnom systéme zásadnou skutočnosťou, 

ktorá ovplyvňuje vývoj dieťaťa, ale predovšetkým kumulujú medzigeneračný konflikt. Podľa 

našich zistení, starí rodičia zasahujú do výchovného procesu. 

Existujú páry, ktoré odmietajú akékoľvek zasahovanie starých rodičov do výchovného 

procesu detí, napríklad, starí rodičia systematicky nerešpektujú požiadavky a rodičovské 

inštrukcie, robia pravý opak a bez vyzvania zasahujú do výchovného procesu (Hrozenská 

a kol., 2008). 

V domácnosti odchodom žien mimo rodinu vznikla medzera v naplňovaní určitých potrieb, 

funkcií a aktivít. Túto medzeru pomáhajú zmenšovať inštitucionálne formy starostlivosti, ale 

predovšetkým starí rodičia. Rola starej matky v spomínanom kontexte je zastupiteľná, 

pretože, buď poskytuje starostlivosť vnúčatám trvale, alebo nárazovo v kombinácii s detským 

zariadením. Pre fungovanie rodiny a jej organizáciu sú starí rodičia veľmi dôležitou 

inštitúciou a systémovým prvkom, ktorý sa však dostáva do konfliktu s inými funkciami 

rodiny (Sak, Kolesárová, 2012). 

Zvolené výchovné štýly rodičov môžeme vnímať ako medzigeneračné posolstvo odovzdávané 

naprieč generáciami. Kategória, ktorá jasne vymedzuje postavenie starých rodičov, ktorí 

nezasahujú do výchovného procesu sa zhoduje aj v bode autoritatívneho postavenia. Z čoho 

vyplýva, že starý rodič, ktorý nezasahuje do výchovného procesu, nie je vzápätí využívaný na 

dosahovanie záujmov zo strany vnúčaťa.  

Výsledky vyplývajú z nášho výskumu sa jasne zhodujú zo zisteniami Balogovej (2009), ktorá 

tvrdí, že pôsobenie starých rodičov v rodine je nenahraditeľné. Starí rodičia sú pre vnúčatá 
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dôležitými, vedia sa s nimi pozhovárať, trávia s nimi svoj voľný čas, hľadajú u nich pomoc, 

keď majú problémy (Balogová, 2009).  

 

5.4 Medzigeneračné vzťahy v súvislosti s poskytovaným sociálnej opory 

a solidaritou medzi generáciami 

Medzigeneračná solidarita umožňuje, aby generácia dokázali participovať s cieľom dosiahnuť 

vzájomný úžitok, prospech. Avšak táto kooperácia nespočíva na nutnej recipročnej pomoci, 

môže nadobúdať charakter altruistického správania (Jedličková, 2014). 

Starí rodičia poskytujú svojim vnúčatám finančnú pomoc, diferencujú sa len v súvislosti 

s prijatím podpory a pomoci zo strany vnúčat. Zistenia z nášho výskumu sa zhodujú 

s východiskami teórií založených na konceptoch solidarity. 

Teórie založené na koncepte solidarity, je hlavným predpokladom existencie normatívne 

vymedzenej príbuzenskej zodpovednosti, ktorá sa objavuje v teórii záväzkov, teórii citových 

väzieb a v teórii integračnej solidarity. S uvedenými teoretickými konceptmi súvisí aj teória 

záväzkov (obligation Theory), ktorá odkazuje na spoločensky konštruované právo rodičov na 

pomoc zo strany dospelých potomkov a povinnosti detí toto právo naplniť (felt obligation) či 

na snahu mladšej generácie oplatiť rodičom starostlivosť a výchovu v detstve a doposiaľ 

poskytnutú pomoc (filial responsibility) (Sýkorová, 2006). 

Výzva v oblasti solidarity medzi generáciami a regiónmi hovorí, že zásada solidarity medzi 

generáciami, je kľúčovou zásadou európskeho sociálneho modelu. Pripomína veľký prínos 

starších ľudí k sociálnej a hospodárskej súdržnosti a skutočnosť, že ich aktívna účasť na 

rodinnej solidarite a solidarite medzi generáciami posilňuje úlohu prerozdeľovania zdrojov, 

ktoré existujú v rámci rodinného prepojenia (Uznesenie Európskeho parlamentu č. 2007/2151 

(INI)). 

Zistenie, ktoré vychádza z našich zozbieraných dát je v rozpore s tvrdenia výskumov, ktoré sa 

zaoberali ekonomickými modelmi nákladov a výnosov. Blau (1964) rozšíril pohľad 

sociálneho správania na výmenu. Ekonomickú výmenu, vníma v súvislosti s výmenou zisku. 

Účastníci výmeny pokračujú v procese výmeny len tak dlho, dokiaľ je výmena vnímaná ako 

prínosná, než nákladná. Starí rodičia, ktorí by v prípade potreby prijali finančnú podporu od 

svojich vnúčat, podľa Bengtsona a Parrotata (1999) sa snažia oplatiť s inými formami pomoci, 

ako je emocionálna podpora, rada, v snahe vyrovnať výmenu podpory (Daatland, Herlofson, 

2001). 
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Balogová (2009) tvrdí, že starí rodičia sú zdrojom trvalej sociálnej opory. Sociálna opora zo 

strany starých rodičov má pozitívny vplyv na dospievanie, dozrievanie v zdravú osobnosť, na 

zdravie, so zdravím súvisiace správanie a konanie. Podľa Balogovej (2009) by sme nemali 

však zabúdať, že ide o jav vzájomnej interakcie (Balogová, 2009). 

Dáta vyplývajú z vymedzenej kategórie, hovoria o stave, kedy skupina starých rodičov, 

odmieta finančnú pomoc zo strany vnúčat. Odmietavý postoj vyplýva zo skutočnosti, že 

väčšina vnúčat je ekonomicky aktívna. V tejto oblasti je potrebné rozšíriť obzor a porovnať 

vyjadrenia starých rodičov, ktorých vnúčatá nie sú ekonomicky aktívne. Ako sme poukazovali 

na vnímanie starých rodičov ohľadom finančnej podpory, aj v prípade vnúčat sú výsledky 

totožne. Vnúčatá od svojich starých rodičov finančnú podporu vo väčšine neočakávajú, 

prikláňajú sa k tomu, že by do budúcna vedeli poskytovať pomoc. Okrem finančnej pomoci je 

potrebné spomenúť fakt, že vnúčatá poskytujú svojim starým rodičom pomoc a oporu 

v súvislosti s chodom domácnosti. Snažia sa poskytovať starým rodičom pomoc, vo veciach 

každodenných potrieb. 

Všeobecne platí, že podpora zahŕňa praktické, materiálne formy pomoci, máme na mysli 

pomoc pri osobnej starostlivosti, domáce práce a poskytovanie informácií. Citová podpora 

zahŕňa potrebu lásky a náklonnosti, úcta a pocit spolupatričnosti. Vo viacgeneračných 

rodinách môže dôjsť k dichotómii foriem pomoci, pretože nie je možné, vždy jednoznačne 

vymedziť o akú funkciu zdrojov sociálnej výmeny sa jedná, pretože môžu plniť viaceré 

funkcie (Kyungmin, 2012). 

Neodmysliteľnou súčasťou spoločnosti je striedanie generácií. V súčasnosti sa väčšina ľudí 

umiera v uzatvorenom prostredí nemocníc, mimo kontaktu s príbuznými a priateľmi (Kübler-

Rossová, in Gidens, 1999).  

S teóriami oporných sociálnych sietí úzko súvisí aj poskytovanie psychickej a emočnej 

podpory pri strate blízkej osoby, v náročných životných situáciách. Tento jav, ktorý sprevádza 

spoločnosť od jej počiatkov prináša potrebu spoločnej podpory a pomoci pri zvládaní jej 

dôsledkov. Každý jednotlivec vníma stratu blízkej osoby individuálne. Zvlášť osoby vyššieho 

veku sú týmto fenoménom zasiahnuté asi najčastejšie. Preto sme v kontexte sociálnej opory 

hľadali vzťah medzi starými rodičmi a ich vnúčatami, nazerali sme na to zo strany opory. 

Práve v tomto bode sme narazili na jedinú kategóriu, v ktorej došlo k vzájomnému konsenzu. 

Na základe našich prieskumných zistení sa jednoznačne nestotožňujeme s tvrdením Kübler-

Rossovej (1999), ktorá tvrdí, že smrť sa stáva témou, o ktorej sa v rodine medzi generáciami 

nekomunikuje. Starí rodičia sa rozprávajú zo svojimi vnúčatami o striedaniu generácií, 

hovoria o tom čo sa deje po smrti. 
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V rodine dochádza teda k odtabulizovávaniu umierania. Dieťa si uvedomuje, že starší človek 

niekedy zoslabne a potrebuje pomoc, preto si uvedomuje polaritu medzi narodením a smrťou, 

prestáva sa smrti báť (Hrozenská a kol, 2008). V súvislosti s našim výskumom, však 

nemôžeme jednoznačne charakterizovať, že sa vnúčatá prestávajú smrti obávať.  

 

5.5 Poskytovanie starostlivosti medzi generáciami 

Zhoršenie zdravotného stavu starých rodičov považujeme za náročnú situáciu, ktorá 

determinuje viacgeneračnú rodinu. V kontexte sociálnej práce nachádzame paralely 

v súvislosti s poskytovaním základného a špecializovaného poradenstva, ktoré sa týka otázok, 

ktoré je späté zo zhoršením zdravotného stavu. Rodina stojí pred náročnou voľbou medzi 

neformálnou starostlivosťou a inštitucionálnou formou starostlivosti. V oboch prípadoch 

v zmysle sociálnej práce s rodinou zohráva intervencia sociálnej práce dôležitú rolu. 

Interakčné vzorce vyjadrujú rodinné vzťahy. V rámci celej rodiny možno nájsť stereotypy. 

Úlohou sociálnej práce je identifikovať interakcie, ktoré udržujú konflikty v rodinách 

neriešenými, poprípade ich prehlbujú a tiež problémové interakcie. Sieť rodinných vzťahov, 

s ktorých sociálna práca vychádza, je možné znázorniť rodinnou mapou. (Žiaková a kol., 

2012). 

Východiská nášho výskumu nevymedzujú zdravotný stav za konzekventný faktor, ktorý 

jednoznačne determinoval pole starostlivosti a vzťahov medzi starými rodičmi a vnúčatami. 

Miere zhoršenia zdravotného stavu musíme však pripisovať dôležitosť v súvislosti 

s adekvátnosťou poskytovanej starostlivosti. Inštitucionálna forma starostlivosti sa stáva 

voľbou aj v súvislosti s nedostatočnou sebadôverou rodinných príslušníkov, či sú schopní 

poskytnúť starnúcemu členovi rodiny primeranú a kvalitnú podobu starostlivosti. 

Aby bola rodina schopná poskytnúť starším členom adekvátnu starostlivosť, musí spĺňať tri 

podmienky: dobrá vôľa, hľadať možnosti riešenia, finančné, časové a technické atribúty 

starostlivosti a napokon dostatočné vedomosti o poskytovaní starostlivosti, čo znamená, že 

rodina vie, ako má pomáhať a pozná rozsah poskytovanej pomoci (Mátel, Hardy a kol., 2013). 

Rozpadom viacgeneračných rodín a presunom starostlivosti o starších ľudí na inštitúcie je 

celoeurópskym procesom, ktorý sa v jednotlivých krajinách špecifikuje, má individuálne tempo 

zapríčinené spoločenskými procesmi, industrializácia, urbanizácia, pokles natality, rast strednej 

dĺžky života, rozpad veľkej multigeneračnej rodiny, zamestnanosť žien a sekularizácia 

zapríčiňuje sociálnoekonomickú premenu spoločnosti. Súčasné trendy vedú k inštitucionálnej 



220 

 

Zborník prác z celoslovenského kola Študentskej vedeckej odbornej činnosti  
v odbore Sociálna práca – konaného 3. mája 2017 v Ružomberku 

starostlivosti o starších ľudí, pretože rodina stráca potenciál plniť určité funkcie (Sak, 

Kolesárová, 2012). 

V kontexte sociálnej práce sme sa zameriavali na poskytovanie starostlivosti o starnúceho 

člena rodiny v prípade zhoršenia zdravotného stavu. Generácia starých rodičov, ktorí 

v otázkach neformálnej starostlivosti nezakladajú svoju existenciu na pomoci zo strany 

vnúčat. Poskytovanie starostlivosti v prípade zhoršenia zdravotného stavu orientujú a vnímajú 

ako úlohu strednej generácie. Na základe nášho zistenia, dôverujú v týchto otázkach 

predovšetkým svojim deťom alebo hľadajú iné riešenie v snahe zotrvať čo najdlhšie 

v prirodzených podmienkach a zachovať si integritu a vlastnú autonómiu. 

Získané údaje reflektujú zistenia výskumu v oblasti poskytovania neformálnej starostlivosti 

členom rodiny. Uvedené dôvody reflektujú zmýšľanie a trend súčasnej doby (nemám čas; 

musíme veľa pracovať; nechceme aby nás niekto otravoval a sťažoval nám život), ktorá 

zanecháva evidentné stopy na myslení mladej generácie. Zo zistení teda vyplýva, že mladá 

generácia bude preferovať umiestňovanie svojich starnúcich členov rodiny do zariadenia 

sociálnych služieb (Jedličková, 2014). 

Silné sociálne väzby, ktoré vznikajú medzi starými rodičmi a vnúčatami môžeme považovať 

za zdroj pomoci, opory v budúcnosti. Zistenia z nášho výskumu, ktoré potvrdzujú význam 

vnúčat pri poskytovaní sociálnej a zdravotnej starostlivosti nachádzajú svoje ukotvenie aj v už 

vypracovaných teoretických konceptoch sociálnej opory.  

Ľudia vyššieho veku vedia o inštitucionálnej forme starostlivosti, ale radšej chcú zostať doma, 

v prirodzených podmienkach v starostlivosti príbuzných. Neformálna starostlivosť je však 

často prijímaná ako nadmerná záťaž pre rodinu (Mátel, Hardy a kol., 2013). 

Rýchly nárast staršej populácie, zapríčinil zvyšujúci sa dopyt po službách dlhodobej 

starostlivosti. Všetky európske krajiny, očakávajú, že narastajúci počet odkázaných starších 

ľudí bude sprevádzať nárast nákladov na formálnu a neformálnu dlhodobú starostlivosť. 

V rámci slovenskej legislatívy neexistuje explicitne vymedzený pojem „dlhodobá 

starostlivosť“, „neformálny sektor“, či „formálny sektor“ (Repková a kol., 2010, s. 27).  

Pojem rodinná starostlivosť, je veľmi ťažké operacionalizovať a „kvantifikovať“ záväzky, 

ktoré majú členovia rodiny voči odkázaným osobám. Vychádzajúc zo čl. 4 zákona č. 36/2005 

Z.z. Zákona o rodine, podľa ktorého „ Všetci členovia rodiny majú povinnosť si pomáhať 

a podľa svojich schopností a možností zabezpečovať zvyšovanie hmotnej a kultúrnej úrovne 

rodiny“ (Repková, 2010, s. 29).  

Pomoc poskytovaná v domácom prostredí blízkym členom rodiny je často „skrytá“, t. j. 

vykonáva na princípe najbežnejšej vnútrorodinnej a medzigeneračnej solidarity a je mimo 
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dosahu štatistík. V prieskume Bodnárovej a kol (2005) uvádza, že až 82 % respondentov 

uviedlo, že starostlivosť o odkázaného člena rodiny (Bodnárová, 2005, In Repková, 2010).  

5.6 Transmisia kultúry 

Tradície a zvyky v rodine sú dôležitým miestom, pri ktorom sa stretajú generácie a vplývajú 

navzájom na svoje vnímanie, názory, postoje. Zvyky podľa respondentov v štruktúre rodiny 

zostávajú a sú stále. Starí rodičia na základe prieskumu rozprávajú svojim vnúčatám príbehy, 

prostredníctvom ktorých im odovzdávajú dôležité posolstvo histórie rodiny a skúseností. 

Proces transmisie kultúry je považovaný vo väčšine prípadov za stály a nemenný.  

Z výskumu realizovaným Jedličkovou (2014) vyplýva, že takmer polovica respondentov 

vníma prítomnosť starších ľudí v našej spoločnosti za nepotrebnú a nezmyselnú. Zo 

zdokumentovaných výrokov vyplýva skutočnosť, že mladí považujú starých rodičov za 

nositeľov múdrosti, skúseností, ako aj kultúrneho a historického dedičstva (Jedličková, 2014). 

Špecifickú pozornosť si zaslúži viacgeneračná rodina, ktorá je schopná najefektívnejšie 

vytvárať, prenášať také mravné hodnoty (Bilasová, 2012). 

Súčasťou spolužitia generácií sú konflikty, ktoré vznikajú na základe odlišnosti názorov, 

hodnôt a postojov. Starí rodičia podľa nášho prieskumu, nekritizujú vnúčatá za kultúru, ktorú 

ich vnúčatá preferujú, vnímajú to ako prirodzenú súčasť doby. Rozkol nastáva až pri kritike za 

nezodpovednosť k dedičstvu, ktoré zanechala spoločnosti generácia starých rodičov. Pre 

spresnenie je potrebné vymedziť naše vnímanie, podľa nás je medzi kritikou mládeže za 

nezodpovednosť dedičstvu a vnímaním kultúry diametrálny rozdiel. Preto nás taká 

diferenciácia medzi spomínanými atribútmi vôbec neprekvapila.  

Vzhľadom na medzigeneračné konflikty je potrebné vyzdvihnúť postoj, ktorý preferuje, že na 

školách by sa malo o starobe viac hovoriť, učiť sa a pripravovať deti a mladých na starobu 

(Žumárová, Balogová, 2011).  

Hoci v tejto súvislosti chceme poukázať na vytváranie vlastnej kultúry zo strany vnúčat. 

Odcudzovanie a pomalý proces pretvárania tradícií v rodinnom prostredí, je zapríčinený 

multikultúrnym vnímaním spoločnosti. 

Medzigeneračná kontinuita rodičovských charakteristík je modelovaná sociálno-kultúrnymi 

posunmi od konformistického, autoritárskeho rodičovstva až po demokratické prístupy. 

Výskumné štúdie potvrdili prenos rodičovských charakteristík naprieč generáciami 

(Campbell, Gilmore, 2007). 

Starí rodičia zastávajú na základe tvrdení vnúčat, v rodine fundamentálne miesto pri 

transmisii kultúry. Tento prenos realizujú starí rodičia buď priamo, alebo prostredníctvom 

generácie rodičov. Tradície, zvyky sú väčšinou orientované na utužovanie vzťahov v rodine.  
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Žiaková (2012) hovorí, že hodnotová hierarchia rodiny, usporiadanie rolí, štruktúra rodiny 

a jej očakávania sú ovplyvnené kultúrnou orientáciou. Sociálna práca v poli práce s rodinou, 

vníma kultúrny kontext za podmieňujúci faktor riešenia problémových situácií a konfliktov 

(Žiaková a kol., 2012). 

Viacgeneračná rodina trávi sviatočné dni v kruhu najbližších. Stretli sme sa aj s takými 

prípadmi, kedy po smrti životného partnera starí rodičia trávia sviatočné dni o samote, bez 

prítomnosti blízkych. 

Prínosom nášho výskumu je predovšetkým upriamenie pozornosti na význam 

medzigeneračných vzťahov. V kontexte sociálnej práce sú fungujúce medzigeneračné vzťahy 

dôležité a späté s významnými míľnikmi v živote každého jedinca. Generácie sú si v období 

dospievania a starnutia zdrojom vzájomnej opory a solidarity v náročných životných 

situáciách. Medzigeneračné vzorce správania a učenia sú pre preferencie a konanie človeka 

významným determinantom, na ktorý musí sociálna práca prihliadať. Okrem spomínaného 

princípu dôstojnosti a rešpektovania ponúka kontext medzigeneračných vzťahov silné 

sociálne väzby vzájomnej medzigeneračnej opory a pomoci. Vplyv skúseností starých rodičov 

na konanie vnúčat, je nesporný. V kontexte behaviorálneho prístupu môže byť identifikovanie 

formy správania a konania dôležitým atribútom v procese sociálnej práce, sociálneho 

poradenstva. 

Za limity nášho výskumu považujeme to, že sme neprihliadali na viacgeneračné rodiny 

z hľadiska úplnosti a v niektorých prípadoch by bolo žiadúce kategorizovať výskumný súbor 

na rodiny, v ktorých starí rodičia suplujú rodičovské povinnosti. Na fungovanie 

viacgeneračného rodinného systému môže v značnej miere vplývať aj religiozita rodiny. 

Z nášho pohľadu je potrebné prihliadať aj na odlišnosti vo vzťahových väzbách starých 

rodičov. Predovšetkým na kategórie starých rodičov, ktorí majú životných partnerov a starí 

rodičia, ktorí sú po strate životného partnera. 

Na základe výsledkov formulujeme nasledovné odporúčanie pre prax: 

 v prípade zhoršenia zdravotného stavu staršieho človeka vo viacgeneračnej rodine, by 

mali sociálni pracovníci na odbore sociálnych služieb, terénni sociálni pracovníci 

a sociálni poradcovia, poskytovať dostatok relevantných informácií. O potrebách 

klienta, zdravotnej a sociálnej starostlivosti, možnostiach odľahčujúcich služieb, 

zabezpečovať nácvik nových kompetencií a zručností, v spolupráci so zdravotníckymi 

inštitúciami, ktorý by bol určený pre neformálnych opatrovateľov. Ide predovšetkým 

o predchádzanie a eliminovanie strachu s poskytovania adekvátnej a kvalitnej 

starostlivosti o staršieho človeka, ktoré smeruje k zotrvaniu staršieho človeka 

v prirodzených podmienkach; 
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 terénna sociálna práca by mala mobilizovať a využívať pri sociálnej intervencii, 

viacgeneračné rodinné štruktúry a medzigeneračné väzby, ktoré tvoria základnú sieť 

vzájomnej pomoci a opory v nepriaznivých životných situáciách; 

 v prípade sociálnej práce s viacgeneračnou rodinou, kde máme na mysli vynútené 

spolužitie, by sa mali sociálni pracovníci venovať a zaoberať v prípade potreby, 

izoláciou členov jednotlivých generácií, zadefinovaniu jej reálnych príčin, súvislostí a 

faktorov, ktoré viedli k vzniku viacgeneračnej rodiny; 

 sociálni pracovníci a psychológovia, by mali pri strate blízkej osoby a pri zhoršení 

zdravotného stavu, v procese smútenia klienta vyššieho veku, využívať blízkosť a 

oporu rodinných príslušníkov konkrétne vnúčat, ktoré sú považované za zdroj 

vzájomnej opory a pomoci; 

 kluby, centrá voľného času mali podporovať medzigeneračné väzby, solidaritu medzi 

generáciami starých rodičov a vnúčat, realizáciou spoločných voľnočasových aktivít; 

 Odporúčanie pre budúci výskum: 

 zmapovať vplyv spolužitia generácií na kvalitu života a zdravie starších ľudí; 

 charakterizovať vplyv starých rodičov suplujúcich rodičovské funkcie na vývoj 

dieťaťa; 

 vymedziť vplyv starých rodičov v budúcom rozhodovaní a konaní vnúčat, na koľko 

vnúčatá v budúcnosti riadia svoje každodenné správanie a konanie radami svojich 

starých rodičov. Do akej miery sa objavuje tendencia u vnúčat konať v zhode 

s konaním starých rodičov a do akej miery je ovplyvnené ich rozhodovanie. Následne 

či sa snažia vnúčatá získané vzorce správania a konanie predávať svojim deťom, 

vnúčatám; 

 komparovať nukleárnu a viacgeneračnú rodinu v kontexte zvládania sociálnych rizík 

a problémov; 

 zistiť, aký je vplyv medzigeneračných kultúrnych vzorcov na využívanie a vyhľadanie 

sociálnych služieb;  

 Odporúčanie pre vzdelávacie inštitúcie: 

 zvyšovať povedomie všetkých generácií o význame medzigeneračného spolužitia, 

prostredníctvom informačných materiálov, cez odborné články, dokumenty a relácie 

ktoré by poukazovali na skutočnosť, ako môže zvýšiť medzigeneračné spolužitie 

kvalitu života všetkých generácií; 

 štúdium medzigeneračných vzťahov by malo byť predmetom záujmu štúdia v oblasti 

sociálnej práce a ďalších humanitných vied. Štúdium medzigeneračných väzieb by 

malo byť, na základe rozhodnutia vzdelávacej inštitúcie, súčasťou študijného plánu 

vysokoškolského štúdia sociálnej práce. Predmet by mal prinášať komplexné a ucelené 

poznatky o vzniku a vývoji medzigeneračných väzieb, vytvárať priestor 
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k zadefinovaniu príčin vzniku medzigeneračných problémov a konfliktov v kontexte 

ich zvládania. V oblasti sociálnej práce by mala byť pozornosť venovaná 

predovšetkým sociálnej pomoci, opore a solidarite medzi generáciami. Osobitá časť by 

mala byť venovaná transmisii kultúrnych, hodnotových vzorcov a procesu 

medzigeneračného učenia; 

 

ZÁVER 

 

Vzťahy medzi generáciou vnúčat a starých rodičov sú založené na vzájomnej úcte, dôvere 

a rešpekte. Medzigeneračné vzťahy sa stávajú špecifickými predovšetkým skutočnosťou, že 

každá generácia prináša nové sociálne vlákna, z ktorých vyplývajú postoje, názory a hodnoty 

danej spoločnosti. Generácie v každodennom živote participujú na udržaní spoločenského 

systému, interakcie medzi generáciami prinášajú pozitívne, ale aj negatívne skutočnosti. 

Trendom dnešnej doby je selektovať generácie na základe potrebnosti, výkonu. Pritom sme 

všetci len dedičmi toho, čo nám minulé generácie zanechali. Zanechali nám nespočetné 

množstvo kultúrneho, hmotného dedičstva, ktoré sme povinní zveľaďovať a rešpektovať. 

Súčasným, stále skúmaným problémom sa stáva starnutie populácie. Predpokladajú nárast 

počtu ľudí v dôchodkovom veku. Tento jav je zapríčinený životnou úrovňou, vyspelým 

zdravotníctvom. Na základe dlhodobých výskumov sú neopomenuteľným faktorom, ktoré 

determinujú kvalitu života každého jedného z nás, sú dobré a fungujúce vzťahy. N základe 

našich výskumných zistení fungujúce väzby medzi starými rodičmi a vnúčatami sú 

predpokladom pre poskytovanie starostlivosti a opory v nepriaznivých životných situáciách. 

Spolužitie s vnúčatami a vzťahy medzi generáciami sú zdrojom vzájomnej opory. Generácie 

si navzájom distribuujú pomoc, oporu a starostlivosť. Rodina, v našom ponímaní 

viacgeneračná rodina, bola zdrojom opory, čo vyplýva aj z teórie oporných sociálnych sietí. 

Chod a výmena generácií prináša inováciu, ale jediný fakt nemení potrebu spomínaných 

medzigeneračných vzťahov. Dovolíme si konštatovať, na základe našich zistení, že 

prítomnosť vnúčat je považovaná za veľkú výhodu, zdroj pomoci a pochopenia v osamelosti. 

Starí rodičia sú zdrojom transmisie, kultúry a hodnôt. Vštepili do nás zmysel a pravé hodnoty 

života. Najlepším učiteľom je ich skúsenosť, ktorá je založená na prežitých udalostiach. Na 

základe našich zistení starí rodičia rozprávajú svojim vnúčatám o svojich prežitých 

udalostiach. Nielen starí rodičia zohrávajú dôležitú úlohu v živote vnúčat, ale aj vnúčatá sú 

zdrojom emócií a pocitu potrebnosti pre starých rodičov. Prostredníctvom transmisie kultúry 
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a hodnôt dochádza medzi generáciami k odovzdávaniu dôležitého rodinného posolstva. Starý 

rodič je jedinečnou osobnosťou, ktorá aj v našich obrazoch zostane naveky zafixovaná ako 

tvár, ktorá nás naučila skutočne si vážiť život. Krásne a nezabudnuteľné chvíle sú tie, ktoré 

prežijeme spoločne.  
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PRÍLOHY 

 

Príloha A Rozhovor s JŠ (68 r.) 

Ako vnímate spolužitie s Vašim vnúčatami v jednej rodine? 

No tak ako vnímam? V pohode, nemáme žiadne spory. Ja som bol nútený, býval som sám 

v dvojgeneračnom dome po smrti rodičov. Rodičia umreli a zostal som sám. Manželka 

umrela, chlapci sa poženili, a zostal som číro sám. Pozitívne lebo som bol, sám nezvládal som 

to. Staroba ma dobehla. Som závislý na rodine, na deťoch, vnúčatách.  

Aké výhody a nevýhody prináša podľa vás spolužitie dvoch generácií? 

Výhody, také, že donesú mi nákup, nie som sám. Trebárs na náklady sa skladáme spoločne. 

Bezpečnosť, nikto ma neobkradne. Čo druhé by som mohol povedať. Vnučka mi sem tam 

donesie jesť, poteší ma. 

Nevýhody? 

Čo, nevýhody nemám žiadne. Len výhody, keby boli nevýhody nežijeme usporiadaným 

životom. Nemusím ku statku chodiť, nemusím nič na viac robiť. 

Snažíte sa korigovať život v spoločnej domácnosti na základe Vašich pravidiel, alebo sa 

prispôsobujete pravidlám, ktoré ste si kolektívne stanovili? 

Sa prispôsobujem, nič nenariaďujem, prispôsobujem sa spolužitiu. Nie som konfliktný typ, 

nevynášam spory. Nevyhľadávam spory. Som poučený samotou. 

Ako vnímate zmeny v domácnosti? 

Starám sa o svoje veci. Čo si robia to je ich problém. 

Keď sa týka zmena Vašich osobných vecí? 

Mne nič nemenia, všetko čo potrebujem si uchovávam. Čo mi treba to si strážim, čo mi 

netreba, alebo nebude mi treba. Syn, keď aj požičia niečo, tak svoje. Kým som chodil do práce 

tak som sa staral o veci viac. 

Čo považujete za potrebné pre optimálne fungovanie vzťahu k vnúčatám? 

Už lepšie to nemôže byť. Nemám snahu osamostatniť sa, snažím sa prispôsobovať.  

Ako by mali k sebe pristupovať? 

Majú sa mať v úcte, nebudeme tu na veky. Potom zostanú za krátko len spomienky. 

Nevyvolávať konflikty medzi sebou.  

Zasahujete do výchovy svojich vnúčat?  

Nezasahujem. Snažím sa ich dobre usmerniť. Vnúčatá neriadim na to sú rodičia. Mám zlú 

skúsenosť s vlastnými rodičmi, keď sme sa pohádali z rodičmi, povedal som im pravdu, čo sa 
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mi nepáči ako pristupujú k mojej rodine. Tak sme sa nerozprávali. Neposlúchli sme ich tak mi 

to dali na ja vo inak. Zvýhodňovali sestry, bol som potom len posledný. 

Ako vnímate výchovný štýl svojich detí? Ako vychovávajú vnúčatá? 

Neboli prísni všetko im dovolili. Nezasahujem do ich výchovy. Nemám dôvod, a ani právo.  

Čo je zdrojom fungujúcich vzťahov s vnúčatami? 

Len vzájomná úcta, rešpekt. To je hlavné. Keď sa mi budú vysmievať, ako môžem, by som 

mohol byť dobrý? Vzájomné, úcta a pochopenie sa 

Priazeň vnúčaťa je prirodzená, alebo ste o ňu nútený bojovať, darmi, finančnými 

prostriedkami? 

Nebojujem, len čo mám povinnosti pri sviatok. Základné povinnosti. Deti druhého syna sa ma 

nikdy neprišli opýtať, čo nežijú so mnou, čo mi treba. Prídu len vtedy, keď..Sú na vyššej 

úrovni než ja. 

Odpúšťate vnúčatám to, čo by ste svojim deťom neodpustili? 

Nezasahujem vnúčatám do ich konania, nemám im čo odpúšťať. Nerobia zle. To keby bolo tak 

ako dakedy, môj otec odpúšťal, ale ja nemám čo. Moje deti robili zle, ja viem čo je dobre a čo 

zle. Otcovi môjmu, napríklad naliali môjmu otcovi, mame do kapcov vodu. 

Máte spoločné záujmy ? 

Do kostola nechodíme spolu. Karty nehráme. No neviem. Čo sa týka chodu domácnosti. Spolu 

pílime drevo, spolu ošetrujeme záhradu. Tieto práce robíme spolu. To sú naše záujmy. Okolo 

domu 

Ako vnímate správanie súčasnej mládeže? 

Svoj názor, nemám až taký. Uberá sa to iným smerom ako sme boli my vychovaný. Také veci 

sa úplne inak riešia ako keď sme boli my mladý. Do sedemnástich rokoch sme boli závislí na 

rodičoch, inakší rodičia boli. Teraz rodičia kupujú deťom všetko čo chcú, inak boli 

vychovávaní naši rodičia, inak my a inak naše vnúčatá, všeobecne deti. 

Vyžadujete od vnúčaťa splnenie Vašich snov, alebo snov, ktoré nenaplnili Vaše deti?  

Nevyžadujem nič. Nezasahujem im do toho, majú voľný priechod. Aby sa mali dobre, nech si 

vyberú sami čo chcú robiť. Aj mňa nútil otec, nebol som nikde bál som sa odísť, kde ma 

posielali. Tak som si vybral sám. Čo ma bavilo. 

Prekvapili Vás vnúčatá niečím, na čo nikdy nezabudnete? 

Čo ja viem. Prekvapil ma vnuk, že je zo všetkých najideálnejší. Deti druhého syna, sú pajtáši. 

Vnučka mi napečie koláče.  

Snažíte sa poskytovať finančnú podporu vnúčatám? 

No tak v rámci možností len. Prispievam vnukovi na vysokú školu, vnímam to ako povinnosť. 
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Ste schopný ju aj prijať od vnúčaťa? 

Nie, nie v žiadnom prípade. 

Stáva sa, že otázky majetkovo- právneho vysporiadania sú vo vašej rodine zdrojom 

konfliktov? 

Jedine po smrti rodičov, si pýtali peniaze. Ale čo sa detí, nie. Ja som dal každému čo som mal. 

Aj majetok som predčasne rozdelil, mám doživotné právo. 

Poskytujete oporu a starostlivosť svojim vnúčatám? 

Starostlivosť, keď je veľa práce na pozemku, tak varím, sem tam pečiem palacinky, vnúčatá 

ich majú veľmi radi. Keď ich treba odviesť k lekárovi. 

Poskytujete oporu vnúčatám? 

Vnukovi, keď ide do školy. 

Akú pomoc poskytujú vnúčatá vám? 

Donesú mi nákup, idú mi nakúpiť. Akú potrebujem. 

Zakladáte svoju budúcu existenciu na ich pomoci, poprípade na starostlivosti z ich strany? 

Ako by som mohol. Dúfam, že sa o mňa postarajú, že ma nepošlú do zariadenia. 

Dôverujete vnúčatám v týchto otázkach? 

Určite, plne im dôverujem. 

Akú najkonfliktnejšiu situáciu ste prežili vo Vašom vzťahu k vnúčaťu, a aké boli jej 

dôsledky? 

Žiadnu, som nekonfliktný, aj vnúčatá sú nekonfliktné. 

Ktorá strana robí najčastejšie chyby? Kto je najčastejšie na vine starí rodičia, alebo vnúčatá? 

Som nekonfliktná, nevyťahujem zlé veci. Nedá sa jednoznačne povedať, kto robí. 

Ako vnímate súčasné umenie, módu, hudbu ktorú preferuje Vaše vnúča? 

Nechám, voľný priebeh nech si vyberá čo chce. Ako ja môžem rozhodovať. Musia žiť s dobou, 

mne to nerobí problém.  

Snažíte sa vnúčatám vtesnať vlastný názor, hodnoty, cez kritizovanie ich pohľadu na 

vnímanie kultúry, umenia? 

Vôbec, nie. Nechávam to na ich slobodnú voľbu.  

Ak by sa ich voľba, výrazne odklonila od Vášho vnímania. Zasiahol by ste? 

Nie.  

Spolužitie troch generácií, býva zdrojom konfliktu medzi strednou a staršou generáciou, alebo 

mladšou a staršou generáciou. 

S vnúčatami nemám, syna usmerním, ako má správne fungovať. Poviem mu ako si myslím, len 

nikdy to neprijme. 
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Rozumiem tomu správne, medzi Vami a synom? 

Áno. 

Ktoré otázky a problémy podľa Vás tento konflikt stupňujú?  

Základným problémom je, že moju radu odmieta prijať. Najčastejšie otázky? Chod 

domácnosti. 

Kritizujete mladú generáciu za nezodpovednosť k dedičstvu, ktoré zanechala spoločnosti 

Vaša generácia? 

Tento fakt priniesla demokracia. Zanikla fabrika, v ktorej som dlhé roky pracoval. To je 

oblasť, ktorú najviac kritizujem. Všetko sa upriamilo na privatizáciu, krach spoločností, ktoré 

sme pomaly budovali.  

Rozprávate vnúčatám príbehy zo svojej mladosti? 

Áno. Svoje zážitky. Spomínam na svojho starého otca, ktorý ma veľa naučil, spolu sme 

pracovali, rozvíjali.  

Aký bol Váš vzťah so starým otcom? 

Omnoho lepší ako s otcom, väčšinu toho čo viem ma naučil on. Starý otec mi nič neurobil zle. 

Otec ma trestal. Je mi celoživotným vzorom. 

Dávate ho za vzor aj svojim vnúčatám? 

Áno. 

Venujú Vám vnúčatá dosť času pri spoločnom kontakte, pri snahe oboznámiť sa s novými- 

modernými vecami, technológiami? 

Oni by áno, ale ja nemám ani telefón, keď niečo potrebujem príde nevesta a zatelefonuje za 

mňa. Naučili ma obsluhovať televíziu, nepotrebujem ani telefón ani počítač. 

Rodinné a sviatočné dni sa riadia tradíciami, ktoré ste nastolili?  

Jój. To podľa svojho výberu.  

Odovzdávanie hodnôt vnúčatám realizujete z vlastnej iniciatívy, alebo Vás o to požiadali 

vnúčatá samo? 

Sám, sa snažím. Niekedy sa ja opýtajú, ako by som to urobil ja. Spýtajú sa aby nič nepokazili. 

Prenos kultúry, hodnôt, vidíte ich v ich konaní? 

Vnuk sa opýta a čo je dobré mu poviem. Riadi sa podľa toho. Vnučka tá sa nezaoberá 

mužskými záležitosťami, ale keď sa opýta ako sa starať o zvieratá rád jej poradím, a potom to 

robí tak. Vystríhajú sa veciam pre ktorými som ich varoval. 

Myslíte si, že máte v rodine manželstvo, v ktorom možno badať kultúrny konflikt?  



234 

 

Zborník prác z celoslovenského kola Študentskej vedeckej odbornej činnosti  
v odbore Sociálna práca – konaného 3. mája 2017 v Ružomberku 

Veľký rozdiel nie. Konflikt by bol keby som nesúhlasil. Rodičia, ani ja som sa nehneval, moje 

sestry sa vydali s rímsko-katolíckej rodiny do evanjelickej, a potom aj obaja synovia sa oženil 

do evanjelických rodín. Prijímam to. 

Ako sa prejavuje? 

Neprejavuje lebo synovia ani ja nebazírujeme na svojich tradíciách, hodnotách. Kresťanstvo 

na správnej miere, držala u nás moja mama.  

Rozprávate sa s vnúčatami o striedaní generácií? 

Tak rozprávam, že dožívame, vymierame. Mladá generácia je živiteľkou pre nás dôchodcov. 

Pri strate životného partnera, blízkej osoby bolo Vám vnúčatá oporou?  

Áno. Ten kto to nezažil nevie to. Kus sa treba psychicky podporiť.  

Ako ste takúto oporu pociťovali, v čom? 

Pomohli mi zariadiť pohreb mamy, pomáhali mi. Nezostal som sám.  

Na zosnulých členov rodiny spomínate spoločne s vnúčatami? 

Áno, spoločne chodíme aj na cintorín, páliť sviečky. Rozprávame sa o nich, zaspomíname si 

na nich, niekedy sa aj zasmejeme. 

Hovoríte s vnúčatami o smrti?  

No pravdaže, ja sa už pripravujem. Taký ako ja čo už má iné rozprávať, ja sa už ženiť 

nebudem.  

Podľa Vás je lepšie sa s vnúčatami o téme smrti rozprávať alebo snažiť sa odbočiť od tejto 

témy? 

Vnúčatá treba pripraviť na to, že raz príde čas príchodu odchodu. 

Čo by ste chceli v tejto chvíli chceli povedať, odkázať vnúčaťu? 

Aby neprepadli drogám ,alkoholu, aby sa vystríhali tomu. Je to pád, s ktorého sa málo kto 

pozbiera. 

 

Príloha B rozhovor s ZH (18 r.) 

Ako vnímaš spolužitie so starým rodičom? 

Tak zatiaľ dobre, myslím si, že je lepšie, že býva s nami. 

Je spätý s vašim fungovaním? 

No niekedy, tak finančne nás podporuje väčšinou, alebo ide s nami niekedy na nejaký výlet.  

Aké sú pozitíva a negatíva života so starým rodičom v jednej domácnosti? 

Tak tie negatíva tých nie je veľa. Možno, že keď on chce niečo po svojom, a my zase po 

svojom, ale zase dá sa urobiť kompromis. Pozitíva, to je všetko dobré aj tá finančná podpora, 
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môžeme ísť k nemu porozprávať sa s ním, keď sme boli menší tak sa s nami hral. Mal viac 

času sa nám venovať, keď boli rodičia v práci. 

Kto nastavuje pravidlá v rodine? 

No rodičia.  

Pri stanovovaní pravidiel spolupracujú aj s tebou? 

Áno. 

Na čom je založený vzťah k starému rodičovi? 

Tak je to moja blízka rodina, tak už je to také dané, že budem mať k nemu vzťah. A je to také 

vzájomné, máme sa radi. 

Je niečo čo ho robí jedinečným, nenahraditeľným? 

No tak tá podpora. Pomôže mi z niečím do školy, v jeho odbore. Keď niečo neviem. On je 

elektrikár, tak s tým mi pomáha dosť. 

Zasahuje starý rodič do tvojej výchovy? 

Nie veľmi. 

Keď teda zasahuje, vnímaš to pozitívne alebo to odmietaš? 

Tak vypočujem si to a potom sa rozhodnem či to bolo správne alebo nie. 

Stáva sa, že cez autoritatívne postavenie starého rodiča v domácnosti dosahuješ požiadavky, 

ktoré ti rodičia nedovolili? 

Nie. Možno, keď mi nedovolili sladkosť, tak som išla k starkému a on mi dal.  

Čo je centrom fungujúcich a nefungujúcich vzťahov? 

Možno, ten vekový rozdiel.  

Pôsobí to na funkčnosť alebo na nefunkčnosť vzťahov? 

Na funkčnosť, lebo ma môže viac naučiť aj starších vecí, ale zase aj na nefunkčnosť, lebo sa 

nevyzná do tých novších.  

Vyvolala si niekedy konflikt v rodine a starý rodič ti bol ochotný odpustiť čo rodič nie? 

Nie, nie. 

Máte spoločné záujmy so starým rodičom, a o akých témach sa najčastejšie rozprávate? 

No väčšinou ako bolo v škole, keď prídem z internátu, a potom aj on ako sa mal, čo sme 

robili, také normálne veci. Nič nie také veľké.. 

Čo sa týka spoločných záujmov? 

No ešte predtým, keď som bola menšia tak sa so mnou hrával, a teraz čo som hovorila so 

školou, väčšinou o tom sa rozprávame. 

Máte spoločný záujem, čo sa týka profesionálnej stránky? 

No v niečom hej. 
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Koľko času tráviš so svojim starým otcom? 

Teraz, keď som na internáte, väčšinou len víkendy, a tak. Niekoľko hodín cez víkend. 

Radu starého otca prijímaš alebo odmietaš? 

Väčšinou prijímam. 

Očakávaš finančnú podporu a ponúkaš ju starému otcovi? 

Áno. 

Teda, aj očakávaš aj poskytuješ finančnú oporu? 

Tak ponúkam, zatiaľ nemám veľmi s čoho, ale určite keby potreboval pomoc tak mu nejakú 

ponúknem. 

Stáva sa, že otázky majetkovo-právneho vysporiadania sú vo vašej rodine zdrojom 

konfliktov? 

 Nie. 

Starému otcovi poskytuješ oporu, pomoc a naopak? 

Áno. 

V akej forme? 

Tak ma podporí, keď sa ho niečo opýtam, keď sa neviem rozhodnúť. Alebo ja mu zase 

pomáham, keď mu treba poriadiť, umyť riad, alebo ísť na nákup.  

Čo pre teba znamená objatie starého otca? 

No dosť veľa, lebo si uvedomujem, že tu nebude stále.  

V prípade zhoršenia zdravotného stavu starého rodiča, by si zastávala názor inštitucionálnej 

starostlivosti, alebo by si sa rozhodovala pre domácu starostlivosť? 

No tak na tú domácu starostlivosť, alebo ak by to už bolo tak veľmi zlé, že každý deň by niečo 

potreboval, tak by bola asi lepšia tá starostlivosť, druhá. 

Rozumiem tomu správne zavážil by v tomto prípade, stupeň zhoršenia zdravotného stavu? 

Áno. 

Odovzdávaš starému rodičovi skúsenosti pri práci s modernými informačnými technológiami? 

Áno. Napríklad počítač, keď mal tak som mu pomáhala, povedať, že čo kde má, a ako to má 

robiť, telefón a neviem aké ešte iné veci.  

To je asi ten základ, ktorý tvorí každú domácnosť. 

Áno. 

Komunikuješ zo starým otcom prevažne verbálne, bez informačných technológií? 

No áno, len niekedy si voláme.  

V súvislosti s tvojim pobytom na internáte. Teda cez týždeň, keď si v škole? 

Áno, ale veľa si nevoláme. 
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Rozumiete si so starým otcom všetky slová, ktoré používate? 

Áno. 

Myslím čo sa týka s jeho strany používania zastaraných slov, a s tvoje strany, neologizmy?  

Keď sa rozprávame používame väčšinou také slová, ktorým rozumie aj on, aj ja. 

Snažíš sa viesť tú komunikáciu..? 

Tak ako on používa. 

Zdôveríš sa starému otcovi s tým čo prežívaš, aj keď vieš že je to proti jeho hodnotám, alebo 

svoje názory pre zachovanie vzťahu zatajíš? 

Väčšinou si povieme všetko. 

Nemáš teda nijaké zábrany? 

Nie. 

Starý rodič je zdrojom prenosu kultúry, hodnôt v tvojej rodine? 

Tak už dosť toho preniesol na nášho ocina, tak on nám to teraz, akože dáva. Akože nie až tak 

veľa, niekedy pospomína. Potom nám to aj povie. 

Sviatočné dni, rodinné sviatky prežívate spoločne v kruhu starého otca? 

Áno. 

Aké hodnoty tradície tebe odovzdal starý otec? 

No tak čo sa týka aj tej výchovy, pár zvykov, hovorieval mi, že oni robievali, keď boli malí, 

aké mali zvyky. A neviem čo ešte. 

Môžeš aj prakticky? 

Tak, keď som bola malá tak som veľa vecí vyrábala, on mi pomáhal, že ako by to bolo dobré. 

Riadiš sa hodnotami, ktoré ti boli odovzdané? 

Áno, väčšinou áno. 

Snažíš sa aby sa starý otec stotožnil s tvojimi hodnotami? 

Áno, je to také vzájomné, že on prijíma moje a ja jeho. 

Ako vnímaš skutočnosť striedania generácií? 

Ako to myslíš? 

Všeobecne, že mladá generácia prichádza, stará odchádza? 

Myslím si, že je to dobré, každá generácia ide dopredu a teraz už dosť rýchlo. Ale fajn, že je 

tu aj staršia generácia, pretože bez nich by sme nevedeli, oni nám dajú trošku rozumu do 

hlavy, ako to malo byť. 

Rozumiem tomu správne staršiu generáciu vnímaš ako poradný orgán? 

No dá sa tak povedať. 

Aký je tvoj postoj k umieraniu? 
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Tak nie veľmi dobrý. Akože je to prirodzený rytmus života, ale tak nie každý, myslím že skôr 

nikto nie je rád, že keď mu niekto blízky umrie.  

Rozprávaš sa so starým otcom o smrti, alebo sa snažíte vyhnúť tejto téme? 

Rozprávame sa o smrti, aj čo je potom, alebo o nejakých takýchto veciach. Dosť často. 

Čo sa týka tém okolo umierania, vyvolávajú u teba negatívne emócie? 

Nie, lebo nerozprávame sa o tom, že by on zomieral, ale čo by sa asi potom dialo, a tak. 

Čo by si v tejto chvíli chcela povedať, odkázať starému otcovi? 

Som rada, že ho mám, že ma stále podporuje a som rada, keď môžem ísť k nemu porozprávať 

sa s ním o tom všetkom čo som prežila. On mi zase povie jeho zážitky.  

 

Príloha C Pološtruktúrovaný rozhovor 

• Ako vnímate spolužitie s Vašim vnúčaťom v jednej rodine? 

• Aké výhody a nevýhody prináša podľa vás spolužitie dvoch generácií? 

• Snažíte sa korigovať život v spoločnej domácnosti na základe Vašich pravidiel, alebo 

sa prispôsobujete pravidlám, ktoré ste si kolektívne stanovili? 

• Čo považujete za potrebné pre optimálne fungovanie vzťahu k vnúčaťu? 

• Zasahujete do výchovy svojich vnúčat? Ako tento zásah vníma stredná generácia? 

• Čo je zdrojom fungujúcich vzťahov s vnúčaťom? 

• Priazeň vnúčaťa je prirodzená, alebo ste o ňu nútený bojovať, darmi, finančnými 

prostriedkami? 

• Odpúšťate vnúčatám to, čo by ste svojim deťom neodpustili? 

• Máte spoločné záujmy ? 

• Ako vnímate správanie súčasnej mládeže? 

• Vyžadujete od vnúčaťa splnenie Vašich snov, alebo snov, ktoré nenaplnili Vaše deti?  

• Prekvapili Vás vnúčatá niečím, na čo nikdy nezabudnete? 

• Snažíte sa poskytovať finančnú podporu vnúčatám? Ste schopný ju aj prijať od 

vnúčaťa? 

• Stáva sa, že otázky majetkovo- právneho vysporiadania sú vo vašej rodine zdrojom 

konfliktov? 

• Poskytujete oporu a starostlivosť svojim vnúčatám? 

• Akú pomoc poskytujú vnúčatá vám? 

• Zakladáte svoju budúcu existenciu na ich pomoci, poprípade na starostlivosti z ich 

strany? 
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• Akú najkonfliktnejšiu situáciu ste prežili vo Vašom vzťahu k vnúčaťu, a aké boli jej 

dôsledky? 

• Ktorá strana robí najčastejšie chyby? 

• Ako vnímate súčasné umenie, módu, hudbu ktorú preferuje Vaše vnúča? 

• Snažíte sa vnúčaťu vtesnať vlastný názor, hodnoty, cez kritizovanie ich pohľadu na 

vnímanie kultúry, umenia? 

• Spolužitie troch generácií, býva zdrojom konfliktu medzi strednou a staršou 

generáciou, alebo mladšou a staršou generáciou. Ktoré otázky a problémy podľa Vás 

tento konflikt stupňujú?  

• Kritizujete mladú generáciu za nezodpovednosť k dedičstvu, ktoré zanechala 

spoločnosti Vaša generácia? 

• Rozprávate vnúčatám príbehy zo svojej mladosti? 

• Venujú Vám vnúčatá dosť času pri spoločnom kontakte, pri snahe oboznámiť sa 

s novými- modernými vecami, technológiami? 

• Rodinné a sviatočné dni sa riadia tradíciami, ktoré ste nastolili? Ak nie, rešpektujete 

snahy o inováciu zvykov, tradícií? 

• Odovzdávanie hodnôt vnúčatám realizujete z vlastnej iniciatívy, alebo Vás o to 

požiadalo vnúča samo? 

• Prenos kultúry, hodnôt, vidíte ich v konaní vnúčaťa? 

• Myslíte si, že máte v rodine manželstvo, v ktorom možno badať kultúrny konflikt? 

Ako sa prejavuje? 

• Rozprávate sa s vnúčatami o striedaní generácií? 

• Pri strate životného partnera, blízkej osoby bolo Vám vnúča oporou? Ako ste takúto 

oporu pociťovali, v čom? 

• Na zosnulých členov rodiny spomínate spoločne s vnúčatami? 

• Hovoríte s vnúčatami o smrti?  

• Čo by ste chceli v tejto chvíli chceli povedať, odkázať vnúčaťu? 

• Ako vnímaš/te spolužitie so starým rodičom? 

• Aké sú pozitíva a negatíva života so starým rodičom v jednej domácnosti? 

• Kto nastavuje pravidlá v rodine? Pri stanovovaní pravidiel spolupracujú 

s Tebou/Vami?  

• Na čom je založený vzťah k starému rodičovi? Je niečo, čo ho robí jedinečným, 

nenahraditeľným? 
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• Zasahuje starý rodič do Vašej výchovy(Zasahoval starý rodič)? Vnímate to (Vnímali 

ste to), snažíte sa to akceptovať, alebo to odmietate? 

• Stáva sa, že cez autoritatívne postavenie starého rodiča v domácnosti, dosahujete svoje 

požiadavky, ktoré Vám/Tebe rodičia nedovolili? 

• Čo je centrom fungujúcich, nefungujúcich vzťahov?  

• Vyvolali ste niekedy konflikt v rodine a starý rodič je Vám/tebe ochotný odpustiť, čo 

rodič nie? 

• Máte spoločné záujmy so starým rodičom, o akých témach sa najčastejšie rozprávate? 

• Koľko času trávite so svojimi starými rodičmi? 

• Radu starých rodičov prijímate alebo odmietate? 

• Ako starý rodič zasahuje do vašej/ tvojej výchovy? 

• Očakávate finančnú podporu, a ponúkate ju starému rodičovi? 

• Stáva sa, že otázky majetkovo- právneho vysporiadania sú vo vašej rodine zdrojom 

konfliktov? 

• Starému rodičovi poskytujete oporu, pomoc, a naopak? 

• Čo pre Vás/Teba znamená objatie starého rodiča? 

• V prípade zhoršenia zdravotného stavu starého rodiča, by ste zastávali názor 

inštitucionálnej starostlivosti, alebo by ste sa rozhodovali pre domácu starostlivosť? 

• Odovzdávate starému rodičovi skúsenosti pri práci s modernými informačnými 

technológiami? 

• Komunikuje prevažne len verbálne bez informačných technológií? 

•  Rozumiete si so starými rodičmi všetky slová, ktoré používate? 

• Zdôveríte sa starému rodičovi s tým čo prežívate, aj keď viete že je to proti jeho 

hodnotám, alebo svoje názory pre zachovanie vzťahu zatajíte? 

• Starý rodič je zdrojom prenosu kultúry, hodnôt vo Vašej/Tvojej rodine? 

• Sviatočné dni, rodinné sviatky prežívate spoločne, v kruhu starého rodiča? 

• Aké hodnoty, tradície Vám/Tebe odovzdal starý rodič? 

• Riadite sa hodnotami, ktoré Vám/Tebe boli odovzdané? 

• Snažíte sa, aby sa starý rodič stotožnil s Vašimi/Tvojimi hodnotami? 

• Ako vnímate skutočnosť striedania generácií? 

• Aký je Váš/Tvoj postoj k umieraniu? 

• Rozprávate sa so starými rodičmi o smrti, alebo sa snažíte vyhnúť tejto téme? 

• Čo by ste v tejto chvíli chceli povedať, odkázať starému rodičovi? 
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Príloha D Očakávania miery pomoci a starostlivosti zo strany starých rodičov 

a vnúčat 

Tab. 23 Ukážky z rozhovorov (Priazeň vnúčat) 

Indukované kategórie 
Priazeň vnúčaťa je prirodzená, alebo ste o ňu nútený bojovať 

darmi, finančnými prostriedkami? 

Prirodzená priazeň 

„Oni sa vždy všetci zaujímajú, oni keď prídu, vždy prídu starká 

ako sa máte. Kde čo mi aj prinesú?“ 

„Nie, nie je prirodzená. Oni sú také deti, že vedia si vážiť, že sú 

tu s nami.“ 

Myslím prirodzená 

„No ja si myslím, že je prirodzená, ale aj finančne, iste sa 

poteší, keď mu nejakú hračku kúpim. No a vnučku si 

podporujem finančne aspoň tak tými desiatimi eurami, každý 

týždeň. Podľa mojich finančných možností.“ 

Zištná priazeň 

„Nebojujem, len čo mám povinnosti pri sviatok. Základné 

povinnosti. Deti druhého syna sa ma nikdy neprišli opýtať, čo 

nežijú so mnou, čo mi treba. Prídu len vtedy, keď.. 

 

Identifikované kategórie: charakterizujeme subjektívne názory starých rodičov, či je priazeň 

ich vnúčat prirodzená alebo založená na daroch a finančných prostriedkoch. Väčšina 

participantov vníma priazeň, záujem zo strany svojich vnúčat za prirodzený, nie je pod 

vplyvom materiálnych prostriedkov. Stretávame sa aj s pochybnosťami, kde participant nebol 

jednoznačne stotožnený so svojim tvrdením. Z kategóriou zištnej priazne sa nestretávame 

konkrétne s prvkom vzájomného spolužitia, pretože materiálne prostriedky nevstupujú do 

vzťahu starého rodiča a vnúčat, ktorí žijú vo viacgeneračnej rodine, ale vnúčat, ktoré 

navštevujú starého rodiča a bývajú mimo spoločnej domácnosti. Preto vzhľadom na predmet 

nášho prieskumu, nemôžeme jasne zovšeobecniť toto tvrdenie na našu prieskumnú vzorku. Je 

však o ňom potrebné hovoriť ako o salutogénnom faktore, ktorý upozorňuje na tento stav.  

Príloha E Striedanie generácií 

Tab. 24 Ukážky z rozhovorov (Postoje generácie vnúčat k umieraniu) 

Indukované kategórie Aký je Váš/Tvoj postoj k umieraniu? 

Kolobeh života 

„Akože je to prirodzený rytmus života, ale tak nie každý, 

myslím že skôr nikto nie je rád, že keď mu niekto blízky umrie.“ 

 

Strach, úzkosť 

„Tak znášam to ťažko. Ten človek vždy bude chýbať. „ 

„Bojím sa.“ 

„Ťažká na prežívanie.“ - „Ťažká téma.“ 
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Identifikované kategórie: Prostredníctvom tejto otázky sme chceli poukázať na vnímanie 

mladšej generácie. Snažili sme sa charakterizovať ich postoje k striedaniu generácií, 

konkrétne k umieraniu. Striedanie generácií je považované za prirodzený kolobeh života, 

ktoré je náročne na psychické, emočné prežívanie človeka. 

 

Tab. 25 Ukážky z rozhovorov (Téma smrti v rodine) 

Indukované kategórie 
Rozprávate sa so starými rodičmi o smrti, alebo sa 

snažíte vyhnúť tejto téme? 

Rozprávame sa „Rozprávame sa o smrti, aj čo je potom...“ 

Nerozprávame sa vyhnúť 
„Nerozprávame sa o smrti.“ – „Radšej vyhnúť.“ 

„Tejto téme, sa snažím radšej vyhnúť“ 

 

Identifikované kategórie: Zamerali sme sa na vzájomnú komunikáciu generácií, nakoľko sa 

dokážu navzájom rozprávať o striedaní generácií, či sa snažia téme smrti vyhnúť alebo 

v priame konfrontácii, hovoria s vnúčatami o tom, že striedanie generácií zabezpečuje 

kontinuitu v spoločnosti. 
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PROBLÉMY DETÍ PRI ODCHODE Z DETSKÉHO DOMOVA 

Bc. Karolína Brenišinová 

Školiteľka: doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD. 

TF KU v Košiciach 

 

ABSTRAKT 

BRENIŠINOVÁ, Karolína: Problémy detí pri odchode z detského domova. [Študentská 

vedecká odborná činnosť] / Karolína Brenišinová – Katolícka univerzita v Ružomberku. 

Teologická fakulta; Katedra spoločenských vied. – Školiteľ : doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, 

PhD. –Ružomberok : TF, 2017. Počet s. 34. 

Práca je spracovaná s účelom zistiť, aké sú problémy detí pri odchode z detského domova 

a po ich zistení navrhnúť vhodné riešenia. Preto je tvorená z teoretickej a aj empirickej časti. 

Pre každú časť sú určené ciele. Hlavným cieľom práce je zistiť súčasný stav problematiky detí 

odchádzajúcich z detských domovov, identifikovať základné dôvody umiestnenia detí do 

DeD, zistiť najčastejšie problémy detí pri odchode z DeD doma a v zahraničí a na základe 

uskutočneného kvalitatívneho výskumu navrhnúť riešenia, ktoré by pomohli deťom po 

odchode z DeD, teda po ukončení ústavnej starostlivosti, viesť plnohodnotný život. Zistil sme, 

že najproblémovejšími oblasťami vo všeobecnosti sú: práca/štúdium, bývanie a samostatnosť.  

Kľúčové slová: Detský domov. Dieťa. Odchod. Problémy. 

 

 

ABSTRACT 

BRENISINOVA, Karolina: Problems of children leaving foster home. [Student’s scietufic 

work] / Karolina Brenisinova - Catholic University in Ruzomberok. Faculty of Theology; 

Title training center. - Supervisor: doc. PhDr. Ing. Lydia Leskova, Ph.D. – Ruzomberok: TF, 

2017. Number p. 34. 

Our work is done for the purpose of knowing what the problems of the children are when 

leaving foster home and after that suggest suitable solutions. That is the reason why it is 

composed of theoretical as well as empirical parts. There are aims defined for each of the 

parts. The main aim is to know current state of problems of children leaving foster homes, 

identify basic reasons for placing children to foster homes, know the most frequent problems 
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of children when leaving foster home here and abroad, and suggest solutions based on 

realized qualitative research which would help children after leaving foster home, or after 

finishing state-ordered care in other words, to lead a full-value life. We have found out that 

the most problematic areas in general are: job/study, housing and autonomy. 

 

ÚVOD 

Túto tému sme si vybrali na základe absolvovanej praxe v detskom domove 

v Spišskom Štiavniku, kde nás zaujala práve chovanci z detského domova, ktorí sú špecifický 

tým, že im chýba rodina a bežné veci, ktoré si my neuvedomujeme, tak pre nich môžu byť 

veľmi komplikované a neznáme. A zdalo sa nám, že práve písanie práce zameranej na 

problémy detí pri odchode z detského domova nám môže pomôcť bližšie pochopiť ich 

situáciu, stretnúť sa s nimi a zároveň im poskytnúť pomoc tak, že by sme našli vhodné 

riešenie ich problémov, s ktorými sa stretávajú pri odchode z DeD. 

Hlavným cieľom práce je zistiť súčasný stav problematiky detí odchádzajúcich 

z detských domovov, identifikovať základné dôvody umiestnenia detí do DeD, zistiť 

najčastejšie problémy detí pri odchode z DeD doma a v zahraničí a na základe uskutočneného 

kvalitatívneho výskumu navrhnúť riešenia, ktoré by pomohli deťom po odchode z DeD, teda 

po ukončení ústavnej starostlivosti, viesť plnohodnotný život.  

Práca pozostáva zo štyroch kapitol, záveru a príloh, v ktorých sa nachádza potvrdenie 

o absolvovanej praxi v detskom domove a prepísanie spravených pološtruktúrovaných 

rozhovorov s našimi participantmi. V prvej kapitole, ktorá sa zaoberá teóriou, budú popísané 

dôvody na vyňatie dieťaťa z jeho biologickej rodiny, s akými problémami sa stretávajú deti 

pri odchode z detského domova na Slovensku a v zahraničí. V druhej kapitole budú ciele 

pre teoretickú a empirickú časť práce. V tretej kapitole budú uvedené časti z prepísaných 

rozhovorov a kategoriálne systémy. Posledná kapitola sa bude venovať získaným výsledkom 

a ich porovnávaniu s inými výskumami. Zároveň sa pokúsime navrhnúť riešenia problémov, 

ktoré by sme mali získať počas výskumu. 

Pri písaní využijeme viaceré metódy. Prvou metódou bude štúdium literatúry, ktorá 

nám pomôže najmä pri písaní prvej časti práce. Rozhovor a pozorovanie je ďalšia metóda, 

ktorú využijeme pri realizácii interview. Túto metódu sme už z časti využili pri získavaní 

informácií od sociálnych pracovníčok. Na uskutočnenie výskumu použijeme interview. Kvôli 

dôveryhodnejším údajom spravíme komparáciu našich výsledkov s výsledkami iných autorov.  
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Základný zdroj informácií budeme čerpať z výskumnej správy od Milana Fica, knihy 

od Mikloška J. a Žarnayho Š., diplomovej práce od Kopřivovej L. a od ďalších autorov ako 

Belková V., Papšová M., Jakubis M.  

 

1   STAV RIEŠENIA PROBLEMATIKY NA SLOVENSKU 

A VZAHRANIČÍ 

 

V prvej kapitole sa budeme zaoberať najčastejšími problémami dieťaťa pri odchode 

z detského domova. No najskôr si objasníme, prečo a kedy sa deti dostávajú do náhradnej 

starostlivosti a z akého prostredia odchádzajú.  

 

1.1 Dôvody umiestnenia dieťaťa do detského domova 

Dieťa je umiestnené do detského domova na základe rozhodnutia súdu, ktorý určí buď 

ústavnú starostlivosť, predbežné opatrenie, alebo výchovné opatrenie. Dvomi 

najzákladnejšími dôvodmi pre umiestnenie dieťaťa do detského domova je jeho rodina 

a samotné dieťa. Pri zlyhaní rodiny je ohrozený celkový vývin dieťaťa. Papšová spomína aké 

môžu byť dôvody na to, aby bolo dieťa odobrané z rodiny. Prvými z nich sú objektívne 

a subjektívne prekážky. Objektívne prekážky pri výchove sú napr. úmrtie, väzenie, alebo 

liečenie rodičov. Subjektívnymi prekážkami sú drogové a alkoholické závislosť a mentálne 

postihnutie. Závislosť rodičov má negatívny dopad na dieťa z toho dôvodu, že nemá dobrý 

vzor a môže mať predpoklady k týmto závislostiam. Ďalšími dvoma predpokladmi 

na umiestnenie dieťaťa do detského domova je
 
výchova a starostlivosť. Starostlivosť o dieťa 

je zanedbaná, teda môže byť nedostatočná a málo podnetná pre zdravý rozvoj dieťaťa. 

Výchova je rozdelená na päť druhov zlej výchovy „zavrhujúca, zanedbávajúca, 

rozmaznávajúca, úzkostná a protekčná.“ (Papšová, 2011, s. 44). Posledným z dôvodov 

na strane rodiča je týranie a zneužívanie dieťaťa. Ako sme už spomínali príčina môže byť aj 

v dieťati napr. záškoláctvo, užívanie alkoholu a drog, problémové správanie a rôzne 

priestupky voči zákonu (Papšová, 2011). Tabuľka 1 uvádza päť najčastejších dôvodov 

na vyňatie dieťaťa z rodiny na strane dieťaťa a päť najčastejších dôvodov na strane rodičov 

za roky 2006 a 2007 podľa Mikloška a Žarnaya (2008).  
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Tabuľka 1 Dôvody na vyňatie dieťaťa z rodiny 

Na strane dieťaťa Na strane rodičov 

zanedbaná školská dochádzka strata bývania 

úteky z domu a túlanie matka alkoholička 

poruchy správania v škole otec alkoholik 

poruchy správania voči rodičom nezamestnanosť 

nevhodná partia zdravie rodičov 

Okrem týchto najčastejších dôvodov väčšinu z nich tvorila kolónka iné dôvody. Na 

strane dieťaťa prevažovali ako iné dôvody žiaden dôvod na strane dieťaťa, zdravie dieťaťa, 

tehotenstvo v skorom veku atď. Na strane rodičov hlavne zlá výchova a starostlivosť, 

nevhodné vzory a normy, nezáujem o dieťa, trestná činnosť, opustenie dieťaťa po narodení. 

Ani raz nebol uvedený dôvod úmrtie rodičov (Mikloško, Žarnay, 2008). 

Fico sa vo svojom výskume odvoláva na Škovieru (2008) a Bakera (2006) podľa, 

ktorých sú tri najčastejšie dôvody na umiestnenie dieťaťa do detského domova: 1. 

zanedbávanie dieťaťa 2. ohrozený vývoj 3. chudoba (Fico, 2012). Škoviera sa vo svojej knihe 

pýta či za umiestnenie dieťaťa do detského domova môže vždy len rodič. Vidí tam súvislosť 

s malou spoluprácou s rodinou, ktorá by mohla zabrániť odchodu dieťaťa do detského 

domova. Ďalej uvádza typické delenie snahy rodičov sa starať o dieťa: nechcú sa starať, 

nevedia sa starať, alebo sa nemôžu starať o dieťa (Škoviera, 2006). Mikloško a Žarnay za 

riziko vyňatia dieťaťa z rodiny považujú neúplnú rodinu hlavne v nerómskych rodinách. Čo 

sa týka spolupráce rodičov s úradmi pred vyňatím, tak v porovnaní s rokom 2006 a 2007 sa 

zhoršila spolupráca rodičov s úradmi. Len 21 % otcov a 48 % matiek spolupracovalo 

s úradmi. Kvalitná spolupráca na strane matiek bola hlavne u vzdelaných matiek okrem tých, 

ktoré mali dokončenú vysokú školu. Tie deti v detskom domove, ktoré mali matku z detského 

domova, boli nimi intenzívnejšie navštevované a prichádzali za nimi samé od seba. No 

zároveň boli návštevy menej pravidelné. Po vyňatí dieťaťa v roku 2006 až 65 % rodičov 

udržiavalo kontakt s dieťaťom a v roku 2007 sa to znížilo na 59 %. Tu sú zahrnuté pravidelné 

a nepravidelné kontakty. Približne 60 % z uvedených rodičov sú manželia, zvyšní sú iba 

rodičia žijúci bez partnera (Mikloško, Žarnay, 2008). 

Predchádzajúci výskum realizovaný Mikoškom a Žarnayom (2008) nám hovorí, že za 

rok 2006 bolo 46 % rodičov, čo sa nevedeli postarať o svoje dieťa, a 43 %, čo sa nechceli 

postarať o svoje dieťa. V ďalšom roku sa údaje trochu zmenili a to tak, že bolo 49 % rodičov, 

čo sa nevedeli postarať o dieťa, a 41 %, čo s nechceli postarať o dieťa. U tých, ktorí sa 

nevedeli postarať sa vyskytoval problém so stratou práce a bývania. Tí, ktorí sa nechceli 
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starať sa preukázal vo väčšine alkoholizmus a týranie dieťaťa. Bolo zistené, že pri vyňatí 

dieťaťa vo väčšine s tým rodičia súhlasia najmä ak ide o problémové správanie dieťaťa. 

Hlavným cieľom výskumu, ktorý uskutočnil Fico (2012), bola snaha zistiť akú majú 

úspešnosť zamestnať sa ľudia z detských domovov. Okrem toho zisťoval charakteristiku 

týchto ľudí. Zistil, že najčastejšie sú umiestňované deti štvorročné alebo pätnásťročné. 56 % 

detí bolo vyňatých z rodiny na základe ich zanedbávania. Smrť rodičov, väzenie, a závislosti 

boli len v malej miere uvedené (približne 5 %). Novonarodené deti boli opustené buď 

z maloletosti matky, alebo zdravotného postihnutia dieťaťa. Čím boli staršie deti, tým bol 

dôvod na odobratie do domova skôr na strane dieťaťa ako rodiča. 

Belková (2008) pri odobratí dieťaťa spomína aj zlú výživu, zlé ekonomické 

podmienky v rodine, nedostatočné školské výsledky a výskyt slabého emocionálneho 

a sociálneho rozvoja dieťaťa. Ako dôvod na odobranie dieťaťa z rodiny nevidí len jeden 

dôvod, ale viaceré, ktoré sú v kombinácii napr. záškoláctvo, krádeže, trestná činnosť rodičov, 

alkoholizmus a zneužívanie detí k trestnej činnosti zo strany rodičov atď. 

Ak sa vyskytnú spomínané dysfunkcie u rodičov, tak podľa zákona, kde má prednosť 

osobná a pestúnska starostlivosť, dieťa ešte nemusí skončiť v ústavnej starostlivosti. 

Brajerová (2011) ako jeden z ďalších dôvodov na umiestnenie dieťaťa do detského domova 

poukazuje na chýbajúcich príbuzných v rodine, u ktorých by mohlo byť dieťa umiestnené. 

K predchádzajúcim dôvodom by sme mohli doplniť aj zlé sociálne podmienky. 

Problémové rodinné prostredie, z ktorého deti odchádzajú môže negatívne ovplyvniť 

ich budúci život, ale aj ich umiestnenie do špeciálnej školy, ktorá im skomplikuje ich 

možnosti na budúce zamestnanie. Okrem špeciálnej školy, bolo preukázané že, zamestnanie 

má viac z tých detí, ktoré mali v čase odchodu z rodiny zamestnaných rodičov. Síce nebolo 

dokázaná, že zamestnanosť a vek rodičov, stav rodiny a to, či bolo dieťa odobraté matke, 

alebo otcovi má vplyv na zamestnanosť dieťaťa, ale dokázalo sa, že čím vyššie vzdelanie mali 

rodičia, tým bola vyššia pravdepodobnosť, že si dieťa našlo prácu (Fico, 2012). Tu sa nám 

vyskytuje jeden z najhlavnejších problémov dieťaťa pri odchode z detského domova a tým je 

nezamestnanosť. Tento problém si bližšie popíšeme v ďalšej podkapitole.  

Fico (2012) uvádza, že 46 % detí pochádza z rozvedenej rodiny, 34 % z rodiny 

s oboma rodičmi, 17 % žilo s jedným rodičom, 2,6 % boli siroty. Bolo zistené, že deti sú 

častejšie odobrané matkám. Najčastejší vek matiek je 27 – 30 a vek otcov je 35 – 38. 

Charakteristika týchto rodičov je, že boli viac ako rok nezamestnaní a ich ekonomická 

situácia bola veľmi slabá. 66% rodičov malo ukončenú len základnú školu. V malom počte sa 

vyskytli aj úplne negramotní rodičia. 
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Vek matky za rok 2006 bol najčastejší od 30 – 40. Podobné výsledky vyšli aj v roku 

2007. Vek matky pod 15 a nad 55 rokov sa nevyskytol. Najčastejší vek otca vyňatého dieťaťa 

v roku 2006 a 2007 bol 35 – 39 rokov. Vek pod 18 rokov sa nevyskytol. Z výskumu z roku 

2007 bolo zistené, že 26 % rodičov vyňatého dieťaťa boli manželmi, 16 % rodičov bolo 

rozvedených, 4 % sa rozvádzali, 17 % boli v kohabitácii, 29 % bol iba jeden rodič, 7 % boli 

vdovy a 1 % sa nevie. Ako dôvod na vyňatie bolo najčastejšie určené strata bývania, 

nezamestnanosť rodičov, matka alkoholička, zanedbaná školská dochádzka, zdravie dieťaťa, 

zdravie rodiča. Rizikovým faktorom na vyňatie dieťaťa sa ukázalo dosiahnuté vzdelanie 

rodičov. Väčšina z nich mala dosiahnuté základné vzdelanie, niektorí mali nedokončené 

základné vzdelanie. U otcov 20 a menej percent malo dokončenú strednú školu. Matka aj otec 

mali podobne dosiahnuté vzdelanie a asi polovica rodičov boli dlhodobo nezamestnaní v čase 

vyňatia. 

Výskum sa ďalej zaoberal tým, aká je pravdepodobnosť, že rodičom, ktorí boli 

v ústavnej starostlivosti budú vyňaté deti. U žien je 53–krát vyššia takáto pravdepodobnosť 

a u mužov 19–krát vyššia za rok 2006. Matky skôr riešiť situáciu nevedeli ako by nechceli. 

Chýbajúce rodinné a manželské prostredie v detských domovoch majú za následok vyňatie 

dieťaťa rodičom, ktorí boli v ústavnej starostlivosti. 

Čo sa týka súrodencov, tak len 17 % nemalo súrodenca a približne polovica 

z vyňatých detí mala troch a viac súrodencov. Spolu so súrodencom je takmer polovica detí 

vyňatá z rodiny v ten istý deň. Pomer vyňatých súrodencov medzi rómskymi a nerómskymi 

súrodencami za rok 2007 bol rovnaký. Výhodou vyňatých detí so súrodencom oproti deťom 

bez súrodenca je, že majú vyššiu šancu na návrat do pôvodnej rodiny. Ďalej boli vyňaté deti, 

ktoré mali súrodencov, ale súrodenci neboli vyňatí. Polovica z nich mala viac ako 10 rokov 

a tretina z nich nemala viac ako1 rok. Výsledok nám hovorí, že sú to deti, buď s poruchou 

správania, alebo sa ich rodičia vzdali priamo po pôrode. V týchto prípadoch je menšia šanca 

na návrat do biologickej rodiny oproti iným prípadom. Znova sa tu ukazuje riziko jedného 

rodiča, pretože 39 % z nich žilo len s matkou (Mikloško, Žarnay 2008). 

Zaujímavým faktom je, že čo sa týka úmrtia rodičov, teda osirených detí v detských 

domovoch, tak len veľmi malý počet je z tohto dôvodu umiestnených v detských domovoch. 

Podľa výskumu z roku 2005 zo 4191 detí umiestnených v detskom domove bolo 50 detí 

bez oboch rodičov a 540 malo jedného rodiča. V roku 2006 až 50 % detí vyňatých z rodiny 

žilo v tej dobe iba s jedným z rodičov a v roku 2007 počet stúpol na 60 % detí žijúcich 

s jedným rodičom (Mikloško, Žarnay 2008). Fico (2012) uvádza, že podľa Eurochildu z roku 

2010 až 80 % detí má šancu pri dobrej sanácii prostredia sa vrátiť aspoň k jednému z rodičov, 
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alebo s ním aspoň udržiavať kontakt. Pred vyňatím dieťaťa 50 % detí žije aspoň s jedným 

z rodičov. Tabuľka 2 nám znázorňuje koľko bolo na Slovensku DeD od roku 2009 po rok 

2016. 

Tabuľka 2 Celkový počet detských domovov (UPSVAR. Typ zariadenia detských 

domovov) 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Počet  
detských  
domovov 

96 94 91 87 85 
 

89 
 

90 
 

90 

 

V Tabuľke 3 je uvedené, ako sa na Slovensku menil počet detí prichádzajúci a odchádzajúcich 

z DeD. 

 

Tabuľka 3 Počet detí prichádzajúcich a odchádzajúcich z detského domova (UPSVAR. 

Ukončenie poskytovania starostlivosti deťom a mladým dospelým v DeD) 

 

V Tabuľke 3 môžeme vidieť aj celkový počet odchádzajúcich detí z detského domova 

a osobitne aj počet mladých dospelých opúšťajúci detský domov. Tu sa blížime k téme ďalšej 

pod podkapitoly, ktorá nám objasní aké sú najčastejšie problémy dieťaťa pri odchode 

z detského domova. 
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Na začiatok by sme si mohli položiť otázku: Čo znamená slovo odchod? Deti, ktoré sa 

dostali do detského domova už jeden odchod majú za sebou a dosiahnutím plnoletosti ich 

čaká druhý odchod. Niektorí už počas pobytu v detskom domove sa museli viackrát 

premiestniť, buď do iných detských domovov, alebo v tom lepšom prípade do náhradnej 

rodiny. 
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Tieto zmeny a prechody sú pre dieťa veľmi stresujúce, vyvolávajú úzkosť, spomienky 

sa im spájajú dokopy a sú nejasné. Oslabená pamäť môže narušiť identitu (Ryan, Walker, 

2006). V dospievaní sa človek snaží vytvoriť si svoje vlastné ja, svoju identitu. K jej 

vytvoreniu by mal poznať svoju minulosť, ktorá deťom v detských domovoch často chýba 

(Roháček, Vladislav, 2009). Ak nemá vytvorenú identitu stáva sa z človeka anonymná bytosť, 

ktorá nemá uspokojené základné psychické potreby, nevie sa zaradiť do spoločnosti, chýba 

mu zdravý vývoj atď. Identita sa začína vytvárať už od narodenia pri matke a ak tento kontakt 

nie je, tak dieťaťu sa vytvárajú mnohé komplikácie (rečové, vzťahové, ...), ktoré pretrvávajú 

celý život. Vzniká tzv. „domovák – bez rodičov, rodiny, sebahodnoty, nechcené dieťa 

na okraji spoločnosti, často cieľ výsmechu a ponižovania, inokedy dobročinnosti a ľútosti“ 

(Mikloško, Žarnay, 2008, s. 77-78). Nepozná význam základných rodinných pojmov, tým 

nevie čo znamenajú aj privlastňovacie zámená (moje, jeho ...), ktoré určujú komu čo patrí 

a s privlastňovaním vecí má problém. Táto nálepka domováka spôsobuje „klamanie, 

manipuláciu a ignoráciu dospelých, fajčenie, krádeže, hlučné správanie bez empatie, agresiu, 

užívanie drog, využívanie role „úbohého domováka“ na vydieranie, sú najčastejším 

spoločenským správaním detí a mladých ľudí, vyrastajúcich v anonymite detského domova“ 

(Mikloško, Žarnay, 2008, s. 78-79).  

Od rodičov sa má naučiť vzorom správania a identifikácií pohlavia. Ak v jeho okolí 

nie je správny vzor môže to na nich zle vplývať a v budúcnosti zlyhávajú v spoločenskom 

živote. Ako riešenie bola uvedená „systematická sociálna práca“, ktorá pomôže 

so sociálnymi problémami a aj so zlým vplyvom okolia. Problém s identifikáciou svojho ja, 

ktoré vzniká z vedomia, že nikam nepatrí, spôsobuje problém s adaptáciou a aj so správaním. 

Ďalším z problémov je budúcnosť, ktorú nemajú s kým plánovať, lebo nemajú rodičov, ktorí 

by im s tým pomohli. Tým strácajú nádej do budúcna. Väčšina z uvedených problémov 

zapríčiňuje ústavná starostlivosť, ktorá na šťastie už prechádza vyššie spomínanou 

transformáciou detských domovov (Papšo, 2008). 

Ďalšie negatívne dôsledky chybnej identity môžu spôsobiť okrem problémom 

so socializáciou, aj partnerské problémy, páchanie trestnej činnosti, izolovanosť a časté 

sťahovanie sa (Purková, 2009). 

 Ako sme sa na začiatku kapitoly pýtali, tak Purková tiež hľadá odpoveď na podobnú 

otázku „Čo pre mladých ľudí odchod znamená?“ (Purková, 2009). Odpovedá na to, že je to 

pre nich o mnoho náročnejšie, ako pre tých, ktorí vyrastajú v rodine. Všetko musia vykonať 

skôr, sami a majú veľa vecí, ktoré si musia zabezpečiť. V predchádzajúcej podkapitole sme 

mali uvedené koľko detí odchádza každoročne z detského domova. Od roku 2000 môžeme 
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vidieť, že počet týchto ľudí sa zvyšuje. A v roku 2013 oproti roku 2000 sa tento počet takmer 

dvakrát zväčšil. 

Čo sa týka zahraničia, tak Česko je na prvom mieste v umiestňovaní detí do detských 

domovov (Placáková, Placáková, Smolíková, Vosátka, Horák, 2011). Od roku 1995 po rok 

2004 odišlo z ústavnej starostlivosti spolu 17 454 detí v Česku. Z toho 7 574 detí odišlo 

z detských domovov (Purková, 2009). 

Ešte pred tým ako začneme s problémami dieťaťa pri odchode z detského domova, 

mohli by sme si objasniť aký vplyv má ústavná starostlivosť na dieťa. Už sme si spomenuli, 

že ústavná starostlivosť narúša identitu dieťaťa. Jedným z problémov, najmä pri starom type 

detských domovov bol hospitalizmus. Vzniká tým, že dieťa dostáva úplnú starostlivosť 

a nerobí takmer nič, väčšinou sa vídava len s ľuďmi z detského domova a čas trávi 

vo vymedzenom priestore, čím sa nevie adaptovať na reálny život mimo ústavu. Ďalším 

z problémov ústavnej starostlivosti môže byť rovnaký vekovo a pohlavne kolektív, vznik 

ponorkovej choroby, šikanovanie, nedostatok súkromia (Matoušek, 1999). Okrem uvedených 

problémov musia čeliť ďalším problémom oproti tým deťom, ktoré vyrastajú v biologickej 

rodine a majú v nej oporu. 

 

1.3 Problémy dieťaťa pri odchode z detského domova v zahraničí 

Popísanie problémov detí odchádzajúcich z detských domovov je pomerne 

komplikované, kvôli malému záujmu o ľudí, ktorí opúšťajú detské domovy. Zároveň je 

niekedy náročné sa s týmito ľuďmi skontaktovať. Treba upozorniť, že v krajinách sú rôzne 

druhy náhradnej starostlivosti. Závisí to od kultúry, politiky, demografie danej krajiny 

a rôznych iných činiteľov. Upovedomuje nás na to Fico a aj Novák. Odchod dieťaťa 

z detského domova má na starosti samotné dieťa, jeho rodina a následná starostlivosť. 

A práve v tom je odlišná náhradná starostlivosť v krajinách. Novák poukazuje na Dánsko, kde 

je najmodernejší systém náhradnej starostlivosti. V tomto type prevláda podpora rodiny. 

Ďalšie dva typy náhradnej starostlivosti sú zamerané na rozvoj dieťaťa a služby rodine 

(Novák, Paleček, Šmídová-Matoušová, Vyskočil, Zuman, Věduna, 2013). 

Fico uvádza rôzne oblasti z krajín, ktoré sú dôležité pri odchode z detského domova: 

„názory mladých ľudí na pripravenosť na odchod; kvalita poskytovania služieb; dôležitosť 

sociálnych kontaktov; úroveň vzdelania; sociálna izolovanosť, marginalizácia, 

psychosociálne problémy; bývanie a uplatnenie sa na trhu práce.“ (Fico, 2012, s. 6-7). 

V Kanade bolo zistené, že zo 16 odchádzajúcich mladých ľudí štvrtina udržiavala kontakt 
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so sociálnymi pracovníčkami a tretina bola pripravená na odchod. Vo Veľkej Británii 42 % 

týchto ľudí nebolo presvedčených, že by už mali odísť preč z detského domova.  

Sociálne pracovníčky majú za úlohu pomôcť mladým nájsť si bývanie a prácu. Teda 

ich chystajú na opustenie detského domova. Vo viacerých krajinách napr. Holandsko, Británia 

bolo preukázané, že tí, ktorí mali možnosť prípravy na odchod dosahovali lepšie výsledky 

v živote. V Jordánsku sa takmer vôbec neposkytuje pomoc pri osamostatňovaní sa. 

V Rumunsku je to podobné a deti sú závislé na detských domovoch, čo má zlý dopad na ich 

budúci život. Okrem uvedených problémov sa vyskytuje ďalší a tým je bývanie. Tí, ktorí si 

nemajú možnosť nájsť si bývanie často im hrozí pobyt na ulici (Fico, 2012). 

V Dánsku okolo 12 % mladých vo veku od 16 do 18 rokov majú k dispozícii 

samostatné ubytovanie, kde im pomáha s osamostatňovaním „mentor“ (Novák, Paleček, 

Šmídová-Matoušová, Vyskočil, Zuman, Věduna, 2013, s. 40). Z diplomovej práce 

od Kopřivovej (2006) zaoberajúcej sa mladými, ktorí odišli z detského domova v Česku si 

predstavíme päť participantov a ich možnosti na bývanie. Prvá participantka bola dohodnutá 

so sestrou. U nej býva naďalej, no chce si našetriť a kúpiť si vlastný byt. Druhý participant 

nemal kam ísť po odchode, tak skončil v Centre sociálnych služieb. Tam je doteraz. Pracuje 

a študuje, no nad budúcnosťou (práca, bývanie) veľmi nerozmýšľa. Tretí participant išiel 

do mestského bytu. Lenže stratil prácu vlastnou nezodpovednosťou tak sa musel odsťahovať. 

Išiel ku kamarátovi, ale po čase musel odísť aj odtiaľ. Mal v ponuke azylový dom, ale tam 

nechcel ísť, tak skončil u ďalšieho kamaráta. S kamarátom býva stále, prácu nemá a plánuje 

ísť do zahraničia. Štvrtá participantka išla bývať ku kamarátke jej matky. Plánuje si kúpiť byt 

z našetrených peňazí. Posledný participant prvú noc strávil u kamaráta, chvíľku býval aj 

u brata, ale jeho brat mal problémy s políciou, teda musel odísť. Teraz žije v dome na pol 

cesty, má priateľku, prácu, ale chce lepšiu prácu aj byt. Štúdium neplánuje dokončiť.  

V odbornej literatúre sa stretávame s poznatkami o dopade psychickej deprivácie 

na neskorší život jedinca (Matějček, 2000, Čáp, 1997, Vágnerová, 2000, Kern et. al., 2015, 

Bettnerová, 1995). Najviac ohrozené sú deti, ktoré sú v ústavnej starostlivosti od narodenia 

a rodičovskú starostlivosť vôbec nepoznali (Matoušek, 2003, Modi et.al., 2015).  

 Zistilo sa, že najčastejším problémom v Británii je nízka vzdelanosť, psychické 

a sociálne ťažkosti, nespokojnosť s úrovňou života. Psychosociálne problémy sa vyskytli aj 

vo Francúzku, kde čím boli starší, teda boli dlhšiu dobu preč z detského domova, tak klesal 

ich výskyt. S týmito problémami súviselo užívanie alkoholu, drog, problémy s políciou 

a potrebná pomoc od sociálnych pracovníkov. Zaujímavosťou vo Francúzku bolo, že väčšina 

z ľudí po odchode z domova malo rovnakú prácu ako ich biologickí rodičia. Približne 25 % 
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bývalo v ubytovni aj so svojimi priateľmi a asi 30 % malo problém so zákonom. Problémy 

v Británii majú negatívny dopad na nezamestnanosť. Tí, ktorí boli zamestnaní hovorili, že sa 

im darilo v škole, zostali dlhšie v detskom domove a využili buď následnú starostlivosť, 

pomoc od sociálnych pracovníkov, alebo od svojej rodiny. Jedným z faktorov, ktorý pomohol 

pri zamestnanosti je, že deti z náhradného rodinného prostredia sa v Británii zamestnal 

častejšie, ako deti z detského domova. V Austrálii boli podobné výsledky, ale boli doplnené 

dobrou stabilitou a stabilným bývaním. No 2/3 ľudí boli po pol roku nezamestnaní, alebo sa 

vrátili späť do predošlej rodiny a len každý piati mal dokončené stredoškolské vzdelanie.  

V Nórsku 3/4 mladých po odchode vo svojom živote ešte niekedy využije následnú 

starostlivosť. Ďalšie štúdie uvádzajú, že 2/3 sa majú celkom dobre. No tieto štúdie sa nedajú 

zovšeobecniť. Švédske výsledky poukazujú na malú pomoc deťom z detského domova a častý 

výskyt snahy o samovraždu, smrť, nízke vzdelanie, tehotenstvo neplnoletých a ťažkosti 

so zdravým. Úmrtnosť, sociálne vylúčenie a izolovanosť sa vyskytli aj vo Švajčiarsku, 

z dôvodu, že odchádzajúci z detského domova nemali nikdy sociálne styky. Výsledky 

z Holandska boli celkom uspokojivé, aj keď tu bol najčastejší problém s peniazmi 

a s voľnočasovými aktivitami, ako užívanie drog, neaktívnosť a problémy s kamarátmi. 

V Španielsku od 19 do 29 rokov si žijú vo vhodných podmienkach a aj keď nemajú 

dosiahnuté vysoké vzdelanie tak nemajú problém sa uplatniť na trhu práce. Problémy sa 

vyskytovali najmä pri nižšom veku odchodu z detského domova a to sa zhoduje aj 

s francúzskymi a holandskými výsledkami. V írskom Dubline sa ľudia z detských domovov 

často dostanú na ulicu. 40 % z bezdomovcov tvorili ľudia, ktorí nevyrastali v biologickej 

rodine. Aj v Británii sa 1/3 ľudí ocitla bez domova počas prvých dvoch rokov po odchode 

z detského domova. Môže to byť zapríčinené tým, že nemali skúsenosť s hľadaním 

a udržaním si bývania, majú pôžičky z čoho plynú dlžoby, nestabilita, alebo nevychádzajú 

so svojimi bývajúcimi. Ďalším z problémov je väzenie, kde v Británii polovica z väzňov bola 

v ústavných zariadeniach (Fico, 2012). Z českých údajov vieme, že od roku 1995 po rok 2004 

trestnú činnosť spáchalo 2328 detí z detských domovov. Z toho 87,5 % detí spáchalo trestný 

čin až po opustení detského domova. Zvyšok spáchal trestný čin buď pred umiestnením, alebo 

v detskom domove (Purková, 2009). 

Purková (2009) uvádza štyri skupiny, s ktorými bol robený výskum v Česku. Sú to 

ľudia, ktorí boli v detskom domove. Prvú skupinu tvorili mentálne postihnutí, ktorí doteraz 

žijú v ústavnej starostlivosti a nie sú schopní samostatnosti, sú problémoví, 

nespolupracujúci, nemajú sociálne kontakty atď. Časom len viac a viac upadajú. Túto skupinu 

tvorilo 5 osôb. Druhú skupinu tvorili 6 ľudia, ktorí nespolupracovali. Sú to osoby izolované, 
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s problémom sa integrovať do spoločnosti a neschopnosťou udržať vzťah s partnerom/kou 

a kamarátmi, sú nestáli a mávajú problém s delikventným správaním. Trpia narušenou 

identitou, čím je vysvetlená ich neochota spolupracovať. Tretia skupina bola zložená z 8 osôb, 

ktorí čiastočne spolupracovali, no neradi sú v sociálnom kontakte. Majú nízky stupeň 

vzdelania, sú nestabilní v práci a v bývaní, nevedeli sa postarať o svoje deti a tiež porušujú 

zákon. Najväčšiu a poslednú skupinu tvorilo 36 osôb, ktoré boli najviac spolupracujúce. Títo 

ľudia boli na tom sociálne najlepšie. Mali aj vyššie vzdelanie, 73 % z nich akurát pracovalo, 

12 z nich boli trestaní, 26 má manžela/ku, alebo dlhodobý vzťah. Jedenásti, ktorí nemajú 

vzťah s nikým mali aj horšie správanie a často zlyhávali. Zaujímavé je, že tých 26 ľudí, čo 

tvorí 46 % z celkového súboru, sú takmer nedotknutí depriváciou z detského domova 

a pochádzajú ešte z netransformovaných detských domovov (Purková, 2009). 

Fico (2012) uvádza podobné tri skupiny ľudí a ich charakteristiku po odchode 

z detského domova: 1. adaptovaní – stabilná práca, bývanie, dobré vzdelanie, dobré vzťahy 

s biologickou rodinou, vlastná rodina, príprava na odchod z detského domova atď. 2. 

prežívajúci – opustenie detského domova v mladom veku, zlyhanie NRS, nestabilná práca, 

skúsenosť s bezdomovectvom atď. 3. obete, problémoví – problémy s biologickou rodinou, 

nestabilné prostredie, problémy so vzťahmi, vzdelaním, bývaním, nezamestnanosť, poruchy 

atď. 

Ten istý autor spomína veľký problém týchto ľudí s hľadaním si práce. Tu vidíme, že 

sú znevýhodnení oproti tým, ktorí žijú v biologickej rodine, a aj tým, ktorí mali možnosť 

dostať sa do náhradnej rodinnej starostlivosti. Rodina a kontakty sú tiež jedným z faktorov, 

ktoré pomôžu pri osamostatňovaní sa. V Británii bolo preukázané, že za trvalé sociálne 

kontakty sú mladí pri odchode veľmi vďační. Sociálni pracovníci z Kanady súhlasia s tým, 

aby malo dieťa aspoň jednu blízku osobu. Ďalšími dôležitými skutočnosťami bola „podpora 

opatrovateliek/ľov, emočné bezpečie a finančná podpora“ (Fico, 2012, s. 10). 

Pomoc môže poskytnúť aj biologická rodina cez rodinnú skupinovú konferenciu, ktorá 

má presne stanovený postup. Sociálny pracovník ju navrhne a koordinuje celý proces 

konferencie (Žarnay, 2008). Tu môže pomôcť aj biologická rodina, ktorá má záujem pomôcť 

dieťaťu pri osamostatňovaní sa, no je málo dôkazov, o tom, že pomoc rodiny by bola 

prospešná. Zároveň existujú aj deti, ktoré buď majú problémy s rodinou, alebo ju nemajú. 

Jedným z problémov pri osamostatňovaní sa môže byť samotná rodina, ktorá dieťa týrala 

a zneužívala, čo spôsobilo traumy a následné skončenie mladého na ulici a bez práce.  

Najrizikovejšou skupinou detí z detských domovov tvoria ľudia inej rasy, s rôznymi 

poruchami a postihnutiami, užívajúci drogy (Fico, 2012). 
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1.4 Problémy dieťaťa pri odchode z detského domova na Slovensku 

Ústavná starostlivosť končí dosiahnutím plnoletosti alebo je predĺžením do 19 rokov, 

resp. mladý dospelý môže požiadať DeD o poskytnutie starostlivosti až do jeho 

osamostatnenia (najdlhšie do 25 rokov veku). Osamostatnenie v zmysle zákona je 

zabezpečenie si bývania a schopnosť samostatne sa živiť (Zákon č.305/2005 Z. z., § 49). 

Problémy pri odchode dieťaťa z detského domova sú takmer všade na svete podobné, 

no aj tak niekde prevládajú určité typy problémov.  

Na Slovensku existujú dve skupiny ľudí z detského domova: tí, ktorí akurát 

odchádzajú, a tí, ktorí sú už po odchode. V prvej skupine najčastejšie prevládajú komplikácie 

ako nedostatočná príprava, málo rozvinuté sociálne schopnosti pre hľadanie si práce a vznik 

závislostí. Druhá skupina najčastejšie trpí problémami s prácou, bývaním, s riešením 

problémov a založením si rodiny (Fico, 2012). Vidíme, že najmä mladí, ktorí sú už 

po odchode musia riešiť veci, ktoré vystihujú dospelosť, ktorá je charakterizovaná 

samostatnosťou, zabezpečovaním si financií a zakladaním si rodiny. Najvýstižnejšou 

definíciou dospelosti by mohlo byť slovo nezávislosť alebo samostatnosť v riadení si života 

(Brajerová, 2011).  

Vo výskume týkajúceho sa otázky založenia si vlastnej rodiny od Szaboóvej 75 % 

mladých je skôr za manželstvo ako mať viac nestabilných partnerských vzťahov. 70 % nechce 

podvádzať svojich/je manželov/ky. Obavy z dospelosti sa odlišujú medzi deťmi z detského 

domova a deťmi, ktoré nie sú z domova. U oboch bol najväčší strach z financií, ale 

v odlišných oblastiach. U ľudí z detského domova to bol strach zo samostatnosti 

a z nezávislosti a u druhých participantov sa to týkalo práce. Pričom obava z prvej skupiny 

bola v druhej skupine najmenšia. Pri otázke mať dieťa v oboch skupinách, aj keď 

s minimálnymi rozdielmi, vyše polovica súhlasila, že je nutné pre ich život (Szaboóvá). 

Na Slovensku problém s biologickou rodinou a kontaktom s ňou uviedlo 98 % 

profesionálnych rodičov a 30 % detských domovov (Filadelfiová, 2008). Podľa zákona 

dostanú mladí ako pomoc na samostatný život príspevok maximálne pätnásť krát väčší, ako je 

suma životného minima. Fico uvádza finančnú pomoc, ktorá je vo výške desaťnásobku 

životného minima. Po dovŕšení osemnásteho roku môžu zotrvať v detskom domove buď ak to 

chcú samy, alebo im to súd nariadil. Dôvody sú napr. hľadanie si práce, bývania, príprava 

na život. Maximálna horná veková hranica, po ktorú môžu zostať v detskom domove je 

27 rokov, ale iba v prípade ak študuje a je to jeho príprava na zamestnanie. Zvyčajne je to ale 

25 rokov. V minulých komunistických krajinách sa preukázalo, že dlhší pobyt v detskom 

domove zhoršuje dieťaťu možnosť žiť samostatne. Keď zotrvávajú v detskom domove musia 
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zaplatiť 15 % zo životného minima. Predtým ako dosiahnu osemnásť rokov je im 

vypracovaný plán IPROID, ktorý im má pomôcť s prípravou na odchod (Fico, 2012). 

Langstein (2008) opisuje aj takú možnosť, kde mladí mohli ísť bývať do útulkov 

pre bezdomovcov. Tento plán nemal úspech, lebo ako sme už spomínali začal sa tu objavovať 

problém s identitou, ktorá sa prejavovala identifikovaním sa mladých s bezdomovcami 

a s rastúcou nezamestnanosťou. 

Dom na pol ceste je tiež možnosť, kde sa môžu po osemnástom roku mladí ubytovať. 

Je určený pre tých, ktorí nemajú vybavené ubytovanie a uspokojované svoje potreby 

na prežitie. Má im to pomôcť pri vstupe do samostatného života. Toto ubytovanie je určené na 

tri roky a ubytovaní sa musia riadiť pravidlami domova a mať zamestnanie, z ktorého si 

šporia na stavebnom sporení. Tým sa učia hospodáriť s vlastnými financiami, pretože to je 

tiež jeden z vyskytujúcich sa problémov pri osamostatňovaní sa. Okrem týchto pravidiel majú 

slobodu vo všetkom. Ak potrebujú, je im poskytnutá rada z oblasti úradných a osobných 

záležitostí. No ako sa rozhodnú je vždy len na mladých (Brajerová, 2011). 

Nadácia pre deti Slovenska vytvorila projekt s názvom „Problém odchodu mladých 

ľudí z detského domova“ (2000), ktorého hlavným cieľom bolo identifikovať existujúce 

a hľadať nové možnosti pomoci v období odchodu mladých ľudí zo zariadenia. Tento výskum 

identifikoval nasledovné hlavné problémy spojené s odchodom z DeD: bývanie, práca, 

vzdelanie a kvalifikácia, osobnostné predpoklady a zručnosti. 

V rámci grantovej agentúry VEGA bol realizovaný výskum č. 1/0462/14 s názvom 

Delikvencia mládeže Slovenskej republiky v kontexte vybraných špecifických faktorov – 

národná selfreportová výskumná štúdia, pričom jedným z cieľov bolo zistiť ako u vybraných 

adolescentov prebieha príprava na odchod z DeD a čo nasledovalo po opustení DeD. 

Vo výskume bolo realizovaných 5 rozhovorov, z ktorých na základe otvoreného kódovania 

bola vyšpecifikovaná kategória súčasnosť so združenými pojmami: bývanie, práca, peniaze, 

priatelia, partner / ka (Juhásová, ) Autorka v závere štúdie uvádza: „Nedôslednosť v riešení 

takého závažného problému ako je príprava na odchod detí z detského domova má potom 

za následok neprospievanie mladých dospelých, ktorí detský domov opustia. Mladí dospelí 

síce dosiahnu vytúžený pocitu slobody, ale nezvládajú riešenie bežných životných problémov. 

Nevedia, kde a ako hľadať bývanie, ako sa zamestnať, ako hospodáriť s financiami.“ 

(Juhásová, s. 36).  

Fico (2012) menuje najčastejšie problémy na Slovensku pri osamostatňovaní sa 

(bývanie, práca, rodina a neschopnosť riešiť problémy). Menované problémy sa netýkajú 

každého, a navyše nie je jednoduché ich určiť z dôvodu nesúhlasu alebo nekontaktovania sa 
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mladých s detskými domovmi. Bolo zistené, že v rokoch 2007 až 2011 približne 36 % 

z mladých dospelých zostáva v detskom domove aj po dosiahnutí osemnásteho roku. Tí, ktorí 

odišli častejšie mali prácu až v druhom roku po odchode. Bývanie najčastejšie riešili 

podnájmom alebo návratom do biologickej rodiny. Pozitívom je, že v prvom roku po odchode 

len 0 až 2 % skončili buď vo väzení, alebo ako bezdomovci. V druhom roku sa 

bezdomovectvo zhruba o percento zvýšilo, a to najmä v rokoch 2008 - 2010. V tomto 

výskume najčastejšie ostávali mladí v detskom domove po osemnástom roku života z dôvodu 

ukončenia školy (SŠ, VŠ). Ďalšími dôvodmi bolo, že nemali bývanie, nemali kam ísť, chceli 

mať prípravu na život atď. Z 229 participantov 58 % po odchode malo prácu, zvyšní nemali. 

Zvyčajne to bola práca bez trvalého pracovného pomeru. Približne polovica z participantov 

nemala zatiaľ zamestnanie. Väčšina zamestnaných pracovalo v kraji, kde je detský domov 

alebo ich biologická rodina. Najčastejšie boli zamestnaní v bratislavskom kraji a najčastejšie 

nezamestnaní v nitrianskom a košickom kraji. Najväčší problém zamestnať sa mali mladí, 

ktorí mali ukončenú špeciálnu školu a boli z rómskeho etnika. Vplyv na lepšiu šancu nájsť si 

prácu malo to, že ešte v detskom domove mali skúsenosť s prácou a dlhšia doba strávená 

v detskom domove mala dobrý vplyv na nájdenie si zamestnanie. S čím by mohol súvisieť 

vek odchodu z detského domova. Tí, ktorí odišli v osemnástom roku si horšie hľadali prácu 

dokonca aj oproti tým, ktorí mali znevýhodňujúce charakteristiky. 

Jeden z problémov mladých z detského domova je, že ak prídu o prácu alebo bývanie, 

neexistuje možnosť návratu domov alebo do detského domova v porovnaní s mladými, ktorí 

nevyrastali v detskom domove (Fico, 2012).  

 

2    METODOLÓGIA A METÓDY SKÚMANIA 

  

V druhej kapitole práce si stanovíme hlavný cieľ práce, parciálne ciele pre teoretickú 

a empirickú časť. Po tejto časti bude nasledovať vymedzenie objektu, predmetu a výberových 

podmienok vo vzťahu k výberu objektu skúmania. V tretej podkapitole podrobne popíšeme 

postup písania práce a popis metód, ktoré sme použili počas práce.  

 

2.1 Hlavný cieľ a parciálne ciele práce 

Hlavným cieľom práce je zistiť súčasný stav problematiky detí odchádzajúcich 

z detských domovov, identifikovať základné dôvody umiestnenia detí do DeD, zistiť 

najčastejšie problémy detí pri odchode z DeD doma a v zahraničí a na základe uskutočneného 
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kvalitatívneho výskumu navrhnúť riešenia, ktoré by pomohli deťom po odchode z DeD, teda 

po ukončení ústavnej starostlivosti, viesť plnohodnotný život. Našou snahou je tento cieľ 

dosiahnuť na teoretickej, ale aj empirickej úrovni, preto sme si stanovili parciálne ciele 

pre teoretickú a aj empirickú časť práce.  

Teoretická časť a jej parciálne ciele: 

zistiť súčasný stav problematiky detí odchádzajúcich z DeD na Slovensku, 

zistiť súčasný stav problematiky detí odchádzajúcich z DeD v zahraničí, 

identifikovať základné dôvody, ktoré vedú k umiestneniu detí do DeD/ nariadeniu ústavnej 

starostlivosti, 

zistiť najčastejšie problémy detí pri odchode z DeD, 

identifikovať základné problémové oblasti, ktoré súvisia s odchodom detí do DeD. 

V prvej kapitole, ktorá je o teórii k skúmanej problematike, máme popísané, s akými 

problémami sa deti pri odchode z DeD stretávajú na Slovensku a v zahraničí. Keďže v každej 

krajine sa mladí stretávajú s odlišnými, najčastejšie sa vyskytujúcimi problémami, tak sme sa 

rozhodli pre zovšeobecňujúcejšie problémy, ktoré uvádza Fico
1
, a ktoré sme už spomenuli 

v prvej kapitole.  

 

Na základe nich sme si zostavili tri problémové oblasti: 

práca / štúdium, 

bývanie, 

samostatnosť. 

Identifikované problémy z prvej kapitoly sa pokúsime overiť metódou kvalitatívneho 

výskumu. Z toho nám vyplýva náš cieľ v empirickej časti, ktorým je zistiť s akými 

problémami sa stretli naši participanti. K tomu aby sa nám to podarilo, si určíme parciálne 

ciele pre empirickú časť: 

zistiť, s akými problémami sa stretli naši participanti pri príprave na budúce povolanie, 

zistiť, s akými problémami sa stretli naši participanti pri zabezpečovaní si ďalšieho bývania, 

zistiť, s akými najčastejšími problémami sa stretli participanti pri osamostatňovaní sa. 

 

                                                 
1
 Milan Fico, je výskumník a sociológ. V rokoch 2006 a2007 pracoval ako poradca pre verejnú mienku na 

Ministerstve obrany SR. Od roku 2007 do roku 2008 pracoval ako sociológ a koordinátor výskumu týkajúceho 

sa detských práv pre Slovenské národné centrum pre ľudské práva. V roku 2008 pracoval na tréningovom centre 

Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny. Od roku 2008 až do dnes pracuje pre Inštitút pre výskum práce 

a rodiny, kde pôsobí ako sociológ a zaoberá sa ochranou detí, finančnými analýzami podmienok v náhradných 

rodinách a DeD. Zároveň sa zaoberá aj prevenciou diskriminácie sociálne znevýhodnených ľudí. Porov. [cit. 

2016-02-19] Dostupné na internete: <http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/CV/CV_Fico/cv_fico.pdf>. 
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K tomu, aby sme mohli naplniť stanovený hlavný ako i parciálne ciele práce určili sme 

si: hlavnú výskumnú otázku (HVO), špecifické výskumné otázky (ŠVO) a konkrétne 

výskumné otázky (KVO).  

HVO: Aké sú najčastejšie problémy detí pri odchode z DeD ? 

ŠVO1: Aké sú najčastejšie problémy pri získavaní práce a pri následnom štúdiu dieťaťa 

pri odchode z DeD ? 

KVO – ich podrobný popis je v Tabuľke 5. 

ŠVO2: Aké sú najčastejšie problémy v súvislosti s bývaním pri odchode z DeD ? 

KVO – ich podrobný popis je v Tabuľke 6. 

ŠVO3: Aké sú najčastejšie problémy v súvislosti s osamostatňovaním dieťaťa pri odchode 

z DeD ? 

KVO – ich podrobný popis je v Tabuľke 7. 

 

2.2 Objekt a predmet skúmania  

V rámci nášho výskumu sme si stanovili objekt a predmet skúmania.  

Objektom výskumu boli mladí ľudia, ktorí v minulosti bývali v DeD, ktoré sú však 

z rôznych častí Slovenska. Vďaka osobnému kontaktu so sociálnou pracovníčkou z DeD, 

v ktorom sme absolvovali prax počas druhého ročníka Bc. štúdia
2
, sme sa dopracovali 

ku kontaktom na participantov. Podrobnejší postup sa nachádza v ďalšej podkapitole. Traja 

z participantov strávili istý čas v dome na polceste a v čase výskumu tam štvrtý účastník ešte 

býval. Tento dom poskytuje pomoc najmä mladým, ktorí odišli z DeD, no zameriava sa 

na ľudí v hmotnej núdzi. Pravidelne sa tam riešia individuálne problémy obyvateľov a správy. 

Tak ako v iných domoch na pol ceste, tak aj tu je podmienkou, že obyvatelia musia pracovať. 

Celkovým cieľom je aby klienti boli schopní doštudovať, pracovať, hospodáriť s financiami 

a nakoniec sa osamostatniť. Zatiaľ je tam ubytovaných 10 chlapcov. 

Predmetom výskumu sú problémy, s ktorými sa stretávajú mladí pri odchode z DeD. 

Určili sme si nasledujúce najčastejšie problémy, ktoré sme následne podrobili skúmaniu: 

práca / štúdium, 

bývanie,  

samostatnosť. 

 

2.3 Metódy skúmania a výberové podmienky 

                                                 
2
 V rámci realizácie povinnej odbornej praxe – Opx3 sme túto prax realizovali v DeD Spišský Štiavnik v čase od 

3.10 do 12.12. 2014. Potvrdenie o absolvovaní odbornej praxe sa nachádza v Prílohe 1 tejto práce. 
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Pri písaní sme využili viaceré metódy. V teoretickej časti práce to bolo štúdium 

literatúry, selektovanie získaných zdrojov, ich analýza a následná syntéza. V empirickej časti 

práce sme ako základné metódy využili metódu rozhovoru a pozorovania v rámci zariadenia, 

kde výskum prebiehal. Ďalšou metódou bol rozhovor so sociálnymi pracovníčkami na 

získanie informácií o zariadení a jeho fungovaní. Na uskutočnenie výskumu zameraného na 

samotných participantov sme využili metódu - interview. Nami získané dáta sme následne 

komparovali s výsledkami iných výskumov, ktorých výskumné zistenia sme uviedli 

v teoretických východiskách.  

Vybraní participanti museli spĺňať tieto výberové podmienky:  

v minulosti bola realizovaná ústavná starostlivosť, 

v čase výskumu už mali participanti ukončená ústavná starostlivosť v DeD, 

participanti nesmú presiahnuť maximálnu dĺžku (t. j. viac ako 12 rokov) od odchodu 

z ústavnej starostlivosti, 

participanti žijú, alebo žili v Dome na pol ceste. 

 

Charakteristika participantov je uvedená v Tabuľke 4, ktorá podáva ich charakteristiku 

z pohľadu vedu odchodu z DeD, pohlavia a doby od odchodu z DeD. 

 

Tabuľka 4 Charakteristika participantov 

Participanti 
Vek odchodu 

z DeD 

Pohlavie 

 

Doba od odchodu 

z DeD 

P1 20 rokov muž menej ako 12 rokov 

P2 19 rokov muž 12 rokov 

P3 18 rokov muž menej ako 12 rokov 

P4 17 rokov muž menej ako 12 rokov 

 

Uvedení participanti nám zodpovedali na naše otázky, ktoré boli vytvorené v súlade 

s problémovými oblasťami. Hlavné otázky nám mali priniesť odpovede na naše problémové 

oblasti, ktoré máme uvedené v predchádzajúcej podkapitole. Pohlavie pre náš výskum nebolo 

rozhodujúcom faktorom. Pološtrukturované rozhovory sa nám podarilo zrealizovať 

v novembri 2015. 

Na získanie odpovedí sme použili pološtrukturované interview. Pre túto metódu sme sa 

rozhodli na základe jej flexibilnosti, malému počtu participantov a získaniu dôveryhodnejších 

informácií. Dôležitou súčasťou je dodržiavanie zásad, ku ktorým patrí zoznámenie sa, 
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vytvorenie uvoľneného prostredia, nehodnotenie rozprávajúceho, spätná väzba atď. (Gavora, 

2006). Spomínané zásady sme sa snažili dodržať počas realizácie rozhovorov. 

Naši participanti odpovedali na otázky, ktoré boli rozdelené do troch problémových 

oblastí: práca/štúdium, bývanie a samostatnosť. Každá oblasť mala rozličný počet hlavných 

otázok. Na základe odpovedí participantov sme rozhovor buď dopĺňali pod otázkami, alebo 

sme vynechali niektoré z hlavných otázok. Kvôli širokému obsahu rozhovorov uvedieme len 

zopár častí z interview. Celý prepis rozhovorov sa nachádza v Prílohe B.  

 

3  VÝSKUM PROBLÉMOV DIEŤAŤA PRI ODCHODE Z DETSKÉHO 

DOMOVA 

 

V tretej kapitole predkladáme výsledky realizovaného výskumu, ktorého cieľom bolo 

zistiť, či sa naši vybraní participanti stretli pri odchode z DeD s problémami, ktoré sme 

uviedli v prvej kapitole. 

 

3.1 Problémová oblasť 1 – práca / štúdium 

Prvou problémovou oblasťou bola práca a štúdium. V rámci podkapitoly uvádzame 

základné otázky, na ktoré participanti odpovedali ako aj dátové úryvky z realizovaných 

rozhovorov. 

 

Tabuľka 5 Otázky a oblasti týkajúce sa problémov s prácou a štúdiom dieťaťa 

pri odchode z DeD 

Problémová 

oblasť 
Konkrétne výskumné otázky 

Práca/štúdium 

Akým spôsobom vám DeD zabezpečil vaše umiestnenie na trhu práce tesne pred 

odchodom z DeD ? Kto každý participoval pri hľadaní práce pre vás? Kde 

momentálne pracujete? Ako by ste charakterizovali vašu prácu, ktorú 

momentálne vykonávate z pohľadu vášho vnútorného uspokojenia 

a sebarealizácie? Čo predchádzalo tomu, že ste si našli prácu? Čo ste museli 

urobiť preto, aby ste získali svoje prvé zamestnanie po odchode z DeD? Počas 

pobytu v DeD, kde a v akom rozsahu ste absolvovali brigády, ktoré vám pomohli 

získať pracovné návyky a zlepšiť si svoju finančnú situáciu? Aké je vaše 

najvyššie ukončené školské vzdelanie? Aký typ školy ste ukončili? Aké školské 

výsledky ste počas vášho štúdia dosahovali a čo by ste zhodnotili ako pozitívom 

absolvovania vašej školy? Študujete, alebo by ste chceli pokračovať v štúdiu? Ak 

chcete pokračovať, tak prečo? (motivácia) 
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Kde momentálne pracujete? 

R1 Momentálne nikde, ale budem pracovať od budúceho roka od Januára tu v Poprade 

v DeD pomocného vychovávateľa. Robím výpomocného kuchára tu na centre a pomáham tu 

ľuďom, keď im treba vypísať životopisy, alebo nejaké také veci. 

R2 Momentálne pracujem tu v Dome na pol ceste. 

R3 Momentálne pracujem v jednej stavebnej firme, ako murár. 

R4 Momentálne nepracujem, ale skôr brigádujem. Brigádujem na stavbách, také jednoduché 

roboty. 

Akým spôsobom vám DeD zabezpečil vaše umiestnenie na trhu práce tesne 

pred odchodom z DeD? 

R1 DeD nám poskytol iba ubytovanie prácu nám určite neposkytol... 

R2 No takže žiadnym spôsobom... 

R3 Žiadnym. Žiadnym spôsobom, lebo v tom DeD vôbec neboli nejaké také veci, kde by sa 

dalo pracovať alebo nejako získať nejakú prax ohľadom práce. Tam DeD je vlastne na to, že 

človek tam vyrastá a hlavne študuje. 

R4 Ja chcel som ísť na strednú a potom po strednej som mal takú možnosť, ale tým, že 

skrachovala tá firma tak sme nemohli tam byť a aj náš vychovávateľ, lebo ja som bol v DeD 

a aj na strednej intráku no a tam bola jedna taká firma, ktorá skrachovala... 

Počas pobytu v DeD, kde a v akom rozsahu ste absolvovali brigády, ktoré vám 

pomohli získať pracovné návyky a zlepšiť si svoju finančnú situáciu? 

R1 Takže večer som praxoval s tým, že pomocník, a ráno som chodil do školy a cez víkendy 

Kaufland ... 

R2 ... toto je prvá vec, ktorú by som zmenil, nech pre mňa za mňa od šestnástich, alebo ako je 

zákon postavený, nech tí ľudia začnú niečo robiť so sebou, lebo ja keď som bol v domove, 

žiadne brigády, žiadne nič nebolo. Proste ja som sa tam cítil jak, teraz to možno viem posúdiť 

tak z iného pohľadu, jak dajaký človek v bavlnke. 

R3 Žiadne. 

R4 Prvá moja brigáda bola v P., kde ma pán vychovávateľ zobral vlastne k svojmu bratovi, 

tam sme robili betónovali ... druhá práca bola, tam sme boli dva mesiace v takej firme, kde 

nám také ľahké práce dávali. 

Študujete, alebo by ste chceli pokračovať v štúdiu? 

R1 Chcem študovať pokračovať v sociálnej práci a to súvisí aj s vychovávateľstvom, čiže dva 

odbory... budúci rok nastupujem na výšku ... 
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R2 No trošku mi to chýba, ale keď by boli niekedy financie, a keď by sa mi chcelo tak možno 

aj hej. 

R3 ... ešte vlastne pokračujem na maturitný odbor v odbore murár a mám tam skončiť 

maturitu a možno keď Pán Boh dá, keď ja budem mať dosť sily tak možno tiež sa prihlásim 

na vysokú školu. 

R4 Študovať nie, radšej pracovať. 

Aké je vaše najvyššie ukončené školské vzdelanie? 

R1 Maturita, čiže stredná škola a budúci rok nastupujem na výšku. 

R2 No vysokoškolské bakalára, čiže prvý stupeň špeciálna pedagogika. 

R3 ... som dokončil strednú školu v odbore murár, čiže stredná odborná škola ... 

R4 Stredné učilište. 

Aké školské výsledky ste počas vášho štúdia dosahovali? 

R1 Výsledky kedy aké, tak priemerné. 

R2 Si myslím, že taký slušný priemer. Nechcem sa zase ohodnocovať dajako dobre, alebo zle. 

Priemerne som sa teda učil a na vysokej škole tiež som si myslel, že to nedám. Priemerne by 

som to ohodnotil.  

R3 Tak dobré priemer. 

R4 Ja som na základnej bol taký veľmi slabý no som mal priemer jedna štvorka no ... 

 

3.2  Problémová oblasť 2 – bývanie 

Ďalšou problémovou oblasťou mladých ľudí odchádzajúcich z DeD je ich bývanie, 

nakoľko mnohí sa nechcú vrátiť do prostredia, z ktorého boli vyňatí do ústavnej starostlivosti, 

a teda musia si svoj nový pobyt riešiť, čo nie je pri dnešných cenách bytov jednoduché.  

 

Tabuľka 6 Oblasti a otázky týkajúce sa problémov s bývaním pri odchode z DeD 

Problémová 

oblasť 
Konkrétne výskumné otázky 

Bývanie 

V akom veku ste odišli z DeD? Akým spôsobom ste si plánovali svoje bývanie 

po odchode z DeD? Kto každý bol zaradený vo vašich plánoch na bývanie? Kto 

z vášho blízkeho okolia participoval na zabezpečovaní si samostatného bývania 

po odchode z DeD? Popíšte mi vaše momentálne bývanie z pohľadu druhu 

nehnuteľností, pohľadu počtu spolubývajúcich a z pohľadu právneho vzťahu 

k objektu bývania. Akým spôsobom ste boli pripravený na to, že po odchode 

zo zariadenia budete viesť samostatnú domácnosť? 
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Akým spôsobom ste si plánovali svoje bývanie po odchode z DeD? 

R1 Tak bývanie mi našli sociálne pracovníčky(ďalej už len „SP“) tu v domove na pol ceste, 

ale bývanie ešte neriešim ani, ako svoje vlastné ... 

R2 No ako som si plánoval, no človek, ktorý nevie čo bude, tak si nemôže niečo plánovať ... Ja 

som si nič neplánoval, ja som bol z toho v takom strese. 

R3 Ja som práveže bol taký zaslepený, keď som odišiel z DeD ... Tak som to tak flegmaticky 

dosť bral, všetko mi bolo jedno ľahostajné a nemal som žiadne ciele proste len žiť a ešte stále, 

ešte asi dva roky po odchode z DeD som taký bol, som si rád vypil, som si rád hento a tamto... 

R4 Tak ja som si plánoval tak, že keď som bol na tej strednej a náš tréner nám vybavil robotu, 

tak sme chceli ostať v Prakovciach v podnájme s kamarátom, lenže s tým, že to skrachovalo 

všetko tak to vzniklo, že som musel tu prísť. A chceli sme tak, ako že v podnájme byť ja a ešte 

môj kamarát, lenže to tiež skrachovalo tak potom som išiel zo strednej keď som skončil školu, 

tak som išiel do K. do azylového domu ... No býval som tam asi tak desať dní ... som mu 

zavolal či by som mohol prísť, tak mi povedal, že môžem prísť k nemu ako bývať, lebo vtedy 

tam ešte aj S. býval v tom dome na pol ceste.“ 

Popíšte mi vaše momentálne bývanie z pohľadu druhu nehnuteľností, pohľadu 

počtu spolubývajúcich a z pohľadu právneho vzťahu k objektu bývania. 

R1 Je to dom na polceste je tu počet ľudí ktorí tu môže byť 25. Je to soc. zariadenie 

pre mladých ľudí dakedy to bolo aj pre ľudí z ulice, ale je to aj sem tam keď niekto príde tak 

ho zoberú, ale snažia sa im nájsť nejaké druhé zariadenie, lebo tu je špecifikované iba 

pre mladých ľudí odchovancov DeD. No a platia si tu ubytovanie po 105 eura ... Na izbe sme 

... k tomu čo som rozprával, že garsónky sú také trochu samostatnejšie, že to tí ľudia čo 

vstávajú, alebo sú už pracovne zruční a navyknutí, že treba vstávať, alebo niečo tak sú 

po dvaja. Ja mám jedného čo teraz je v robote a potom je jeden v jednej garsónke tiež na tom 

poschodí aj v tom vchode, ale oddelené to je a on je sluchovo postihnutý. 

R2 No ja bývam teraz v podnájme tu vo Veľkom Slavkove, bývam už len so svojím mladším 

bratom 13 ročným. Čo mám povedať tak máme jeden a pol izbový byt, čiže to nám stačí. 

Vlastne to čo potrebujeme, tie základné veci a možno aj nadštandard tie máme. 

R3 V podstate som sa sám prebojoval, lebo oni si mysleli, že nie som pripravený, aby som 

mohol samostatne žiť... sám rozhodol z dňa na deň prísť tu... Úroveň tohto bytu ak by som to 

mal ohodnotiť od jedna do desať a jednotka, je že to je veľmi slabé a desiatka, že to je veľmi 

dobré tak by som dal asi štvorku,... Je tu stará hrdzavá linka, drevená, ktorá je už v štádiu 

rozkladu a aj stará pec plynová, z ktorej uniká plyn a je to priam nebezpečné a je len otázka 

času, kedy vybuchne ... Vlastne ten vedúci, kde som na začiatku býval v tom Veľkom Slavkove 
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..., tak oni majú v podnájme tento jeden byt a ešte jeden byt, ktorý je tu o sto metrov ďalej 

a vlastne my platíme nájom a tie peniažky sa posielajú tam. 

R4 Tak bývame tu traja a tak... v podnájme. 

 

3.3 Problémová oblasť 3 – osamostatňovanie sa 

Poslednou problémovou oblasťou, ktorou sme sa v rámci nášho výskumu zaoberali 

bolo osamostatňovanie sa mladých ľudí. Táto je taktiež veľmi závažná, nakoľko mladí ľudia 

opúšťajúci DeD často nevedia, ako sa sami majú postaviť na „vlastné nohy“ bez pomoci ľudí 

z DeD. 

 

Tabuľka 7 Oblasti a otázky týkajúce sa problémov so samostatnosťou dieťaťa 

pri odchode z DeD 

Problémová 

oblasť 
Konkrétne výskumné otázky 

Samostatnosť 

Ako prebiehala príprava na váš odchod z DeD a na osamostatnenie sa? Viete 

uviesť, ktoré aktivity z DeD boli najužitočnejšie v procese osamostatňovania sa? 

Kto a ako vás počas pobytu v DeD učil hospodáriť s peniazmi a viesť si finančný 

rozpočet? Aké ste mali predstavy o tom, ako by ste minuli príspevok na 

osamostatnenie sa? S kým z rodiny ste počas pobytu v DeD udržiavali kontakt 

a na akej úrovni? Popíšte vaše vzťahy s DeD, alebo s bývalými chovancami 

po odchode z DeD. Udržiavate kontakt s DeD, alebo s niekým z DeD aj 

po odchode z DeD? 

 

Ako prebiehala príprava na váš odchod z DeD a na osamostatnenie sa? 

R1 Ja som bol už pripravený na to, že musím odísť proste mám osemnásť rokov dovidenia ... 

mám pocit, že ťa nejako špeciálne na to nepripravovali asi jedine to čo si spomínal tú 

prípravu na trh práce. 

R2 V domove taká príprava určite nie... Ja neviem ako narábať s peniazmi, ako si rozpočítať 

tie peniaze aby vyšli, ako si hľadať zamestnanie, vypisovanie tých žiadostí a životopisov, lebo 

to neviem či, toto sme v živote nevideli, ani nepočuli, ani nevedeli, alebo možno aj také 

úradné veci, ani toto nikto s nikým nerozpráva. Sociálna pracovníčka síce všetko vybaví, ale 

nič nepovie, čiže podľa mňa to sú fakt základné veci čo tam chýbajú. 

R3 Nijako ... Jedine takým spôsobom, ale to bolo také minimálne rady. Hlavne o tom jak 

hospodáriť s peniazmi ... Tak neviem dačo také so samostatným varením si, prataním. Také 

bežné veci, čo sa aj teraz dejú v rodinách nič vážne, nič také špeciálne a tam sme len 

prežívali. 
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R4 Nič také tam nie je podľa mňa. Ja som sa osobne nepripravoval... Nám hovorili, že aby 

sme si zrobili vkladnú knižku, a tam že by sme si ukladali peniaze a šetrili a tak.. 

 

Kontakty  

S kým z rodiny ste počas pobytu v DeD udržiavali kontakt a na akej úrovni? 

R1 Moja teta pracuje v DeD je vychovávateľka ... A v Michalovciach pracuje v DeD takže 

som u nej... S obidvoma bratmi väčšinou ... Hm ... s bratom veľmi nekomunikujeme máme 

pokazené vzťahy už len kvôli tomu, lebo nevie čo robí keď je opitý a útočí na každého, alebo 

droguje, alebo niečo. 

R2 No od sedemnástich s tou mamou dva roky, ale to sme si len raz za čas zavolali. Ja som 

zavolal, lebo ona nikdy nemala peniaze . 

R3 Boli to súrodenci dve sestry. Vzťah, vzťah nebol až taký dobrý a teraz jak som spomínal 

vnímam to inak a máme o seba väčší záujem... Tak máme rodičov otca a matku, ale tým, že 

sme vyrastali v DeD okolo šiestich siedmych rokov tak tá väzba medzi nami absolútne nebola, 

a aj keď prišli nás pozrieť bolo to raz za štyri roky a to vlastne jak keby za mnou prišiel cudzí 

človek 

R4 Ja som z veľkej početnej rodiny a mám tu brata, ktorý tu býva, ale aj s bratom v trvalom 

bydlisku, s ním tak udržiavam kontakt, 

 

Popíšte vaše vzťahy s DeD, alebo s bývalými chovancami po odchode z DeD. 

R1 Ja chodím do DeD takže ja tam s nimi udržiavam aj také vzťahy aj s ľuďmi, 

s vychovávateľmi, lebo tam idem vždycky na týždeň, alebo aj na dva týždne, alebo 

cez Vianoce, alebo cez prázdniny ... Aj voláva mi teta každý deň aj druhé tety, keď nezavolajú 

tak im zavolám ja, ale vždycky si zavoláme ... udržiavam väčšinou aj s chlapcami. 

R2 No tak ja s vychovávateľmi, s ktorými sa poznám v domove tak s nimi mám veľmi dobrý 

vzťah.. Ja mám dobré vzťahy aj s odchovancami. 

R3 S DeD ja si myslím, že ešte aj po tých piatich rokov je to ešte sále dobré. Môžem ich prísť 

pozrieť, vždy mi vedia ešte stále v niečom poradiť, niekedy si telefonujeme, ale to je len tak asi 

to zvyku nech o mne vedia ... 

R4 S daktorými udržiavam kontakt, sme v kontakte a ešte lepšie ako v DeD, ako teraz jak sme 

z DeD odišli a potom sa vidíme, tak je omnoho lepší ako v DeD ... Len s chovancami. 
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3.4 Návrh kategoriálnych systémov 

Na to aby sme sa dostali ku kategoriálnym systémom, tak sme najskôr museli získať 

materiál - dáta, ktoré by sme mohli spracovať. Naším materiálom boli štyri pološtrukturované 

rozhovory, ktoré sme si so súhlasom participantov nahrali. Každému participantovi boli 

položené vopred stanovené otázky, z ktorých sme získali záznamy z pološtruktúrovaných 

rozhovorov. Po ich nahratí sme si vypočuli predchádzajúce rozhovory a následne sme ich 

prepísali. Po prepise všetkých rozhovorov sme hľadali rovnaké alebo podobné odpovede. 

Tento postup roztrieďovania rovnakých pojmov sa odbornejšie nazýva fragmentácia. Aby sa 

nám podarilo vytvoriť kódy museli sme nájsť spoločný názov pre skupiny s rovnakými 

pojmami. Konečným výsledkom bol kategoriálny systém, ktorého názov vyjadruje prepojenie 

kódov a pojmov s podobným významom. Tieto kroky boli zrealizované vďaka otvorenému 

kódovaniu.  

Na lepšie pochopenie ako bolo využité v našej práci otvorené kódovanie sme si 

vytvorili Tabuľku 6, kde sú tri kategoriálne systémy: pracovné skúsenosti/ vzdelanie, 

ubytovanie a osamostatňovanie sa. Každý systém obsahuje svoje kódy, ktoré sú synonymá 

pre skupiny pojmov. V prvom kategoriálnom systéme sme si vytvorili štyri kódy: momentálna 

práca, zabezpečenie práce SP pred odchodom z DeD, momentálne vzdelávanie, dosiahnuté 

vzdelanie a školské výsledky. Ďalším zo systému je ubytovanie, ktoré obsahuje dva kódy: 

plánovanie bývania pred odchodom z DeD a momentálne bývanie. Posledným 

z kategoriálnych systémov je osamostatňovanie sa s kódmi: príprava a kontakty. Tieto oblasti 

popisujú tri zo štyroch najčastejších problémov na Slovensku a aj okruh problémov z rôznych 

krajín, ktoré sme uviedli v prvej kapitole, s ktorými sa deti stretávajú pri, alebo po odchode 

z DeD. 

Tabuľka 8 Otvorené kódovanie interview 

Kategoriálny 

systém 
Kódy Pojmy 

P
ra

co
v
n

é 
sk

ú
se

n
o

st
i/

 v
zd

el
a

n
ie

 

Momentálna práca 
nikde, v dome na pol ceste, v jednej stavebnej firme, ako 

murár, skôr brigádujem , na stavbách 

Zabezpečenie práce 

SP pred odchodom 

z DeD 

iba ubytovanie, neposkytol, žiadnym,  

Pracovné skúsenosti 

počas pobytu v DeD 
Kaufland, žiadne, žiadne brigády, robili betónovali, firme 

Momentálne 

vzdelávanie 
 študovať pokračovať, keď by sa mi chcelo, pokračujem 

na maturitný odbor, študovať nie 

Dosiahnuté vzdelanie 
maturita, bakalár, strednú školu, stredná odborná škola, 

stredné učilište 

Školské výsledky priemerné, slušný priemer, dobré priemer, veľmi slabý 



268 

 

Zborník prác z celoslovenského kola Študentskej vedeckej odbornej činnosti  
v odbore Sociálna práca – konaného 3. mája 2017 v Ružomberku 

 

4   INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV A DISKUSIA 

V tejto kapitole si predstavíme výsledky z výskumu a porovnáme ho s inými prácami, 

ktoré sa zaoberali podobnou témou ako máme my. V prvej podkapitole si uvedieme 

zaujímavé zistenia z nášho výskumu. V druhej podkapitole ich budeme porovnávať 

s výskumom, ktorý bol realizovaný v Česku od Lenky Kopřivovej s témou Odchod dětí 

z dětského domova, kde sú podrobne popísané životné skúsenosti detí z DeD. Ďalej použijeme 

výskumnú správu od Milana Fica s témou Mladí ľudia odchádzajúci z detských domovoch 

a ich uplatnenie sa na trhu práce, ktorý realizoval celoslovenský výskum. Posledná 

podkapitola sa bude venovať návrhovým riešeniam problému. 

 

4.1 Interpretácia výsledkov 

Táto podkapitola je zameraná na naše najpodstatnejšie výsledky dosiahnuté počas 

realizácie interview. Chceli sme zistiť na základe stanovených problémových oblastí, ktoré 

vyplývajú z najčastejších problémov detí pri odchode z DeD, či aj naši participanti museli 

čeliť daným problémovým oblastiam.  

Tabuľka 9 Problémová oblasť – práca/štúdium výsledky 

Práca/ štúdium P1 P2 P3 P4 

Momentálna práca Nie Áno Áno Áno 

Zabezpečenie práce 

pred odchodom z DeD 
Nie Nie Nie Nie 

Pracovné skúsenosti 

počas pobytu v DeD 
Áno Nie Nie Áno 

Momentálne 

vzdelávanie 

bude od 

budúceho 

roka 
možno 

študuje a chce 

ďalej študovať 

neštuduje a už 

ani nechce 

študovať 

Dosiahnuté vzdelanie stredoškolské 
vysokoškolské 

bakalársky stupeň 
stredoškolské stredoškolské 

Školské výsledky Priemerné priemerné priemerné Priemerné 

U
b

y
to

v
a

n
ie

 

Plánovanie bývania 

po odchode z DeD 
bývanie mi našli SP, bývanie ešte neriešim, neplánoval, 

nemal som žiadne ciele, plánoval v podnájme s kamarátom 

Momentálne bývanie dom na polceste, v podnájme, v podnájme, v podnájme 

O
sa

m
o

st
a

t-

ň
o

v
a

n
ie

 s
a
 

Príprava 
nepripravovali, určite nie, nijako, hospodáriť s peniazmi, 

minimálne rady, nič také , nepripravoval, vkladnú knižku 

Kontakty 
teta, bratmi, mamou, súrodenci dve sestry, brata, chodím 

do DeD, s ľuďmi s vychovávateľmi, s chlapcami, 

s vychovávateľmi, s odchovancami, s DeD, s chovancami 



269 

 

 Katarína Brenišinová: Problémy detí pri odchode z detského domova  

 

Zistili sme, že pri zabezpečovaní si práce skôr sa im dostala pomoc od Domu na pol 

ceste, ako od DeD. Iba jeden sa vyjadril, že mu bola poskytnutá čiastočná pomoc od DeD. 

Zaujímavé vyjadrenie sme dostali od druhého participanta, ktorý by chcel mať viac príprav 

na osamostatňovanie sa. Konkrétne vyjadrenie sa nachádza v prílohe. Pri štúdiu sme sa 

dozvedeli, že aj keď všetci participanti majú ukončené stredoškolské vzdelanie, tak mali 

problém dokončiť strednú školu. Tu sú ich potvrdzujúce slová: Prvý participant: Minulý rok 

som už nechcel ísť, lebo už som mal toho dosť maturity. Nepôjdem nikde kašlem ne všetko ... 

Druhý: ... bol na maturite, lenže som neukončil ... že bol psychicky vyčerpaný ...Tretí: „To bol 

asi môj najväčší problém môjho života ... v priebehu dvoch rokov som prestriedal štyri školy, 

čiže som si neukončil školu“... Lebo som bol strašne problémový, veľmi neskúsený ... a taký 

rebel ... som kráčal na také zlé cestičky ako bežný alkohol, alebo marihuana. Štvrtý: „nechcel 

vôbec dokončiť školu“. Mohli by sme sa k tomu vyjadriť, že dokončiť strednú školu bolo 

pre nich náročné z rôznych dôvodov. Zaujímavé je, že čo sa týka ich budúceho štúdia, tak 

traja z nich majú celkom vôľu v ňom pokračovať. 

Problémová oblasť - Bývanie 

V tejto oblasti sme sa zamerali na ich skúsenosti s bývaním, a to najmä ako sa 

na samostatné bývanie chystali a ako bývajú v súčasnej dobe. 

Tabuľka 10 Problémová oblasť – Bývanie výsledky 

Ubytovanie P1 P2 P3 P4 

Plánovanie bývania 

po odchode z DeD 

nerieši 
 

nič 

neplánoval 
 

nemal 

žiadne 

ciele 

plánoval 
 

Momentálne bývanie 
dom na 

polceste 
Podnájom podnájom podnájom 

 

V tejto oblasti nás najviac zaujalo to, že všetci istý čas bývali v Dome na pol ceste. Okrem 

toho náš tretí participant, ktorý mal skúsenosť s azylovým domom, tak sa vyjadril, že: „Hej to také 

bolo, že také na silu, by som povedal, nebolo to z mojej strany, že ja tam chcem ísť, ale 

z riaditeľkine... ale bez toho, že by sa ma opýtala, tak som išiel do tých K. a tam bolo veľmi zle.“ 

Tabuľka 11 Problémová oblasť- samostatnosť výsledky 

Osamostatňovanie sa P1 P2 P3 P4 

Príprava nie Nie nie nie 

Kontakty áno Áno áno áno 



270 

 

Zborník prác z celoslovenského kola Študentskej vedeckej odbornej činnosti  
v odbore Sociálna práca – konaného 3. mája 2017 v Ružomberku 

Prvý participant sa vyjadril, že nemal nejaké špeciálne prípravy na samostatnosť. Aj 

keď sa občas v DeD organizovali nejaké kurzy a prípravy sociálne pracovníčky ho tam 

neposielali, lebo vedeli, že on vie tie veci, a že určitú prípravu a informácie dostáva o svojej 

tety, ktorá robí vychovávateľku v DeD. Sám sa vyjadril, že: „Ja som bol už pripravený na to, 

že musím odísť proste mám osemnásť rokov dovidenia. Uvedomoval som si veci, že nemôžem 

byť vždycky v nejakom zariadení ...“. Náš druhý participant, ktorý nedostal prípravu v DeD, 

tak mal problémy s dlžobami. 

 

4.2 Diskusia 

Táto podkapitola je zložená z troch podkapitol. V prvých dvoch podkapitolách je 

zrealizovaná komparácia výsledkov nášho prieskumu s výsledkami od Kopřivovej a Fica. 

V tretej podkapitole si uvádzame návrhy na riešenia zistených problémových oblastí. 

 

4.2.1 Komparácia výsledkov Kopřivovej s našimi výsledkami 

V prvej problémovej oblasti sa venujeme práci a štúdiu. Kopřivová realizovala 

výskum s piatimi participantmi. 

Tabuľka 12 Práca/ štúdium výsledky Kopřivová 

Práca/ štúdium P1 P2 P3 P4 P5 

Momentálna 

práca 
áno áno nie nie áno 

Zabezpečenie 

práce pred 

odchodom z DeD 

nie Nie áno nie nie 

Pracovné 

skúsenosti počas 

pobytu v DeD 

áno 
platená 

školská 

prax 
nezistilo sa áno 

nezistilo 

sa 

Momentálne 

vzdelávanie 
nie áno nezistilo sa nie nie 

Dosiahnuté 

vzdelanie 
stredoškolské základné stredoškolské výučný list základné 

Školské výsledky dobré 
nezistilo 

sa 
nie moc dobré priemerné 

nie moc 

dobré 

 

Ak porovnáme naše výsledky v Tabuľke 6 s výsledkami od Kopřivovej, tak by sme 

mohli zhodnotiť, že väčšina participantov v súčasnosti má prácu. Ale, dvaja participanti 

Kopřivovej sa snažia nájsť prácu. Síce prvý náš participant nemá prácu, ale vyjadril sa, že: 

„Momentálne nikde, ale budem pracovať od budúceho roka ...“. V druhom riadku čo sa týka 

zabezpečenia práce pred odchodom môžeme skonštatovať, že okrem jedného prípadu nikomu 



271 

 

 Katarína Brenišinová: Problémy detí pri odchode z detského domova  

nebola poskytnutá pomoc s hľadaním si práce pred odchodom z DeD. Z nášho výskumu mali 

dvaja pracovnú skúsenosť počas pobytu v DeD a dvaja nemali tú možnosť. Z výskumu 

Kopřivovej mali tiež dvaja nejakú prácu/brigádu počas pobytu. Jeden dostával nejakú 

finančnú sumu za prax v škole. Pri zvyšných dvoch sa nikde v rozhovore nespomína ich 

pracovná skúsenosť počas pobytu v DeD. V oblasti vzdelania by sme mohli povedať, že naši 

participanti sú na tom o niečo lepšie, ako participanti Kopřivovej. Traja z nich nemajú 

maturitu, aj keď jeden participant si ju dokončuje. Piaty participant si ju ani nechce dokončiť. 

Zdá sa mu nepotrebná. Štvrtý participant si chce ešte užívať a potom spraviť maturitu. 

Z našich participantov si tiež jeden dokončuje maturitu. Zaujímavým zistením je, že štyria 

z piatych participantov mali problém dokončiť školu. Väčšinou kvôli záškoláctvu a zlým 

výsledkom. V našom výskume všetci mali problém dokončiť školu. Čo sa týka 

vysokoškolského vzdelania nevieme povedať, či o to majú záujem participanti Kopřivovej. 

Nijako sa to v jej výskume nespomína. Zatiaľ čo u nás jeden má prvý stupeň vysokoškolského 

vzdelania a možno by aj pokračoval. Ďalší chce od budúceho roka nastúpiť na vysokú školu. 

Dvaja sa vyjadrili, že možno pôjdu na vysokú školu. Iba jeden povedal, že určite nechce ísť. 

Čo sa týka školských výsledkov u nás mali všetci priemerné, u Kopřivovej by sme mohli 

povedať, že tiež boli väčšinou priemerné a horšie, raz dobré a v jednom prípade sa nezistili 

výsledky. 

Tabuľka 13 Problémová oblasť bývanie 

 

Ubytovanie  

P
1
 

  

P
2
 

  

P
3
 

  

P
4
 

 

P
5
 

Plánovanie 

bývania po 

odchode z DeD p
lá

n
o
v
al

 

  

n
ev

ed
el

 

 

n
ev

ed
el

 

  
p
lá

n
o
v
al
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n
ev

ed
el

 

  

Momentálne 

bývanie 

 p
o
d
n
áj

o
m

 

ce
n
tr

u
m

 

so
ci
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n
y
ch

 

sl
u
ži

eb
 

p
o
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p
o
d
n
áj

o
m

 

d
o
m
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a 

p
o
lc

es
te

 

 

Prvá participantka plánovala bývanie so sestrou, býva s ňou do dnes. Druhý participant 

býva v centre sociálnych služieb doteraz a toto ubytovanie mu našla riaditeľka DeD. Tretí 

išiel do mestského bytu, ktorý mu vybavil DeD. Prišiel o prácu a tým aj o bývanie, kvôli 



272 

 

Zborník prác z celoslovenského kola Študentskej vedeckej odbornej činnosti  
v odbore Sociálna práca – konaného 3. mája 2017 v Ružomberku 

nezodpovednosti. Býval u kamaráta, no po čase z tade musel odísť. Ujo mu našiel azylový 

dom, ale tam nechcel ísť. Nakoniec išiel k ďalšiemu kamarátovi a tam je doteraz. Štvrtý 

participant sa dohodol s kamarátkou na bývaní a je tam doteraz. Posledný spal najprv 

u kamaráta, chvíľu u brata a nakoniec skončil v Dome na pol ceste. 

V porovnaní s našimi výsledkami sú veľmi podobné. Väčšina z nich neriešila 

budúcnosť alebo nevedeli kam pôjdu. Iba jeden z nášho výskumu mal naplánované bývanie 

a dvaja z výskumu od Kopřivovej. Ani jeden z oboch výskumov nemá svoje vlastné bývanie. 

Najčastejšie sú v podnájmoch alebo v inštitúcii. Pobyt v následnej starostlivosti by sme mohli 

zhodnotiť ako pozitívum, lebo im pomohli zohnať prácu a často tam nájdu oporu a kamarátov. 

V predchádzajúcej podkapitole sme tiež zistili, že štvrtý participant nevydržal dlho 

v azylovom dome, lebo mu tam bolo zle a participant u Kopřivovej nechcel ísť do azylového 

domu. Vzniká nám tu otázka či je to len subjektívny pocit a skúsenosť týchto dvoch 

participantov, alebo to nie je najvhodnejšie bývanie pre mladých? 

Tabuľka 14 Problémová oblasť- samostatnosť 

Osamostatňovanie 

sa 
P1 P2 P3 P4 P5 

Príprava ani 

nie 
áno áno nevieme nie 

Kontakty áno áno áno áno áno 

 

Prvý participant nevie o nejakých významných prípravách, spomínal iba zopár, ktoré 

boli zabezpečené cez organizácie. Druhý mal raz do mesiaca nejaké školenie. Tretí mal 

od 14 rokov prípravu, kde chodili stanovať do lesa, dostali stanovenú sumu peňazí a mali sa 

vedieť o seba postarať. Páčilo sa mu to. Pri štvrtom participantovi sa to Kopřivovej nepodarilo 

zistiť. Piaty participant nemal žiadnu prípravu. 

Príprava bola častejšie poskytnutá u participantoch z výskumu od Kopřivovej. 

Najlepšiu prípravu dostal tretí participant, ktorý s ňou bol spokojný. U nás ani raz nebola 

poskytnutá príprava, jedine nejaká informácie o hospodárení s peniazmi. Zistili sme, že skôr 

im pomohol dom na polceste. 

Kontakty majú všetci participanti. Väčšinou sú to kamaráti, súrodenci a raz bol 

spomenutý DeD. Aj keď tretí participant by chcel niekedy navštíviť DeD, ale tým, že prišiel 

o prácu a bývanie, ktorú mu zohnali v DeD tak tam zatiaľ nechce prísť. V ostatných 

rozhovoroch nebol spomínaný kontakt s DeD. Na rozdiel od našich participantov, ktorý všetci 

udržiavajú kontakt s DeD (Kopřivová, 2006). 
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4.2.2 Komparácia Ficovho výskumu s naším výskumom 

V našej podkapitole 1.2.3 Problémy dieťaťa pri odchode z detského domova 

na Slovensku je uvedený Ficov výskum, ktorý vymenoval najčastejšie problémy 

pri osamostatňovaní sa detí z DeD. Porovnáme naše výsledky s jeho výskumom. 

 

Tabuľka 15 Najčastejšie problémy na Slovensku (dokončenie školy, bývanie, práca) 

Predĺžená 

ústavná 

starostlivosť 

P1 P2 P3 P4 

 

Príprava 

na život 
nie nie X nie 

áno áno nie áno 

 

Práca po 

odchode 
nie áno áno áno 

Dôvody: 

Dokončenie 

školy 

áno áno X áno 

 

Práca 

počas 

pobytu 

v DeD 

áno nie nie áno 

Bývanie nie nie X nie 

       

V Tabuľke 15 komparujeme naše a Ficove výsledky. Naše zistenia sčasti potvrdili 

Ficove výsledky ohľadom predĺženej ústavnej starostlivosti po dosiahnutí osemnásteho roku. 

Najčastejším dôvodom bolo dokončenie školy. Naši participanti úplne potvrdili toto tvrdenie. 

Na pravo vidíme ďalšie údaje, ktoré hovoria, že 58 % má prácu po odchode z DeD. U nás 

mali traja zo štyroch prácu po odchode z DeD, ktorú im vybavil dom na polceste. Aj keď 

druhý participant ju získal asi dva roky po odchode z DeD s tým, že: „si hľadať prácu vo 

všelijakých podnikoch a takých veciach, ale nikde ma nezobrali no a naraz tu padla taká 

ponuka, že by potrebovali nejakého účtovníka ...“. Zvyšní dvaja sa vyjadrili, že takmer hneď 

mali zabezpečené zamestnanie. Tvrdenie, že ak mladí mali pracovnú skúsenosť počas pobytu 

v DeD pomôže im to lepšie nájsť si prácu sa u našich participantov nijako nepotvrdilo. 

 

Tabuľka 16 Najčastejšie problémy na Slovensku (škola a zamestnanie) 

Problém 

zamestnať 

sa 

P1 P2 P3 P4 

Nie nie nie áno 

Rómske 

etnikum 
X X x áno 

Špeciálna 

škola 
X X x nie 
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Tabuľka 17 Najčastejšie problémy na Slovensku (podnájom, biologická rodina) 

Následné 

bývanie 
P1 P2 P3 P4 

podnájom nie áno áno áno 

biologická 

rodina 
nie áno nie Nie 

 

V Tabuľke 16 nám jeden participant potvrdil, že ak je príslušník rómskeho etnika, môže 

mať problém so zamestnaním. Zvyšní participanti nemali problém zamestnať sa na základe 

uvedených dôvodov. V Tabuľke 17 traja naši participanti skončili v podnájme. Iba jednému sa 

stalo, že najskôr býval v biologickej rodine a potom išiel do podnájmu. 

 

4.3 Návrhy na riešenie problémov 

Už poznáme naše tri najčastejšie problémy dieťaťa pri odchode z DeD – 

práca/štúdium, bývanie a samostatnosť. Na základe našich participantov a zistení z teoretickej 

časti vieme, že v oblasti práce DeD takmer vôbec neposkytujú pomoc pri zabezpečovaní si 

zamestnania pred odchodom z DeD. Z vyjadrení participantov im bola skôr poskytnutá pomoc 

v inštitúciách následnej starostlivosti. Čo sa týka pracovných skúseností v DeD, tak z našej 

komparácie nám vyšlo, že je to vyvážené v ne/poskytovaní. Na základe zistenia, že im dom 

na polceste alebo centrum sociálnej pomoci vedeli pomerne rýchlo zohnať prácu, by sme 

navrhovali, aby poskytovalo mladým viac príležitostí na brigády, tak ako sa to robí 

v spomínaných inštitúciách. Takýto postreh mal aj náš participant, ktorý by sám navrhoval, 

aby sa začali viac poskytovať možnosti v DeD na brigády. Tu sa nám vyskytol návrh 

na lepšiu prípravu mladých z DeD do života. A to v tom zmysle, že by sa zisťovali názory 

mladých ľudí, ktorí boli v DeD, ako by si oni predstavovali prípravu no odchod z DeD, na čo 

by sa mala najviac zameriavať, čom by na nej zmenili, kde videli nejaké deficity v príprave, 

ak mali prípravu, tak čo im najviac pomohlo, aké aktivity atď. Títo mladí, ktorí boli v DeD by 

mohli týmto spôsobom pomôcť s efektívnejšou prípravou na odchod z DeD ostatným 

chovancom. 

Veľmi výnimočnú prípravu spomínal participant od Kopřivovej, kde mladí išli raz 

do roka na týždeň prežitia. Dostali peniaze a museli sa naučiť ako sa majú sami o seba 

postarať. Participant spomínal, že prvý raz im nevyšli peniaze, no druhýkrát už vedeli ako si 

majú rozložiť peniaze. On sám povedal, že to bola skvelá a zaujímavá skúsenosť (Kopřivová, 

2006). Podobné prípravy by sa mohli zaužívať viac do praxe a tým by sa mladí mohli naučiť 
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ako čo najrozumnejšie hospodáriť s peniazmi, ako sa vyhnúť zadlženiu, ale aj ako asi fungujú 

rodiny v domácnostiach. 

Ďalším z problémov u našich aj Kopřivovej participantoch bolo dokončenie školy 

u väčšiny participantov. Kvôli tomu, že sa im nechcelo, nezaujímalo ich to, mali zlé výsledky, 

alebo išli radšej s ich partou von ako do školy, tak mali problém ukončiť školu. Tento 

problém je veľmi náročné vyriešiť, lebo tu by mala nastupovať úloha rodičov, ktorí by 

namotivovali svoje deti a dohliadali by na to, aby si plnili školské povinnosti. V tom prípade 

by tu mohla pomôcť ich najbližšia osoba, ktorej by dôverovali, a ktorá by ich vedela usmerniť 

správnym smerom. Mali by mať teda nejaký vzor, ktorý by im pomáhal. V podkapitole 1.2.1 

sme ako riešenie spomínali systematickú sociálnu prácu, ktorou úlohou je práve odstrániť 

tieto zlé vzory a prostredie. Tým by chovanci nemuseli sami čeliť takýmto rôznym nástrahám 

a lepšie by mohli zvládať problémy. 

Veľkým problémom, ktorý sa vyskytol u našich participantov, bolo, že nemali 

prípravu na samostatnosť. Sociálne pracovníčky im mali poskytnú pomoc s prácou a bývaním. 

Keďže ju nedostali je možné, že na základe toho si vlastné bývanie pred odchodom takmer 

žiadny z participantov neplánoval. Až na jedného nášho participanta a dvoch z Kopřivovej 

výskumu. Tento problém sa vo Ficovom výskume nijako detailnejšie nerozoberá. Na šťastie 

žiaden participant nemal skúsenosť s pobytom na ulici, ale niektorí vystriedali viaceré rôzne 

pobyty za krátky čas. Pobyt v azylovom dome sa nášmu participantovi nepáčil a ani 

participant Kopřivovej nechcel ísť do tohto zriadenie. Na zlepšenie problému s bývaním by 

sme navrhli určite aspoň základnú prípravu na samostatné bývanie v rámci DeD. V našom 

výskume bolo najlepším dočasným riešením dom na polceste, ktorý im poskytol ubytovanie, 

zamestnanie a motivoval ich aj k ďalšiemu vzdelávaniu. Po čase dvom participantom ponúkol 

aj vlastný podnájom. Ďalšou výhodou tohto zariadenia je, že ak nedostali riadnu prípravu 

v DeD, tak sa mohli naučiť samostatnosti v dome na polceste. Čiže ak mladý nemá po 

skončení ústavnej starostlivosti kam ísť, alebo nevie kam ísť, tak by sme ako dočasnú 

alternatívu na začiatok samostatnejšieho bývania odporučili dom na polceste. 

Možným riešením pri pomoci mladým ľuďom odchádzajúcim z DeD je aj podpora 

osamostatnenia sa a ich integrácia do spoločnosti. Projekt s takýmto zameraním realizoval 

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar pod názvom SOS program 

pre mladých dospelých.  
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ZÁVER 

 

Hlavným cieľom práce bolo zistiť súčasný stav problematiky detí odchádzajúcich 

z detských domovov, identifikovať základné dôvody umiestňovania detí do DeD, zistiť 

najčastejšie problémy detí pri odchode z DeD doma a v zahraničí a na základe uskutočneného 

kvalitatívneho výskumu navrhnúť riešenia, ktoré by pomohli deťom po odchode z DeD viesť 

plnohodnotný život. Tento cieľ sa nám podarilo splniť v teoretickej časti v prvej kapitole, kde 

máme popísaný aký je stav detí odchádzajúcich z DeD. Zistili sme, že DeD, by mali 

prechádzať transformáciou. Z toho dôvodu, že to má zlý vplyv na deti a túto transformáciu je 

nutné ďalej rozvíjať. Podarilo sa nám aj zistiť, aké sú najčastejšie dôvody na umiestnenia 

dieťaťa do DeD. V ďalších podkapitolách sme sa venovali problémom, s ktorými sa deti 

stretávajú pri odchode z DeD v zahraničí a na Slovensku, aké sú ich najčastejšie problémy. 

Na základe teoretických východísk sme zrealizovali výskum, v ktorom sme zisťovali s akými 

problémami sa stretli naši participanti. Na základe získaných výsledkov sme sa pokúsili 

navrhnúť riešenia na identifikované problémy. 

Práca prináša najčastejšie problémové oblasti, s ktorými sa stretávajú mladí 

na Slovensku a aj v zahraničí. Zároveň sme sa dozvedeli zo strany participantov, aký majú 

pohľad na celkový odchod z DeD, ako vnímali prípravu a ako momentálne žijú. Práca 

poskytuje negatívne zistenia ohľadom slabej prípravy na odchodoch našich participantov. 

Pozitívom je momentálny stav ich bývania, kde väčšina z nich žije v podnájme, ďalej aj 

v oblasti kontaktov, kde majú kontakt s DeD, alebo s niekým z rodiny. Čo sa týka oblasti 

práce, tak momentálne ju majú takmer všetci. Mohli by sme to zhrnúť tak, že v súčasnosti sa 

vedia naši participanti postarať o seba a majú určité plány do budúcna, napr. každý z nich 

rozmýšľa o vlastnom bývaní. Ďalej táto práca poskytuje komparáciu našich výsledkov 

s výsledkami iných autorov. V poslednej časti sme uviedli návrhy, ktoré by mohli pomôcť 

zlepšiť zistené problémy. 

Na základe zistení, ktoré sme nadobudli počas písania práce by mohli pomôcť 

pri prevencii vznikajúcich problémov pri odchode z DeD. Najmä by sa mala posilniť príprava 

detí na odchod, nemalo by sa zabúdať na zabezpečenie školskej dochádzky týchto mladých 

ľudí a malo by sa uvažovať o posilnení tejto oblasti v sociálnej práci. 

Z metodologických úskalí je potrebné uviesť získavanie literatúry, ktorá by sa 

venovala konkrétne deťom pri odchode z DeD. Náročné bola celková analýza rozhovorov 

a špecifikácia kategoriálnych systémov. Z toho dôvodu, že nie vždy sme našli odpoveď 

od participantov hneď, ale až v niektorých iných okruhoch otázok. Ďalším problémom bolo 
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navrhnúť primerané riešenie k problémom, ktoré sa týkajú dokončenia školy participantov. Tu 

je nám ale zrejmé, že prioritnú úlohu tu majú rodičia, ktorí však často v tomto prípade 

absentujú. 

Vzhľadom k oboznámeniu sa s danou tematikou navrhovali by sme ako ďalší výskum 

zamerať sa na názory mladých, ktorí sú už po odchode z DeD a zistiť, kde oni videli problém 

pri odchode z DeD čo im chýbalo v ich príprave a čo by oni odporučili na zlepšenie. Ďalej by 

sme navrhli spraviť výskum v DeD so SP a zistiť akú prípravu poskytujú chovancom 

pri odchode z DeD. Ďalší výskum by sa mohol zamerať aké je pre chovancov z DeD 

najvhodnejšie bývanie po opustení ústavnej starostlivosti. Lebo podľa tvrdení našich 

participantov im pomohol dom na polceste. Zároveň sme sa dopracovali k výpovediam 

od participantov o azylovom dome, v ktorom nechceli bývať. 

Napriek tomu že v predloženej práci ide len o parciálny výskum s obmedzeným 

počtom participantov z jedného zariadenia a získané výsledky nemôžeme zovšeobecňovať je 

nevyhnutné uviesť, že zistené dáta poukazujú na závažné problémy, s ktorými sa stretávame 

u mladých ľudí po odchode z ústavných zariadení, čo potvrdili i ďalšie výskumy realizované 

viacerými výskumníkmi uvedené v teoretických východiskách práce.  
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Príloha  B 

 

 

ROZHOVOR 1 

 

1. Akým spôsobom vám DeD zabezpečil vaše umiestnenie na trhu práce tesne pred 

odchodom z DeD ?  

,, DeD nám poskytol iba ubytovanie prácu nám určite neposkytol, ale zariadil nás do 

takého zariadenie ako je tu dom na polceste. Ostatné už je na nás.“  

Ste radi, že ste sem prišli ? 

„ Som rád, že som sem išiel, lebo keď nemáte kde ísť tak ste radi, kde ste. Sú tu dobrí 

ľudia, takže nemám problém.“ 

Kto každý participoval pri hľadaní práce pre vás? 

„ Pomohol mi s tým a pomohla E. riaditeľka domova na pol ceste a zamestnanec domova 

na pol ceste, ktorý je tiež chovancom DeD.“  

Kde momentálne pracujete? 

„Momentálne nikde, ale budem pracovať od budúceho roka od Januára tu v Poprade 

v DeD pomocného vychovávateľa. Robím výpomocného kuchára tu na centre a pomáham tu 

ľuďom, keď im treba vypísať životopisy, alebo nejaké také veci.“ 

Ste za to nejako platený, alebo to robíte z dobrej vôle? 

„ Ja skôr z dobrej vôle je nie som taký. Nešiel som študovať aby som od niekoho ťažil.“  

Čo predchádzalo tomu, že ste si našli prácu? 

„Keď človek nepracuje tak asi tým nič nezíska, že budem závislý na niekom, alebo na soc. 

dávkach. Človek musí hľadať hoci vždycky nepríde hneď robota, ale hľadať.“ 

Čo ste museli urobiť preto, aby ste získali svoje prvé zamestnanie po odchode z DeD? 

„Vypísať si všelijaké papiere, žiadosť, motivačný list, životopis, prekopírovať všetky to tie 

také vysvedčenia, kurzy a odniesť tam kde by som chcel pracovať.“ 

Počas pobytu v DeD, kde a v akom rozsahu ste absolvovali brigády, ktoré vám 

pomohli získať pracovné návyky a zlepšiť si svoju finančnú situáciu? 

„Počas DeD ja som bol iba dva roky v DeD, po osemnástke to som bol v druhom ročníku 

na strednej škole a počas školy som nastúpil do Kauflandu a mal som prax aj v DeD, že keď 

už by som šiel pracovať, tak aby som mal nejaké mesiace odpraxované. Takže večer som 

praxoval, s tým že pomocník a ráno som chodil do školy a cez víkendy Kaufland. Dakedy aj 

cez týždeň keď potrebovali.“  

Tam ste robili pokladníka, alebo vykladača, alebo ..? 

„ Tam som robil pokladníka a v trezore v M.“ 

Aké je vaše najvyššie ukončené školské vzdelanie? 

„Maturita, čiže stredná škola a budúci rok nastupujem na výšku.“ 

A kam na vysokú školu chcete ísť? 

„Buď do R., alebo do S. sociálna práca ďalej pokračovať.“ 

Aký typ školy ste ukončili? 

„Sociálno - výchovný pracovník.“ 
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Aké školské výsledky ste počas vášho štúdia dosahovali a čo by ste zhodnotili ako 

pozitívom absolvovania vašej školy? 

„ Výsledky kedy aké, tak priemerné. Nechcelo sa mi veľmi učiť, ale učil som sa keď bolo 

treba. Chcel som sa učiť dakedy, dakedy nie, nedalo sa. A väčšinou mi to kamaráti 

ovplyvňovali všetko. Tam v triede, keď sme utekali, tak spolu, ale všetko sme dobehli. Museli 

sme dobehnúť. Pozitívom som rád, že som ukončil strednú školu, lebo niekto nemá ani takú 

možnosť. Myslím, že veľa čo sme boli v domove nemalo takú šancu. Myslím že rodičia dali 

tam, kde je najbližšie ja som zas dochádzal. Tak pol hodinu, ale každé ráno sa mi nechcelo 

dochádzať. Ale už po tom posledné dva roky som bol na internáte. A v M. sú dobré internáty.“ 

Študujete, alebo by ste chceli pokračovať v štúdiu?  

„Chcem študovať pokračovať v soc. práci a to súvisí aj s vychovávateľstvom, čiže dva 

odbory.“ 

Ak chcete pokračovať, tak prečo?  

„Lebo dnešná doba nepustí. A kvôli tomu, aby som nič nezabudol ešte čo som sa naučil.“ 

Čiže aby ste si dopĺňali vedomosti? 

„Treba dopĺňať zbytky, asi tak.“ 

 

2. V akom veku ste odišli z DeD? 

„V 20 rokoch minulého roka, čiže som rok tu v domove na pol ceste.“  

A nemali ste po 18. odísť z DeD? 

„Hej, ale človek keď chce študovať môže zostať, lenže som si nemyslel, že sa tak 

rozhodnem. Minulý rok som už nechcel ísť, lebo už som mal toho dosť maturity. Nepôjdem 

nikde kašlem ne všetko, ale nakoniec som sa tak rozhodol. Tak dúfajme, že všetko vyjde.“  

 A nechcel si teda zostať v DeD do 26? 

„No chcel som zostať, lenže vtedy som už bol rozhodnutý, že nechcem ísť ďalej do školy. 

Tak som to povedal sociálnej a že už je čas ísť, nič iné mi nezostávalo. Ale keby som vedel, že 

toho roku sa napríklad rozhodnem, že idem, tak by som určite zostal tam.“ 

Akým spôsobom ste si plánovali svoje bývanie po odchode z DeD? 

„Tak bývanie mi našli SP tu v domove na pol ceste, ale bývanie ešte neriešim ani, ako 

svoje vlastné, lebo nie je možnosť riešiť, keď nemá ani prácu človek a niekde sa zadlžiť, tak 

ďakujem veľmi pekne.“ 

 A tu do kedy môžeš zostať? 

„ Podľa toho ako sa chytíš (cítiš), ale väčšinou tu majú tak 70% zaostalých z DeD ,ale 

môžu tu zostať, aj ja by som tu mohol zostať, ale nechcem zostať byť vždycky závislý na 

sociálnom zariadení“. 

Čiže máš motiváciu ísť ďalej ? 

„Posunúť sa dakde inde, lebo nemôžem tu byť, ako určite budem chcieť byť tu, lebo 

pomôcť im, lebo som dostal návrh im pomáhať potom tu, tak určite.“ 

Takže teoreticky potom by si si tu vedel nájsť prácu? 

„ Áno.“ 
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Bývaš sám, alebo ste viacerí na izbe? 

„O poschodie nižšie máme garsónku, tam sú už takí, buď sú už pracovne navyknutí, vedia 

ráno vstať a ísť do roboty. Tak ja som tam medzi nimi, lebo ja nemám problém vstať do 

roboty, alebo dačo, ako som navyknutý, tak ako som hovoril som bol dva roky v DeD a potom 

som bol u pestúnov a tam som sa veľa naučil. Takže asi tak, no to ovplyvnilo vstávanie do 

práce a také veci.“ 

Takže ste boli rok v DeD a potom druhý rok v pestúnskej rodine? 

„Nie. Tri roky som bol v DeD v M. od štyroch rokov, potom od štyroch rokov som išiel do 

pestúnov do osemnástky, a z osemnástky už mama zomrela na osemnástku moja no týždeň 

pred osemnástkou tak to sme ju ešte stihli pochovať a potom už bolo rýchle súdne konanie 

v K. no a za ten týždeň som bol aj v DeD v piatok.“ 

 A v pestúnskej rodine sa ti páčilo? 

R : ( nesúhlasí) 

 A ak môžem vedieť, tak prečo sa ti tam nepáčilo? 

„Si myslím, že asi ten DeD dá väčšiu lásku jak pestúni. Pestúni iba kvôli peniazom zobrali 

a svoje deti uprednostňovali. A môj brat sa zrútil pre toto. On je v S. a drogovo závislí 

človek.“ 

 Čiže mu v tom uškodila aj tá rodina? 

„A uškodilo mu asi to, lebo vždy sa cítil menej cenný.“ 

A tá rodina mu k tomu asi moc nepomohla? 

„Nepomohla, ešte horšie utápala ho v tom no a on sa dal do partie takej no a už ho partia“ 

Stiahla so sebou, aspoň, že ty si sa podržal 

 „Tak nie sme rovnaké povahy. On má skôr otcovskú povahu, biologický ako. Ja mám skôr 

po materi.“  

Kto každý bol zaradený vo vašich plánoch na bývanie? 

„ Ako to myslíte ?“ 

 S kým si si plánoval bývanie? 

„Ešte som neplánoval, ešte len plánujem určite nie s dakým, ale sám. Alebo s budúcou 

priateľkou.“  

Kto z vášho blízkeho okolia participoval na zabezpečovaní si samostatného bývania 

po odchode z DeD? 

„ Sociálna pracovníčka a myslím, že vaše kolegyne z Košíc bol som na takej prednáške 

ohľadom bývania. Neviem či z vašej školy alebo z nejakej druhej a proste nám dávali 

prednášku, že ako si hľadať bývanie a také veci.“ 

 Čiže nejaké školenia? 

„Áno“. 

 A pomohlo ti to školenie nejako? 

„Myslím si že nie.“ 

Že ako si vedel tie veci čo ti povedali ? 

„Ako vedel som tie veci čo mi povedali, vedel by som sa....to tá sociálna práca mi to vedela 

povedať, lebo napríklad aj v niektorých knižkách sa dočítate o domovoch na pol ceste keď po 

18 ukončíte alebo niečo, lebo ja si hneď nemôžem vyberať dom, že no tak topánky kam si 
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odložiť, to by som bol veľmi naivný. Za tisíc eura asi nič nedokážem kúpiť a zároveň som 

hľadal v tých, o ktorých som vedel, že také zariadenia existujú takže asi som mal viac menej 

správne informácie, len iba mi potvrdili to čo som už vedel.“ 

Takže nič nové si sa nedozvedel? 

(súhlasí) „ale možno druhých to oslovilo, lebo možno druhí nevedeli viete . Nie každý je na 

takých školách, že sa môže dozvedieť, alebo dačo nejde ani o školu, ale toto. Proste nie, lebo 

väčšinou tam má totý.... DeD dávajú hneď tých ľudkov do špeciálnych škôl. Tam je buď 

dajaká dyska toto, a už posielajú s tým, že nie je funkčný, tak ho pošlú na špeciálu školu, že 

potrebuje buď dyslektik, ale dyslektia je zas taká, ale dysgrafik, dyskalkúlia no a hlavne na 

tým dávajú do špeciálnych škôl, že potrebujú viac venovania sa učiteľ viac venovať sa im.“ 

Si si vlastne potom tú strednú školu sám vybral, že tam chceš ísť, alebo ? 

„Ja som zdravotnú.“ 

Zdravotnú strednú školu? 

„Zdravotnú, chcel som byť doktorom obvodným. No, ale nevyšlo mi to, ako vyšlo mi to, ale 

potom som vedel, neže vedel, ale nebudem si dávať niečo na hlavu čo viem, že možno 

nedokážem tak radšej som si vybral tú soc. prácu a zas som bral to, že a ja som ten soc. 

prípad, ktorý si niečo odžil a možno mi bude oveľa lepšie chápať ľuďom jak napríklad doktor. 

Doktor tam má veľkú zodpovednosť, ale soc. pracovník má tiež zodpovednosť, ale vie sa 

vcítiť, vie ich pochopiť a také veci. Aj doktor to vie, aj doktor ale asi tá bližšie soc. práca.“ 

Je ti to asi nejako bližšie možno. 

„ Zobrali ma aj na zdravotnú aj na sociálnu, ale som si vybral sociálnu. 

 A nejako to neľutuješ, že si si to vybral? 

„ ee, asi tak, ale mám opatrovateľský kurz.“  

 To si robil popri strednej škole? 

„Popri tej strednej, aj sociálna inklúzia mladých ľudí na trh práce.“ 

Čiže nejaké zapájanie? 

„Mladých ľudí. Mi tam dávali mi školenia na strednej škole a potom nám dali certifikáty 

normálne ako vyučenie. A potom tam ešte neviem čo bolo aha počítačové zručnosti v Exceli.“ 

Vo Worde? 

„Nie, nie v tom tej ekonomike myslím.“ 

 Aha takto. 

„Nie ekonomike dobre hovorím?“ 

 Tak ekonomika to sú počty a tak. 

„Áno, áno ekonomika. Dobre.“ 

Popíšte mi vaše momentálne bývanie z pohľadu druhu nehnuteľností, pohľadu počtu 

spolubývajúcich a z pohľadu právneho vzťahu k objektu bývania. 

„ Je to dom na polceste je tu počet ľudí ktorí tu môže byť 25. Je to sociálne zariadenie pre 

mladých ľudí dakedy to bolo aj pre ľudí z ulice, ale je to aj sem tam keď niekto príde tak ho 

zoberú, ale snažia sa im nájsť nejaké druhé zariadenie, lebo tu je špecifikované iba pre 

mladých ľudí odchovancov DeD. No a platia si tu ubytovanie po 105 eura .“ 
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Na mesiac? 

„Na mesiac sú tu nejaké pravidlá nesmú piť to je asi v každom soc. zariadení podmienka 

nesplnenie pracovnej terapii to znamená, že keď nesplnia niečo alebo nevstanú na taký čas 

tak sú nejak potrestaný, ale nie ako fyzicky ale iba tak buď nejakou pokutou alebo niečo. Ale 

to sa rýchlo naučia lebo keď nechcú dostávať pokuty tak radšej sa naučia.“ 

No veď hej hej. 

„No ale v poslednom čase nie každý si robí čo chce.“ 

Sa to nejako zvoľnilo? 

„No už si myslím že riaditeľ aj riaditeľka už rezignovali.“ 

 Ale nie sú tu nejaké problémy, alebo čo ? 

„ Nie sú ani prísni, sú tu aj alkoholici, ktorí sú dlho závislí. Napríklad v nedeľu čo sa stal 

jeden incident, že sa jedna sa opila a prišla na dom, ale išla na dvadsať štyrku. 24 je že ideš 

na 24 hodín von.“ 

 Ako že ťa na ulicu vyhodia ? 

„Buď na ulicu, alebo podľa toho, že keď si zaplatí hotel môže ísť na hotel.“ 

A počet spolubývajúcich? Teda býva na izbe sám, alebo ? 

„Na izbe sme ..... k tomu čo som rozprával, že garsónky sú také trochu samostatnejšie, že 

to tí ľudia čo vstávajú, alebo sú už pracovne zruční a navyknutí, že treba vstávať, alebo niečo 

tak sú po dvaja. Ja mám jedného čo teraz je v robote a potom je jeden v jednej garsónke tiež 

na tom poschodí aj v tom vchode, ale oddelené to je a on je sluchovo postihnutý. Takže s ním 

nikto nechce byť na izbe, lebo keď si hudbu pustí tak do videnia utekajme. Prosto je taký 

hlučnejší, lebo on nepočuje no. Takže je sám na izbe, ale zas nie je pracovne navyknutý, ale 

museli ho niekde dať aby bol od nich trošku odčlenený. No a potom tam máme ešte dvoch 

a tiež pracujú Jeden pracuje v Tescu a jeden robí na farme tu. Dom na polceste má farmu tak 

tu robí.“ 

Ako sa stará o nejakú záhradku? 

„Dobytok, majú tu svine, kravy, kury a také.“ 

 A robíte aj nejaké hody ? 

„Hm väčšinou v zime, keď sú Vianoce tak sa sviňa zabíja.“ 

 To je fajné. 

„ No, ale ja väčšinou cez zimu tu nie som.“ 

 A si u rodiny? 

„U svojej tety. Moja teta pracuje v DeD je vychovávateľka, ale vlastná.“ 

Vlastná ako ? 

„Vlastná teta.“ 

 Aha no to som pochopila 

„A v M. pracuje v DeD takže som u nej.“ 

A tam za tebou príde aj tvoj brat? 

„Hm.... s bratom veľmi nekomunikujeme máme pokazené vzťahy už len kvôli tomu, lebo 

nevie čo robí keď je opitý a útočí na každého, alebo droguje, alebo niečo. Neuvedomuje si 

viaceré veci. Už to tak chodilo celkom tie drogy aj mentálne už nie je tak jak bol v minulosti, 
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ale už teraz je úplne na dne. A nevieme mu pomôcť. No bol už na Prednej hore, a neviem či 

viete o tej P.?“ 

Viem jeden známy tam bol, takže viem asi o čom to je. 

„ Odvykačka, ale nepomohlo mu to potom myslím, že P., ale nie P., alebo tam niekde 

blízko B. je jedno zariadenie ani to mu nepomohlo. On furt si nájde niekde nejak, lebo to, že 

s tou partiou žije v jednom meste a tam sa stretnú furt takže asi tak.“ 

 Takže by mu pomohlo keby nie je s tou partiou? 

„No, alebo je niekde odcestovaný, alebo je dakde inde v dajakom druhom meste. Hoci 

môže si nájsť hoci kde, to je zas pravda, lebo v každom jednom meste je taký grázel, ktorý „ 

Akým spôsobom ste boli pripravený na to, že po odchode zo zariadenia budete viesť 

samostatnú domácnosť? Ako mali ste nejakú prípravu v DeD ? 

„Hm neže prípravu ja som vedel, že musím odísť ja som s tým vždycky počítal, že musím 

odísť a nebol som prekvapený, alebo s niečím by som potreboval, že by ma dakto niečím 

utešoval, že musíš ísť, alebo niečo, alebo také veci, že pripraviť sa na odchod z DeD. Nie. Ja 

som bol už pripravený na to, že musím odísť proste mám osemnásť rokov dovidenia. 

Uvedomoval som si veci, že nemôžem byť vždycky v nejakom zariadení a že život ide o tom, že 

sa musíš ďalej posúvať.“ 

No a dostal si nejakú prípravu napríklad ako sa starať o byt ? 

R: (nedostal) 

Nič také? 

„Mali tam, ale ja som nemusel, lebo prosto tam bolo také viete čo oni píšu individuálne 

plány proste, alebo mal som raz v individuálnom pláne, že popratať celý dom kvôli tomu, lebo 

odídem alebo niečo také v tom zmysle, ale to bolo iba raz na mesiac v individuálnom pláne čo 

oni tam robia, ale skôr oni vedeli, že ja som prišiel z domácnosti takže viem asi ako treba, 

lebo moja mama bola chorá na rakovinu takže som sa staral o ňu ja oco hneď zomrel po nej 

o mesiac na infarkt, nezvládol to že ona zomrela. Ona mala 50, no 59, no 49 tak. Takže som 

bol pripravený.“ 

 Takže si vedel čo a ako, treba povariť a tak... 

„Variť som sa naučil sám všetko a zatiaľ nám chutí.“ 

Možno z teba aj kuchár bude. 

„Nie nemám k tomu veľmi vzťah. Navarím keď treba, ale“ 

Dobre. 

 

3. Ako prebiehala príprava na váš odchod z DeD a na osamostatnenie sa? No to je 

skoro taká istá otázka ako predchádzajúca, mám pocit, že ťa nejako špeciálne na to 

nepripravovali asi jedine to čo si spomínal tú prípravu na trh práce. 

„No školenie sme mali, že ako si hľadať robotu, ale to som sám vedel, že čo a jak. Moja 

teta ma väčšinou učila ako vychovávateľka. Ja som dostal to zariadenie kde moja teta pracuje 

v DeD. Tam som vyrastal, no nevyrastal 2 roky som tam bol, ale s tetou. Vlastne keď sme mali 

nejaký problém tak teta vždycky dobehla za mnou a povysvetľovala mi niektoré veci, alebo 

niečo a ona ma skôr veľa naučila aj ohľadom trhu práce aj o všetkom, lebo vždycky s ňou som 

sa učil, lebo v takej istej profesii robí jak ja mám odbor by som chcel robiť ja.“ 
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Ona robí v DeD čiže ona vie ako to tam chodí čiže ti vedela aj pomôcť. 

„Hej robí takže ona mi dala také školenie a zato jak som prišiel do DeD tak netrebalo nič 

tam. Mi nedali školenie, lebo vedeli že moja teta je vychovávateľka takže asi za to.“ 

 Dobre. Viete uviesť, ktoré aktivity z DeD boli najužitočnejšie v procese 

osamostatňovania sa? 

„ Pre mňa nič, ale pre druhých si myslím, že asi tie školenia. To im asi pomohlo. Určite 

J.H. máme tu jedného to pomohlo. Tak isto tam kde ja som bol a jemu pomohlo strašne to 

školenie, lebo on nevedel ohľadom nič. A on je mentálne zaostalejší a plus má epilepsiu. Nie 

epilepsiu schizofréniu tak. Rozdvojenú osobnosť má, ale dobre je teraz v poslednom čase je 

fit. A vie sa už aj sám, vlastne pred mesiacom jak mal ten sklon samovražedný tak už je 

celkom fit. Dal sa dokopy chlapec no a ide mu teraz všetko a vie už tak jak dakedy normálne 

rozmýšľal, lebo my sme sa poznali viac a vie už aj kto čo toto, no že mu už dačo nehovorí 

v hlave. Trošku mu predchádza, ale je celkom fit teraz. Z neho som hlavne povzbudený, lebo 

dostal sa z toho trošku a teraz aj chodí do roboty, čo som si myslel, že už nikdy nenastúpi 

a nastúpil nakoniec a už mesiac ťahá.“ 

No tak to je super dúfam, že mu to vydrží. A keď ste mali tie prípravy na trh práce, 

ako často ste ich mávali? 

„Ja som väčšinou nebol na tom, ale viem, že dva razy do týždňa nebol nikto na dome, takže 

museli ísť, lebo my sme boli mladí dospelí skupina, ktorá už má taký vek, že už buď odíde, 

alebo sa rozhoduje na akú školu a myslím si, že dva razy sme mali v týždni. Ja som chodil do 

školy tak ja som neriešil ani tie toto, ale už jak som odchádzal to bolo náhle, že som odišiel. 

Tak po 9. Už jak som zmaturoval som povedal dosť nejdem na vysokú školu dovidenia, taže 

tak asi tak že mňa asi nepripravovali veľmi na to, ale J,V, M ony mali myslím dva týždne.“ 

To bol dvoj týždňový kurz? 

„Dvoj týždňový kurz plus mali každé dva týždne po dve hodiny nejaké školenia.“ 

Kto a ako vás počas pobytu v DeD učil hospodáriť s peniazmi a viesť si finančný 

rozpočet? 

„Hm mňa?...... Skôr teta, ale vedel som ako, lebo mame trebalo kupovať všetko možné 

Pampersky a také veci.“ 

Čiže tam nebola nejaká nutnosť  

„Tam nebolo, skôr tam tí chlapci. Ja som nemal takú nutnosť, že by sa dačo, že by som 

niekde inde minul než na dačo, čo je podstatnejšie, ale vedel som proste a teta mi pomáhala 

ešte k tomu keď neboli dajaké nedostatky, alebo ekonómka v tom DeD, lebo my sme boli malá 

skupina mladí dospelí tam sme si sami hospodárili a jeden človek to mal na starosti aj prvý 

krát riešiť také veci. Tak väčšinou mi teta pomáhala s tým hospodárením aj pre chlapcov, 

lebo tam nás bolo viac ľudí. Tam som bol medzi nimi ja takže teta ma učila väčšinou 

hospodáriť.“  

Aké ste mali predstavy o tom, ako by ste minuli príspevok na osamostatnenie sa? 

„Ja som si zo svojho príspevku zaplatil ubytovanie myslím na 4 až 5 mesiacov.“ 

Tuto v domove? 

R: (súhlasí) 
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A to si minul celý príspevok nič si si neodložil? 

„Nie všetko išlo na ubytovanie, lebo som nevedel, že či dačo sa nevyskytne, tak jak teraz 

napríklad som bol no 5 mesiacov alebo 7mesiacov na úrade práce, ale vyradili ma 

z evidencie.“ 

 Prečo ? 

„Kvôli tomu, lebo buď sme sa nezhodli s riaditeľkou, prosto so sociálkou v S. sme sa dajak 

nezhodli, kvôli tomu, lebo mala riaditeľka poslať papiere, a riaditeľka na to zabudla, lebo 

mala dosť svojich robôt, tak tým pádom oni tam nečakajú a vyradili ma z evidencie, takže 

teraz mi aspoň to tie peniaze pokryli ten toto ubytovanie čo nedostanem potom totú sociálku 

a plus poisťovne ešte platím.“ 

S kým z rodiny ste počas pobytu v DeD udržiavali kontakt a na akej úrovni? 

„Z DeD či udržiavam kontakt, alebo s rodinou?“ 

Vlastne keď si bol v DeD či si ako niekomu volal, alebo či ti niekto z rodiny volal? 

„ S bratom iba z T. no a jedného mám v A.. S obidvoma bratmi väčšinou, ale ten čo je v S. 

nie. Iba ten čo sú v A. a jeden je v T teraz na dovolenke, ale on je z K.“ 

 Čiže on žije v K.? 

R: (Súhlasí) 

 A on je starší ako ty? 

„No oveľa starší ja som najmladší z nich. Jeden má 30 bude mať teraz.“ 

Ten z K.? 

„ Hej, ten v A. má 29. Ten čo má 30 on je vojak a tam ten čo je 29 on má ukončené 

konzervatórium v K.. Huslista je. Tak jak ja.“ 

 Vieš hrať na husliach? 

„Aj na cimbal.“ 

To je fajné. A hudobná kariéra ťa dajak nelákala? 

„Nie nie skôr môjho brata, Môjmu bratovi sa darí v A. tam je frajer. No a mňa to tam 

veľmi neťahalo ani do A. ani nikde. Nechcel som radšej mať nič so svojou rodinou, lebo aj ten 

čo je v A. má svoje zlé stránky, jeden drogoval, ale môže do toho zase prísť keď mu prepne 

a druhý zas má psychickú poruchu schizofréniu ten vojak.“ 

A to robí vojaka, to ho zobrali nie sú tam nejaké prísne pravidlá? 

 „Neviem ako on to predišiel moc ma to nezaujíma, a prosto šiel. A tamten brat nič. A ja 

mám ešte sestru, ktorá vlastne zomrela, keď som bol malý a druhá sestra tá neviem kde je. 

Hľadal som ju po DeD, ale neviem kde je.“ 

Ju tiež dali do DeD? 

„Hej tá biologická rodina.“ 

 Len myslím, že súrodencov by mali nechať po kope. 

„No lenže v takých rokoch jak my sme boli v tých čo ešte sa len transformovali tie domy. 

Ešte vtedy nevedeli napríklad jak vymysleli toté satelity, že musia, alebo jak musia byť 

súrodenci spolu vtedy to tak nebolo. Rozdelili nás dovidenia nebavili sa s nami. Ešte keď ja 

som bol so svojím bratom nás rozdelili. Nás nemali problém rozdeliť.“ 
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A tá tvoja teta náhodou nevie, že kam ju dali? 

„Nevie to rodičia boli mimo celkom, oni sa hnevali moja teta medzi nimi, lebo videla čo sa 

deje, ale to nič ideme.“ 

Popíšte vaše vzťahy s DeD, alebo s bývalými chovancami po odchode z DeD. 

„Ja chodím do DeD takže ja tam s nimi udržiavam aj také vzťahy aj s ľuďmi , 

s vychovávateľmi, lebo tam idem vždycky na týždeň, alebo aj na dva týždne, alebo cez 

Vianoce, alebo cez prázdniny keď to tie veľké sú, tak idem tam na dva týždne takže 

udržiavame spolu kontakty. Aj voláva mi teta každý deň aj druhé tety, keď nezavolajú tak im 

zavolám ja, ale vždycky si zavoláme.“ 

Takže máte taký kamarátsky vzťah ? 

„No skôr s tetami, lebo totú skupinu nás brali jak takých aj ponadávali kolo nás proste toto 

čo sme tam povedali nevyšlo nikdy von, ale sme taký, že keď sa bavilo o rodinných typoch tak 

sme to aj udržiavali a celkom dobre sa darilo, ale vlastne sa to všetko rozpadlo.“ 

 Ako vaša partička? 

„Taká partia my sme tam boli celkom dobrá partia.“ 

A ste každý poodchádzali niekam inam? 

„Ta jeden odišiel k otcovi, lebo už nechcel ďalej študovať, lebo on nejde na maturitu, lebo 

on sa bojí maturity, tak že ide domov. No tak išiel domov.“  

Ani nezmaturoval? 

 „Ani nezmaturoval 3 mesiace pred maturitou odišiel, lebo sa bál tak, bol asi taký 

vystresovaný tak odišiel, ale presviedčali ho koľko sa dá. No už proste nie zaťal sa a nejde. 

Druhý spravil výučný list v T. strojárska výroba poľnohospodárskych strojov. Dobre 

hovorím? Nie opravár poľnohospodárskych strojov. Dobre tak. Tam študoval. A. O. 

kaderníka. Skončil toho roku, minulého roku tak.“ 

 A nie sú tuto v okolí? 

„ Nie všetko je v M.. Ale oni majú rodiny svoje, ktoré napríklad J. on bol zobraný z tej 

rodiny kvôli tomu, lebo oco pil no a oco sa mu dal do kopy, ale zas mu matka zomrela takže 

kvôli tomu musel ísť do DeD, lebo nevedeli, že či oco sa naspäť nespustí na tie chodníčky tak 

radšej ho dali do decáku. No a po osemnástke odišiel ku ocovi. O. zas on má mamu, ale jemu 

oco zomrel a teraz to tá mama s otčimom, alebo jak sa tomu hovorí?“ 

Hej otčim nevlastný otec. 

„Nevlastný otec no a ten tiež pije no a odišiel aj on ku svojej mame aspoň s tým, že ochráni 

ju, lebo vždycky tam bolo, u jej otčima, že ju udrel, alebo tak. On tu neďaleko býva v S..“ 

Takže aspoň s ním máš nejaký kontakt? 

„Hej v sobotu, nedeľu dakedy za ním zájdem, keď sa dá, ale väčšinou sa nedá. No, ale bol 

som minulý týždeň za ním. Takže udržiavame spolu ako tak kontakty .“ 

Ako všetci, či len skôr s ním? 

„Všetci, to tá partia čo sme tam boli. Aj keď tetám je smutno, lebo taká partia tam nebola 

jak sme boli my. Lebo my sme si povedali všetko na rovinu aj keď sme sa hádali. Mali sme 

veľmi otvorené vzťahy s tetami.“ 
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Tak to je dobré, že ste tam mali blízke osoby. Udržiavate kontakt s DeD, alebo 

s niekým z DeD aj po odchode z DeD? No to je podobná otázka, len tam je, že aké 

vzťahy si mal počas DeD a toto je či s niekým udržiavaš kontakt. 

„Udržiavam kontakt, teraz som rozprával s tetami. S vychovávateľkami udržiavam 

väčšinou aj s chlapcami.“ 

S tou partiou čo si spomínal? „Hej s mojimi rovesníkmi.“ 

Dobre, tak to je všetko ďakujem. 

ROZHOVOR 2 

 

1. Akým spôsobom vám DeD zabezpečil vaše umiestnenie na trhu práce tesne pred 

odchodom z DeD ? 

„No takže žiadnym spôsobom, lebo po odchode z DeD ja som išiel... no takto to bolo 

v sedemnástich rokoch som sa dozvedel, že mám nejakých mladších súrodencov. Našiel som 

v úvodzovkách svoje korene čiže svoju mamu a keď som mal 19 rokov som odišiel do P. to je 

odtiaľto asi 300km pri Š. čiže myslím si, že ja som bol zaslepený tým, že som chcel vidieť 

svojich súrodencov spoznať aj svoje korene kde som, kde žije moja rodina a tak ďalej čiže 

a ani mi neponúkali nejaké možnosti zamestnať sa. V tom čase uf ja som preč 12 rokov.“ 

 Čiže neponúkli vám nejakú prácu, keď ste odchádzali? „Nie.“  

1.1. Kde momentálne pracujete? 

 „Momentálne pracujem tu v Dome na pol ceste. Už tu pracujem, ja som tak začal, že 

v roku 2004 som sem prišiel ako klient a od roku 2006 som začal pomáhať s účtovníctvom, tak 

som tu bol ako dobrovoľník najprv 2 roky, potom na dohodu ďalšie dva roky a od vtedy 

riadne zamestnanie tu mám a popri tom ešte dajaká tá škola bola a som si zobral ešte 

mladších súrodencov čiže mám to pestré dajako.“ 

 Veľa toho máte no. 

1.2 Ako by ste charakterizovali vašu prácu, ktorú momentálne vykonávate z pohľadu 

vášho vnútorného uspokojenia a sebarealizácie? 

„No krásna otázka. Ja to charakterizujem asi tak, že ja v prvom rade to robím srdcom. 

Keď som mal štrnásť rokov som sa snažil pomáhať svojím kamarátom, veľa sme spolu trávili 

čas, keď som mal šestnásť som vymýšľal v domove také veci, že súťaže a voľno-časové aktivity 

a to som vtedy ešte ani nevedel čo to znamená . Hlavná vec, že nech decka majú čo robiť nech 

sa nenudia a tu to robím úplne, že srdcom. A neviem či je zrovna veľmi dobré to robiť len 

srdcom asi treba používať viac krát rozum, mozog, lebo veľa krát všetci tým nás klamú.“ 

 A ako nejako vás tá práca uspokojuje baví vás? 

„Určite ma napĺňa tá práca čo robím. Ja som chcel vždycky pracovať s ľuďmi. Teraz mám 

takú chuť pacovať s deťmi a tak no napĺňa ma to každým smerom a veľa sa napríklad učím 

popri tom.“ 

 Počas tejto práce? 

„Áno, veľa mi to dáva, lebo to nie je len, že prídete tu vymýšľate nejaký program. Veľa 

čerpám napríklad od tých chalanov ja čiže a hlavne trpezlivosť a prispôsobovanie sa niekedy 

asi tak by som to nazval.“ 
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 A vedeli by ste si predstaviť aj niekde inde pracovať? 

„Určite ja mám obrovskú chuť teraz robiť v DeD s deťmi. Neviem prečo to je tak, ale tak 

vyskúšať niečo nové.“ 

1.3 Čo predchádzalo tomu, že ste si našli prácu? 

„No ono to bolo dajaké také spontánne. Ja som v roku 2004, keď som sem prišiel to bol 

október, kým som sa tu zadaptoval a také veci tak to niečo asi trvalo. No a ja som v roku 2005 

bol v P. si hľadať prácu vo všelijakých podnikoch a takých veciach, ale nikde ma nezobrali no 

a naraz tu padla taká ponuka, že by potrebovali nejakého účtovníka. Tým, že ja som skončil 

strednú školu najprv technicko-ekonomický pracovník eeee technicko administratívny 

pracovník, tak som sa ponúkol, že by som mohol ako pomáhať potom rok som bol, som 

dochádzal do K. na týždňovky tam som sa zaúčal v tom účtovníctve medzi tým som si dokončil 

maturitu v odbore technicko-administratývny pracovník, čiže viac tomu rozumiem a tak som 

sa ja G. ponúkol. A dajak spontánne to bolo celé“. 

Čiže sem ste sa ostali cez nejaký inzerát ? 

„Nie ja som tu býval ako klient a ono to tu padlo, že by potrebovali nejakého účtovníka, 

tým, že už sme ako, lebo niekedy sme patrili pod Spoločenstvo evanjelickej mládeže a od roku 

2006 patríme pod stredisko evanjelickej diakónie, čiže už sme sa dodelili už to nemal kto robiť 

to účtovníctvo tak som sa ponúkol, že to môžem skúsiť ja“. 

Čiže na základe toho, že ste mali nejakú tú školu podobnú vyštudovanú tak ste si 

vybrali toto robiť?  

„ Dosť odvážne no.“ 

 Prečo? 

„V tom účtovníctve myslím, lebo tam je toľko vecí a vždy je tam niečo nové a je pravda, že 

veľa krát. Niekedy sa mýlim, mýlim sa. Proste blbo to zaúčtujem a jak ideme na konci roku 

pozerám celé to účtovníctvo, lebo teba robiť uzávierku a daňové priznanie tak vtedy dôjdem 

na veľa vecí á toto som mohol takto urobiť a tuto som sa pomýlil čiže asi toto je môj taký 

problém, že veľa sa mýlim veľa niekedy sa mýlim nemôžem vždy povedať, že veľa.“ 

Ale ako možno, že sa aj trocha poučíte, keď vidíte, že ste spravili nejakú chybu tak 

potom 

„Áno a napríklad doma hovorím telefonujem s tým účtovníkom z K.. Dakedy to bolo 

pravidelne teraz už len sem tam keď niečo nerozumiem, neviem čiže“ 

 A jemu voláte na nejakú poradu, ako keď niečomu nerozumiete tak mu zavoláte. 

„ Áno nech mi poradí a on je vynikajúci účtovník. Tiež bol v šoku, že som išiel na 

pedagogickú a pri tom robím účtovníctvo.“ 

 Čiže máte aj pedagogickú vyštudovanú ako učiteľ? 

„Teraz bakalára, ja už som doštudoval bakalára na magistra som nešiel hlavne kvôli 

financiám a chcem venovať ten čas asi teraz trinásť ročnému bratovi, ktorý ma potrebuje čiže 

asi tak.“ 

A tak vždy sa dá ešte doštudovať. 

„Dá ja som tam videl aj päťdesiat ročné ženy čiže v pohode.“ 

Ja mám tiež spolužiačku, ktorá má asi tiež 50 rokov, alebo tak nejako a pracuje popri 

tom čiže.  
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1.4. Čo ste museli urobiť preto, aby ste získali svoje prvé zamestnanie po odchode 

z DeD? 

„ No, ako prvé som si určite musel pozrieť inzeráty. A teraz rozmýšľam čo bolo prvé. To že 

som si napísal žiadosť a životopis, alebo nie najprv som si pohľadal inzeráty a potom som si 

napísal životopis a žiadosť a ako tretiu vec som urobil to, že som išiel do tých podnikov sa 

pýtať.“ 

 Že či niekoho nepotrebujú? 

„ Áno.“ 

A osobne ste chodili. 

„ Áno. Nemám rád také, že email posielať. Najlepšie je keď ma človek vidí a nech posúdi, 

že či mám také, alebo či ma chce prijať, alebo nechce, či mám na to, alebo nemám nech sám 

človek posúdi. Nemám rád tieto telefonické žiadosti.“  

1.5 Počas pobytu v DeD, kde a v akom rozsahu ste absolvovali brigády, ktoré vám 

pomohli získať pracovné návyky a zlepšiť si svoju finančnú situáciu? 

„No toto je obrovský problém DeD. Mňa sa pýtala po rokoch SP asi ju poznáte pani T.“ 

 Hej, hej. 

„ Čo by som zmenil v DeD? Ja by som tam, toto je prvá vec, ktorú by som zmenil, nech pre 

mňa za mňa od šestnástich, alebo ako je zákon postavený nech tí ľudia začnú niečo robiť so 

sebou, lebo ja keď som bol v domove, žiadne brigády, žiadne nič nebolo. Proste ja som sa tam 

cítil jak , teraz to možno viem posúdiť tak z iného pohľadu jak dajaký človek v bavlnke. Všetci 

ma tam obskakujú, všetci mi všetko dávajú, všetko mám zadarmo a to je najhoršie na tom, 

lebo tie decká si ani nevážia to čo dostanú a tak keď si na to zarobia, si to kúpia tak viac si to 

vážia. Takže v tom čase žiadne brigády neboli ani nič podobné ani nikto to nenavrhoval. Skôr 

sa sústreďovali tí vychovávatelia na rôzny ja neviem na tú výchovu skôr, ako v domove sme si 

upratovali hej sme mali, že rajóny neviem ako sa to teraz volá, ale sme si to pekne rozdelili 

každý si svoje poupratoval, ale také že by nám takto niekto vysvetlil, že máš aj takúto možnosť 

ísť si privyrobiť dakde na brigádu tak taká možnosť nikdy nepadla ani o nikdy nikto 

nepovedal. A ja ako domovák som tiež nemohol vedieť, že niečo také existuje, alebo že môžem 

nevedel som. No načo keď sa každý o mňa stará.“ 

 Takže ste nemali ani potrebu? 

„ Ani potrebu som nemal, ani nikto takú možnosť nepovedal nahlas ani“  

Čiže slabá informovanosť tam bola ohľadom tej práce. 

„ Áno ja si myslím, že áno.“  

1.6 Aké je vaše najvyššie ukončené školské vzdelanie? 

„ No vysokoškolské bakalára, čiže prvý stupeň špeciálna pedagogika.“  

1.7 Aký typ školy ste ukončili? 

„ Čiže strednú školu som mal učňovskú v L. tam som študoval ako technicko 

administratívny pracovník. Ako náhla začali so mnou cez moju maturitu rozoberať počas, 

alebo ku koncu maturity keď už som mal ísť maturovať, že začali riešiť odchod z domova 

a kam a čo hm vtedy som študoval technicko-ekonomický pracovník nakoľko som to vtedy 

neukončil, lebo už som bol psychicky vyčerpaný z toho, že čo a ako bude tá budúcnosť a to 
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som si tiež dokončil tú strednú školu, alebo maturitu si myslím toho technicko-ekonomického 

pracovníka a to som ukončil v P. a teraz v L. som ukončil tú špeciálnu pedagogiku vysokú 

školu.“ 

Čiže ste ja neviem chodili 3 roky na tú strednú potom ste prestali a potom v Poprade 

ste si dokončili tú strednú školu. 

„ Áno.“ 

1.8 Aké školské výsledky ste počas vášho štúdia dosahovali a čo by ste zhodnotili ako 

pozitívom absolvovania vašej školy? 

„ Si myslím, že taký slušný priemer. Nechcem sa zase ohodnocovať dajako dobre, alebo 

zle. Priemerne som sa teda učil a na vysokej škole tiež som si myslel, že to nedám. Priemerne 

by som to ohodnotil.“ 

A pozitívom vašej školy? Bolo tam niečo pozitívne? 

„ No určite veľa som nadobudol nových informácií, vedomostí a tak. Taký malý rozhľad 

v tejto oblasti pedagogickej.“ 

 A bavila vás ako tá škola? 

„ Áno, lebo aj keď som sa učil, tak veľa krát som si to prirovnával k nejakým udalostiam, 

alebo k nejakým tým situáciám, ktoré sa niekedy stali, čiže celkom dobre sa to učilo keď sa 

chcelo.“ 

Čiže je nejaká tá možnosť, že by ste chceli pokračovať ďalej v štúdiu? 

„ No trošku mi to chýba, ale keď by boli niekedy financie a keď by sa mi chcelo tak možno 

aj hej.“ 

 

2.1 V akom veku ste odišli z DeD? 

„ Keď som mal 19 rokov. To som bol ešte mladý a šikovný.“ 

A ste ešte študovali ešte ten jeden rok od 18 do 19 či ? 

„ Nie, nie ja som vtedy bol na maturite, lenže som neukončil v 19 som odišiel z domova 

a tu som si dokončil, to bol rok 2006 do roku 2008 ee tú maturitu. Čiže to s odstupom času.“ 

No len v tom DeD vás nechali na základe toho, že ešte študujete? 

„ Áno, keď už som doštudoval tak hybaj preč.“  

 

2.2 Akým spôsobom ste si plánovali svoje bývanie po odchode z DeD? 

„No ako som si plánoval, no človek, ktorý nevie čo bude, tak si nemôže niečo plánovať . Ja 

to tak nazvem, lebo ja to neviem inakšie nazvať. Ja som si nič neplánoval, ja som bol z toho 

v takom strese. Prvá vec čo ma napadlo na druhý deň už nemusí byť taký hluk ako je dnes. 

Rozumiete tomu?“ 

 Nie, nie. 

„ Keď je kopec decák okolo vás a je hluk nejaký, tak mňa v prvom rade toto ticho napadlo, 

že pre pána Jána ja idem dakde, kde nebudem nikoho poznať a druhá vec to ticho hlavne , ale 

až tak ticho potom nebolo.“ 
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 Čiže ste sa báli, že budete zrazu niekde sám, že by ste sám bývali? 

„ No aj kopec iných vecí, že teraz ani neviem koľko stojí, čo je také dôležité, alebo čo. 

Treba také základné veci ja som vôbec nerozumel tým veciam a tak no. Čiže ja som 

neplánoval nič, lebo ja som sa bál tej budúcnosti.“ 

Čiže ste ani nerozmýšľali kam by ste išli po odchode z DeD? 

„ No to som vedel, že idem k súrodencom.“ 

Tam k nim bývať. 

„ Tam k nim.“  

 

2.3 Kto každý bol zaradený vo vašich plánoch na bývanie? Ale keďže ste nemali 

nejako 

„ Nikto.“ 

 

2.4 Kto z vášho blízkeho okolia participoval na zabezpečovaní si samostatného 

bývania po odchode z DeD? 

„ Obávam sa, že nikto, lebo aj keď odišli z domova tak rovno išli ku rodičom, lenže tam 

tiež ich vyžmýkali z toho odchodného a aj tak sú na ulici celý deň, alebo boli. Neviem už ako 

teraz, ale boli. Daktorých aj stretávam no.“ 

 Ako na ulici ich stretávate či? 

„ Hej, hej. Len to je najhoršie, že oni už potom nevedia aj možno možnosti majú, ale 

nevedia ako ich využiť, alebo nechcú, alebo proste si už po rokoch zvyknú na to, na ten celý 

život, na ten celý kolobeh toho žitia na ulici. Nevie mne to príde ako keby už nechceli.“ 

 Hej, hej tak možno si už naozaj zvykli na ten pobyt na ulici. A nejako vám SP 

nepomohli k tým súrodencom s tým bývaním, alebo ste si to nejako sám vybavovali?  

„ Ja som sa snažil vždycky si sám veci riešiť. Ja som aj povedal sociálnej, že idem tam ku 

tým mladším súrodencom a ku mame. Tak som tam šiel a jedine čo tak dajaký papier som mal 

dať popísať, že tam zostávam a to bolo všetko. A ešte čo by som možno vytýkol tým domovom 

je možno aj tá vec zlá, že oni ich síce pustia von, ale tie decká nie sú vôbec naučené, že čo 

bude ako bude nikto nerozpráva s nimi o tom.“ 

Čiže žiadnu prípravu nedostávajú? 

„ Akože také kázania sú, ako sa má správať a tak ďalej, ale také tie reálne veci ako to 

funguje to absolútne. Neviem ako teraz vtedy to tak fungovalo. A tiež si myslím, asi že to isté 

aj teraz, že nikto nerieši budúcnosť ich, alebo čo by chcel, alebo nejaké ciele a ako by ich 

chcel dosiahnuť a takéto veci. Na toto sa asi zabudlo. Ono tá výchova je jedna vec a keď už sú 

dospelí tak treba riešiť aj toto.“ 

A vlastne ako ste sa dozvedeli o tých súrodencoch, že tam bývajú? 

„ No ja som chodil do L. na internát a tam bola taká búdka, z ktorej sa dalo telefonovať 

a asi poznáte také telefónne búdky. Neviem ja som zavolal na informácie do Č. nech ma 

prepoja na toho, oni ma prepojili zas na dakoho druhého a oni mi povedali za číslo na 

dakoho iného a potom neviem to dajako celé cez telefón bolo, že som našiel tú mamu a ona mi 

povedala, že mám súrodencov.“ 

  



296 

 

Zborník prác z celoslovenského kola Študentskej vedeckej odbornej činnosti  
v odbore Sociálna práca – konaného 3. mája 2017 v Ružomberku 

Čiže to vám nejako ten detský domov našiel tú mamu, alebo? 

„ Nie ja som si ju našiel, som bol trochu akčnejší.“ 

2.5 Popíšte mi vaše momentálne bývanie z pohľadu druhu nehnuteľností, pohľadu 

počtu spolubývajúcich a z pohľadu právneho vzťahu k objektu bývania. 

„ No ja bývam teraz v podnájme tu vo V., býval už len so svojím mladším bratom 13 

ročným. Čo mám povedať tak máme jeden a pol izbový byt, čiže to nám stačí. Vlastne to čo 

potrebujeme, tie základné veci a možno aj nadštandard tie máme. No a tie vzťahy medzi nami 

sú tiež vynikajúce.“ 

Čiže tam bývate len vy dvaja momentálne? 

„ Hej si to váži on aj ja, že máme také bývanie, čiže úplne super.“ 

A rozmýšľali ste aj nad tým, že by ste si kúpili svoj vlastný byt? 

„No domováci majú jeden problém, alebo jeden z ďalších problémov a to je, že veľmi radi 

berú dlhy a ja som si nabral toľko dlhov, že teraz mám osobný bankrot, ktorý mi končí, čiže 

v budúcnosti ak bude možnosť tak určite by som chcel mať nejaký dom. Už len kvôli aj keby 

som si nenašiel ženu, alebo nemal deti tak nech ten môj brat aspoň dačo, alebo súrodenci 

niečo z dedia po mne, čiže tak no. Nech majú nejakú istotu a zázemie. Ako teraz máme tiež, 

ale je to inakšie keď je to vlastné, ako cudzie.“  

2.6 Akým spôsobom ste boli pripravený na to, že po odchode zo zariadenia budete 

viesť samostatnú domácnosť? 

„ Čiže z tohto zariadenia. No medzi tým bol ešte tiež tri roky medzi týmto bytom, v ktorom 

som teraz tam. Je to na také levely, keď príde dajaký odchovanec z domova, tak prvý level, je 

že sa tu adaptuje, začína si zvykať na pracovné návyky, zúčastňovať sa pracovnej terapie 

a druhý level je a to sú prvé dva podlažia v tomto dome. Druhý level je ten, že tu máme taký 

byt, to je pod nami, kde by mali bývať ľudia, ktorí sú buď kvázi kontrolovaní, a ktorí by sa už 

mali viac menej starať sami o seba a tretí level už je taký, že sú dva byty v P., kde už sú ako 

keby samostatní ľudia. Ja som bol v tom byte 3 roky pred tým ako som sem prišiel bývať do 

toho bytu, a čiže príprava je hodná tu. Je hodne tej prípravy a kopec úsilia.“ 

A v tomto domove? 

„ Aj v tomto domove aj vôbec tam, lebo to nie je také, že odrezané, že teraz vy ste tam 

v tom byte a už ste odrezaný. Akože prídu tam porozprávať, alebo prídeme tam všetci 

porozprávať s tými chalanmi jak sa im žije, jak sa im darí, veľa krát riešime možno financie , 

ako si rozložiť tie financie.“ 

 Čiže im dávate zacvičovacie kurzy? 

„ Chodíme aj tam, ako samostatne žijú, lebo oni už majú svoje zamestnania v tom P. 

a jedine keď na kávu, alebo porozprávať, alebo čo a ani nie, že kontrolovať, ale skôr 

porozprávať jak sa im darí a skôr poradiť, v tých takých oblastiach, v ktorých vlastne ešte nie 

sú si istí.“ 

 A vy keď ste boli v domove tak ste nemali žiadnu takú prípravu? 

„V domove či tu?“ 

 V DeD. 

„ V domove taká príprava určite nie. Hovorím tam jedine čo, ako nehovorím, že robia 

niečo zlé. Vravím, že tá výchova je tam veľmi dôležitá aj to vedenie, len čo tam strašne chýba 
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čo. Možno príprava od šestnástky, len ani nie, že od 16 možno od sedemnástky, osemnástky 

tých ľudí, že prosto tie všetky základné veci, ktoré sú. Mne sa to zdá teraz byť normálne, ale 

vtedy mi to bolo cudzie. Ja neviem ako narábať s peniazmi, ako si rozpočítať tie peniaze aby 

vyšli, ako si hľadať zamestnanie, vypisovanie tých žiadostí a životopisov, lebo to neviem či, 

toto sme v živote nevideli, ani nepočuli, ani nevedeli, alebo možno aj také úradné veci, ani 

toto nikto s nikým nerozpráva. Sociálna pracovníčka síce všetko vybaví, ale nič nepovie, čiže 

podľa mňa to sú fakt základné veci čo tam chýbajú. A tobôž nie, že dajaký papier vypísať uf, 

že meno priezvisko napríklad, tak to ešte by som vedel, ale keby tam bola dajaká kolónka iná 

tak to ja neviem.“ 

A potom ste sa to naučili tu v tomto domove na pol ceste? 

„ No áno tu v tomto domove na pol ceste. No zas nie všetko od riaditeľky to by bola veľmi 

pyšná, ale stále ma kopala na vysokú.“ 

A to také hospodárenie s peniazmi ste sa naučili sám počas života? 

„ Ešte stále to neviem veľmi dokonale urobiť, ale už je to lepšie tak to nazvem. Viem, môj 

mozog si to vie rozrátať, ja viem si rozrátať tie veci tak, že poplatím si toto a zostane nám 

tento balíček teraz s týmto balíčkom, tento balíček je na celý mesiac, len ako kedy, niekedy mi 

vyskočí napríklad ja neviem dajme tomu, že lieky, zubár, alebo čo tak už mi to nevychádza . 

Takú rezervu už nemám, no ale človek si má ušetriť.“ 

 A nejaké iné prípravy teda ani neboli? 

„ V domove určite nie. Neviem ako chcú oni ďalej fungovať, alebo či sa tam niečo 

pomenilo v tejto oblasti. Obávam sa skôr, že asi asi nie. A myslím si, že to by malo byť 

prioritou už v tom veku 17, 18. Dva roky pred odchodom. No to ja môžem len rozprávať, lebo 

hlavne diskutovať o tom čo je správne, čo nie je správne, alebo to je zlá nie je to zlé, alebo 

ako by ste to teta urobili vy. A myslím si, že v domove je dôležité mať vybudovanú dôveru.“ 

 S tými pracovníčkami? 

„ Decká s vychovávateľmi, aby sa tie decká vedeli otvoriť. Nemajú, že sú v kuse zdrbávané, 

alebo tak potom samozrejme, že tie otázky tam nie sú, ale na druhej strane si uvedomujem, že 

vychovávatelia by mali dva roky pred tým odchodom pracovať na tomto. Na tom 

osamostatnení sa, mali by hlavne to rozoberať tieto veci, lebo to..“ 

Čiže tu v tomto domove ste mali nejaké aktivity na osamostatňovaní sa, a ktoré sa 

vám zdali najužitočnejšie pre vás? 

„ Ktoré sa mi zdali najužitočnejšie? Tak asi všetky. Hlavne ten krik skôr som bol nervózny 

z toho kriku, ale ja si myslím, že aj tá pracovná terapia, šak tam sa učia hlavne pracovať tých 

osem hodín. V daktorých robotách napríklad ľudia robia aj 12 hodín, čiže hlavne pracovať 

v prvom rade, v druhom rade asi sa vyvíjať rozumovo, čiže veľa vysvetľovania tu je napríklad 

veľa ponaučení. Aj oni keď majú nejaké situácie, také čo sa stali tiež to dávajú do praxi, že 

nám sa stalo toto. Nekonkretizujú, že toto bolo, alebo čo, ale taká situácia bola a podľa mňa 

by si sa mal poučiť z toho a proste strašne veľa vysvetľovania, alebo aj keď niekto už 

nechápe. Napríklad na papier sa napíšu, zas sa vrátim k tým financiám jak hlúpy, ale ja tie 

financie hej keď už nerozumieme takto tak si to nakreslíme, rozpočítame čiže vysvetľovanie, 

práce, pracovný návyk a samozrejme tam musí byť voľno-časová aktivita, aby sa človek vedel 

aj zregenerovať, uvoľniť, čiže niekedy sme mali také, že išlo sa niekde na výlet na nejaký 
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týždňový, kde boli všelijaké voľno-časové aktivity, alebo ja neviem na nejaké aquaparky sme 

chodili, boli tu dobrovoľníci z Ameriky, čiže s nimi sme veľa trávili čas a všelijaké také veci. 

Každý sa našiel v dačom.“ 

A na tých pracovných terapiách vám našli prácu?  

„ My tu máme stavebnú činnosť a nechceli dakedy a museli dakedy no povinne, ja to 

nazvem povinne, lebo jak naučíte človeka no musí.“ 

Čiže boli tam normálne zamestnaní? 

„ Nie, to nie je zamestnanie to je normálne v zákone stanovené, že v domove na pol ceste 

musí byť aj zahrnutá pracovná terapia. Kopec toho sa tu robilo no tu nie je len stavba, vždy 

dačo nové sa skúša, alebo robí. Práca s drevom hej, tým že tu kúrime na drevo, tak 

samozrejme, že sa musí ísť na drevo narúbať, naštiepať čiže úplne, ako možno u vás by ste to 

chápali normálna vec hej, napríklad práce s drevom, lebo keď chcete teplo no musíte dačo 

pre to spraviť, lebo tuto je tak zatiaľ u daktorých, že musia.“ 

Že nie sú nato zvyknutí? 

„ Napríklad aj vidno je, že oni chcú za všetko možné mať zaplatené. Ja neviem robia 

v kuchyni a potrebujú mať zaplatené oni to neberú ako doma normálne, alebo niečo pre to, 

čiže asi tak.“ 

 Čiže niečo len tak sami od seba nevedia?  

„ No áno aj preto máme také nájomníci tu napísané, že musí to byť na papieri napísané, 

čiže mi povedia ja dneska nemám, čiže sami od seba asi nič. A veľa krát aj s nimi upratujem 

na tých službách, bo keď s mi dačo nepáči tak idem tam a minule sme čistili záchody no 

nepáčili sa mi zrovna no tak sme čistili spolu.“ 

Čiže ste ich nejako donútili, alebo? 

„ No ani nie, že donútili, no hej musí byť aj donucovacia metóda. A snažím sa najprv 

pekne a keď už nie tak potom idem tvrdo a poďme.“ 

A tak aj to treba. A to robíte s tými čo ako bývajú v tom domove? 

 „Áno teraz už hej.“ 

 Čiže vy ste nejaký ten nácvik ako hospodáriť s peniazmi nemali v domove v deckom 

domove. 

„ Nie, lebo my sme mali vreckové a dakedy boli slovenské koruny sme dostali 80 korún 

a boli sme všetci happy, ale to nám vychovávateľka delila.“ 

A nedali vám peniaze, s ktorými ste mali vyžiť. 

„ Nie, lebo strava tam bola, čiže sme len cigaretky kupovali. Daktorí už tam fetovali, alebo 

pili.“ 

 

3.1 Aké ste mali predstavy o tom, ako by ste minuli príspevok na osamostatnenie sa? 

„ No ja som svoj príspevok, no čo som ja s ním urobil. Ja som vtedy začal poberať 

invalidný dôchodok a neviem akým spôsobom, ale to už nepamätám teraz tam mi tiež narástol 

akýsi dlh, tak asi polovica zostala v domove a s polovicou som odišiel, no ale to sa minulo, 

lebo som prišiel do veľmi slabého sociálneho prostredia, do špiny a bordelu a s alkoholikom, 

čiže tam to ostalo.“ 

  



299 

 

 Katarína Brenišinová: Problémy detí pri odchode z detského domova  

Čiže ako v DeD? 

„V rodine.“ 

Vy ste ako hneď po domove išli do rodiny? 

„Ja som išiel za mamou a za tými mladšími súrodencami.“ 

A teraz s nimi už nebývate, či len s tým bratom? 

„ Len s tým bratom. Mama nám zomrela pred rokom. A ja som odišiel asi po roku a pol 

som od nich odišiel sem. Lebo fu to bolo psychicky veľmi náročné. A zas dobre no ja som aj 

vysvetľoval tej sestre svojej, že na niečo to bolo dobré, že som odišiel. Sme sa dlho nevideli 

pár rokov.“ 

So sestrou, či s kým? 

„So sestrou, ale to som aj mladšiemu bratovi vysvetľoval, že na niečo to bolo dobré. 

Možno by sme sa nikdy nemali tak dobre. On by nemal nikdy možnosť spoznať, čo to je 

normálny byt, čo to je čistota, čo to je šporák, práčka a také veci.“ 

 A vlastne len vy ste boli v DeD, či ako všetci súrodenci boli? 

„ My sme boli. Jedného brata máme v S.. On je telesne postihnutý. A sestry, jedna sestra 

bola adoptovaná za 10 litrov vína.“ 

Ako bola adoptovaná? 

„No tak mama ju predala za 10litrov vína. To ešte vtedy keď tak riadne pila. Jedna sestra 

čo sme sa našli z nečakaných stretnutí býva teraz v S., jedna sestra v M., druhá najmladšia je 

v M. v reedukačke pre maloleté deti. Pre maloleté matky s deťmi tak a najmladšieho brata 

mám tu.“ 

A udržiavate s niekým nich kontakt? 

„Udržiavam fecebookovsky, alebo telefonujeme spolu.“ 

Čiže so všetkými súrodencami ste nemali na začiatku kontakt? 

„Nie, nie ja som ich vôbec nepoznal iba troch.“ 

A to ste boli ako spolu v domove? 

„Nie oni u mami bývali. Ja som po odchode z domova ešte odišiel ku mame, kde boli 

najmladší súrodenci. Čiže tam som sa s nimi spoznal.“ 

A ostatní? 

„Ostatných som nepoznal.“ 

Čiže ostatní boli mimo domova? 

„Mimo hej, hej.“ 

 A to napríklad Pošta pre teba vám pomohla nájsť tých ostatných súrodencov? 

„Ani nie, že ja som tam žiadal, ale tá V. žiadala nečakané stretnutie. To bolo teraz v marci, 

že by, že hľadá svojich súrodencov, čiže ona prišla sem. A potom dajak si to jak to pozerala 

v M. tá ďalšia sestra, tak ona, že videla som vás to ste vy, tak dajak cez facebook sme sa 

spojili. A už sme ju boli aj pozrieť cez leto no a s ďalšou si len tak facebookujeme, ale tú som 

ešte nikdy nevidel. Ona je v Š., či kde to je.“ 

A to nemala nejaký záujem sa s vami stretnúť osobne? 

„Mala.“  

(do miestnosti niekto prišiel a vyrušil nás) 
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„ Počujte nie je to trošku drzé, že ja sa tu rozprávam a ty tu rozprávaš? No takže aj takéto 

tu máme. Nevychované to je až dakedy. 

Ja: Ako nejaké problémy robia? 

„ Nie, ale napríklad teraz čo ste videli. Dakto sa rozpráva a jemu to nevadí, on vojde šak čo 

veď ja som tu. A toto je tiež problém, že ja som nikto viac.  

3.2 S kým z rodiny ste počas pobytu v DeD udržiavali kontakt a na akej úrovni? 

„S nikým“. 

Ani so žiadnou tetou, babkou? 

„Ešte raz prečítate tú otázku?“ 

S kým z rodiny ste počas pobytu v DeD udržiavali kontakt a na akej úrovni? 

„No od sedemnástich s tou mamou dva roky, ale to sme si len raz za čas zavolali. Ja som 

zavolal, lebo ona nikdy nemala peniaze . Viem, že vtedy tak veľa pila tak nikdy nemala 

peniaze.“ 

Takže ste ani nevedeli o svojej babke, alebo tete nič? 

„Nie nevedel. Až keď som prišiel na miesto, tak potom som sa po čase začal všetko 

dozvedať. Iba nikdy mi nepovedala pravdu o mojom otcovi, kto je môj otec. A už sa to ani 

nedozviem a už je to aj tak jedno, že kto to je, len som chcel vedieť, že kto to je, no ale tak 

nepotrebujem to dajak strašne vedieť.“ 

Možno to raz časom vide najavo. 

„ Ako teraz mám som naplnený všetkým, čiže to dajak to ani nepociťujem, že to chcem, že 

dajak to musím vedieť. Ako keď príde, tak príde ku tomu, keď nepríde tak nepríde. Asi tak. 

Ona mi dajaké meno povedala a som išiel na matriku a oni tam takého tam ani nemajú.“ 

Možno je niekde zo zahraničia. 

 „To keď som bol úmrtný list vybavovať, tak vtedy som sa pýtal.“  

 

3.3 Popíšte vaše vzťahy s DeD, alebo s bývalými chovancami po odchode z DeD. 

„No tak ja s vychovávateľmi, s ktorými sa poznám v domove tak s nimi mám veľmi dobrý 

vzťah. Napríklad tej B. neviem či poznáte?“ 

Nič mi to nehovorí. 

„Nič, tak on je teraz vedúca vychovávateliek, tak s ňou si napríklad veľmi dobre rozumiem. 

S tetou L. ona kým sa vyrozpráva tak to hodina.“ 

To sú ako pracovníčky DeD, či ako z tých rodinných typov? 

„Napríklad ja som zažil len jeden rok ten rodinný typ a teta L. bola presne z tej skupiny, 

kde ja som bol a s ňou vždy bolo dobre. Káva s uhorkami. Ako takto ja keď som bol minule 

v domove tak v pohode, tak sme porozprávali všetci, ako sa máš, čo nové. Ja mám dobré 

vzťahy aj z odchovancami, keď ich stretnem tak tiež dobré vzťahy no šak porozprávame 

s tými, ktorý nechcú tak sa nebudem rozprávať. Snažím sa mať so všetkými ja dobré vzťahy. 

Nemám rád narušené. Aj keď sú tak radšej nie. Keď sa niekto so mnou nechce rozprávať tak 

nebude.“ 

 

3.4 Udržiavate kontakt s DeD, alebo s niekým z DeD aj po odchode z DeD? 

 „Veď teraz som to hovoril.“ 
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 Dobre tak to je všetko. 

 „Bol som si tam dať žiadosť ešte.“ 

Ako do DeD ako o prácu? 

 „No o prácu áno. Ja som napríklad aj pracoval tu v domove. To bolo také divné celé. Ja 

som tam prišiel na prax a on nás vyhnal, lebo on s deťmi sneh bol zima bola. To tá jedna 

začala utekať. Dobre moja bežkaj si, tak čo jej poviem budem tam kričať to ma nebaví. Bežkaj 

si no tak choď. Śak snáď ti dačo povie vychovávateľ takže mi zdrhla. Tuto čo je tá skupina tak 

to je špecializovaná. To sú varianty a, b, alebo b, c teraz neviem čiže úplne rozumiem. Ale 

ostatní zlatí, aj keď ma stretnú v obchode ahojte ujo, kedy prídete.“ 

 Takže tam chodíte dobrovoľne vypomáhať? 

„Nie ja som tam bol vtedy na praxi. A teraz už len keď sa stretáme na ulici. Tak nerád 

chodím otravovať.“ 

 A to na praxi zo školy? 

 „ Zo školy áno. Museli sme na týždeň, ale ja som bol unavený jak fras. Ja som došiel 

o piatej domov ľahol som a zobudil som sa o 10 večer no a môžeme ísť ďalej spať, ale dobre 

bolo sme sa tam trošku pohrali spoločenských hier a tak.“ 

Dobre, to je všetko, ďakujem. 

ROZHOVOR 3 

 

1.1 Akým spôsobom vám DeD zabezpečil vaše umiestnenie na trhu práce tesne pred 

odchodom z DeD ? 

„ Žiadnym. Žiadnym spôsobom, lebo v tom DeD vôbec neboli nejaké také veci, kde by sa 

dalo pracovať, alebo nejak získať nejakú prax ohľadom práce. Tam DeD je vlastne na to, že 

človek tam vyrastá a hlavne študuje. 99% je štúdium a to jedno percento je vlastne voľný čas. 

Takže práca to výnimočné prípady, keď len okolo domu, okolo DeD, že v záhradke niečo 

porobiť hej, alebo pozametať okolo domu.“ 

Čiže nejaká možnosť na brigádu nič, hej? 

„ Nič, nič.“ 

Ani keď ste mali 18 rokov tak vám nedali nejakú prácu? 

„ Tak jedine vysokoškoláci vtedy tam boli, vtedy tam ešte zostali do tých 25 rokov. Oni 

mohli tak, lebo tiež nechodia pravidelne na tú výšku, tiež to majú ešte nejaký čas. Tiež 

minimálna práca viacej sa sústreďujú na to štúdium po čas toho voľného času.“  

1.2 Kde momentálne pracujete? 

„ Momentálne pracujem v jednej stavebnej firme, ako murár. Neviem asi k tomu viac 

povedať.“ 

Dobre v poriadku. A pred tým ste mali nejaké brigády? 

„ Samozrejme mal som. Robil som skladníka v jednej tiež nemenovanej firme. Robil som 

okolo, okolo takých strojov, ktoré sa opravovali ako bagre tiež na stavebnú prácu. Čo som 

ešte robil? Vystriedal som viac prác počas piatich rokov bolo ich asi desať.“ 
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A táto práca vás baví? 

„ Tak hej je to taká chlapská práca. Hej určite, určite sa v tom viac vyznám ako v niečom 

inom čo robiť neviem.“ 

A pred tým vás až tak tie práce nebavili, alebo? 

„ Aj nebavili, aj bavili skôr mne tam išlo o kolektív, ktorí som nepoznal a za ten čas čo som 

pracoval v tých prácach, tak som nejaký kontakt taký hlbší medzi nimi, medzi nami nebol 

a tým, že pracujem vlastne, pracoval som dlhé roky cez toho pána riaditeľa G. tam som s tými 

ľuďmi žil dlhé roky a viem jak sa ku nim chovať jak sa oni ku mne chovajú, čiže už tam bola tá 

väzba dobrá.“ 

Čiže ten riaditeľ vám našiel túto prácu, alebo? 

„ To je kvôli on je majiteľ tej firmy vlastne tam. Čieže je to taká koordinácia a vlastne tam 

žijú tí, klienti ktorí prídu z DeD a potom sa vlastne učia po odchode ako pracovať a tí 

šikovnejší sa už dostanú vlastne na takú lepšiu úroveň, že už môžu aj inde pracovať, alebo už 

aj sami si bývať napríklad jak my, lebo príprava toho systému celého sociálneho je vo V.. A tu 

už sú také samostatné bunky.“  

1.3 Ako by ste charakterizovali vašu prácu, ktorú momentálne vykonávate z pohľadu 

vášho vnútorného uspokojenia a sebarealizácie? 

„ Je to na dobrej ceste. Platovo to neni vždy dobré, ale som zatiaľ spokojný celkovo, mám 

z toho dobrý pocit aj zo svojej skúsenosti takých murárskych, ja si myslím, že sú minimálne aj 

napriek tomu si dobre počínam.“ 

Čiže baví vás tá práca? 

„Hej, hej.“  

1.4 Čo predchádzalo tomu, že ste si našli prácu? 

„ Predchádzalo tomu, že chcem žiť, chcem pracovať a tak jak Pán Boh hovorí z práce 

svojich rúk bude človek živí a to ma tak napĺňa posúva a prácou proste bez práce človek 

nemôže vychovať a nikde sa nepohne.“ 

1.5 Čo ste museli urobiť preto, aby ste získali svoje prvé zamestnanie po odchode 

z DeD? 

„ Nemusel som nič pre to robiť, lebo bol som hneď zaradený cez toho pána G. do takého 

pracovného systému a tam sa to začalo tak zarábať. Boli to malá sumy, len na prežitie, na 

zaplatenie si svojich dlhov, ubytovania, nájmu nejakého a tým, že získavam nejaká pracovné 

skúsenosti, tak môžem mať troška vyššie normy. Opýtať si trebárs viacej na hodinu pracovnú, 

alebo mať väčšiu mzdu, čiže keď máte skúsenosť z práce, ale že aj istota, že to dobre urobím, 

tým pádom si môžem dovoliť opýtať aj viacej na hodinu, teda finančne myslím. A už sám 

samovoľne, tak je že si uvedomujem, že treba pracovať. Treba sa modliť a pracovať to je to čo 

Pán Boh sám povedal a potom z tých bolestí príde úžitok.“ 

 Aj ste niekedy rozmýšľali, že by ste nejako zmenili prácu, alebo niekde inde 

pracovať? 

„ Práveže ja prácu mením jak ponožky. Neviem či je to nejaká vada, taká mentálna moja, 

ale chvála Pánu Bohu asi je to tým, že som tak pokorný vo svete, že nemám až také vysoké 

nároky, tak vždy sa mi nejakým spôsobom príde iná práca, že nie som stratový až tak, že 

skončím jednu prácu čakám nejaký čas mesiac – dva, kým príde dajaká iná. Chvála Boh príde 
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to hneď. Vždy robím, aj keď mením tie roboty, ešte nebol deň kedy som nepracoval. Robím 

soboty, nedele, sviatky všetko.“ 

No to je fajn, že sa vám vždy podarilo nájsť nejakú robotu, že ste nejak dlho nečakali. 

1.6 Počas pobytu v DeD, kde a v akom rozsahu ste absolvovali brigády, ktoré vám 

pomohli získať pracovné návyky a zlepšiť si svoju finančnú situáciu? 

„ No na tú otázku sme už čiastočne odpovedali. Žiadne.“ 

Hej žiadne ste nemali. 

1.7 Aké je vaše najvyššie ukončené školské vzdelanie? 

„ To bol asi môj najväčší problém môjho života, lebo to som mesiac bol do tých 

osemnástich rokov v DeD, tak som prestriedal štyri školy v priebehu no vlastne od tých 

šestnástich do tej osemnástky, no v priebehu dvoch rokov som prestriedal štyri školy, čiže som 

si neukončil školu, ale potom keď som odišiel z toho DeD, tak ešte asi dva, alebo tri roky 

pobytu v tom V,tak tam som dokončil strednú školu v odbore murár, čiže stredná odborná 

škola a ešte vlastne pokračujem na maturitný odbor v odbore murár a mám tam skončiť 

maturitu a možno keď Pán Boh dá, keď ja budem mať dosť sily tak možno tiež sa prihlásim na 

vysokú školu.“ 

Čiže teraz aj popri práci študujete na tej škole? 

„ Hej dá sa tak povedať.“ 

Ako každý deň študujete a potom idete do roboty? 

„ Ja mám takú brigádu a taký systém v škole. Vlastne to je externé štúdium, ale som vedený 

ako denný študent, čiže je to len tak papierovo, len tak vybavené v škole tam som každý deň 

naozaj v skutočnosti som inde. A tým, že vlastne chápu moju situáciu, že musím robiť na to 

ubytovanie, tak z tohto hľadiska to rešpektujú.“ 

Môžem sa spýtať, že prečo ste nevedeli dokončiť tú školu, že ste striedali.. 

„ Lebo som bol strašne problémový, veľmi neskúsený ohľadom života, takého riadneho 

zodpovedného života. Bol som ešte riadny pubertiak a taký rebel vo svojich očiach a tým 

pádom som aj cez kamarátov, cez spoločnosť som kráčal na také zlé cestičky ako bežný 

alkohol, alebo marihuana. Mal som možnosť aj tvrdšie drogy vyskúšať, ale chvála Bohu, že sa 

tak nestalo, lebo možno by som bol úplne niekde inde.“ 

1.8 Aké školské výsledky ste počas vášho štúdia dosahovali a čo by ste zhodnotili ako 

pozitívom absolvovania vašej školy? 

„ Tak známky boli dobré, bol som dobrý žiak vždy aj si myslím, že som. Neviem treba aj 

čísle nejaké.“ 

Nie. 

„ Také dobré priemer.“ 

A bolo niečo pozitívne na tej škole? 

„ Aha jasné boli, tak jak som vravel tam učitelia vždy vyjdú v ústrety a aj tá škola celkovo 

má dosť vysokú úroveň a si myslím, že do života napríklad v tom mojom odbore, ale nie len 

v mojom odbore murár, ale aj iné odbory, ktoré tam sú, tak celkom dobre vedia pripraviť toho 

študenta na tú prácu, ktorá ho čaká v budúcnosti.“ 

Takže ste mali dobrých učiteľov. To bolo tým pozitívom. 

„Hej.“ 
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Čiže vy ste hovorili, že by ste chceli študovať a potom aká je vaša motivácia ďalej 

študovať? 

„ Neviem tak to cítim vo svojom srdci, že keď sú dvere otvorené tak prečo by som neskúsil 

ísť ešte vyššie jak dokážem ísť. Ani tak nechcem sa pred nikým pretekať, alebo niekomu 

dokazovať, že nie som hlúpy, že môžem aj cez školu sa lepšie zamestnať, ale je to z časti veľká 

pravda, lebo, čím vyššie vzdelanie, tým väčšia šanca sa lepšie zaradiť na pracovnom trhu. Sú 

tam lepšie peniažky, samozrejme je tam iná úroveň ľudí a neviem asi preto.“  

2.1 V akom veku ste odišli z DeD? 

„V osemnástich.“ 

A potom ste šli ako do toho domova na pol ceste z tade rovno? 

„ Hej, hej.“ 

O ňom ste vedeli? Vás DeD o ňom informoval? 

„ Týždeň pred mojím odchodom, keď mi povedali, že za týždeň pôjdem preč tak mi dajaké 

papierovačky, telefonáty vybavili. Dali aspoň vedieť, ale mal som tam jedného kamaráta, 

ktorý tu tiež bol, dva roky skôr ako ja. Mal som nejaké také poznatky o tom kde idem.“ 2.2 

Akým spôsobom ste si plánovali svoje bývanie po odchode z DeD? 

„ Ja som práveže bol taký zaslepený, keď som odišiel z DeD. Som tak všetko bral, ako veľa 

takých rôznych vecí. Tak som to tak flegmaticky dosť bral, všetko mi bolo jedno ľahostajné a 

nemal som žiadne ciele proste len žiť a ešte stále, ešte asi dva roky po odchode z DeD som 

taký bol, som si rád vypil, som si rád hento a tamto a tak to bolo proste no a potom veľkú rolu 

v mojom živote zahralo to, že som uveril v Boha, snažiť sa nábožne žiť a to ma tak zmenilo to 

mi tak otvorilo oči a si myslím, že som spoznal najväčšiu pravdu aká môže byť na svete a to je 

Ježiš Kristus a som rád, že si aj mňa Boh vybral. Prajem to aj vám.“ 

2.3 Kto každý bol zaradený vo vašich plánoch na bývanie? Ale to neviem, keď ste to 

nejako neplánovali tak 

„ Nikto mi nepomohol nič.“ 

Vlastne ako ste sa rozhodli, že pôjdete z toho domova na pol ceste bývať o bytu sem? 

„V podstate som sa sám prebojoval, lebo oni si mysleli, že nie som pripravený, aby som 

mohol samostatne žiť a tak sa báli ma pustiť do takého systému, lebo asi si o mne stále 

mysleli, že som taký zjav, flegmatický ku všetkému flegmatický, že mi to je jedno, ale nakoniec 

som zariskoval a dá sa povedať, že som sa aj sám rozhodol z dňa na deň prísť tu. Takmer som 

im o tom vôbec nepovedal, to že som sa presťahoval a vidia, že mi tu je dobre a nakoniec 

myslím, že sú spokojní, lebo, dodržiavam všetky pravidlá, ktoré sú, platím si pravidelný 

nájom.“  

2.4 Popíšte mi vaše momentálne bývanie z pohľadu druhu nehnuteľností, pohľadu 

počtu spolubývajúcich a z pohľadu právneho vzťahu k objektu bývania. 

„ Úroveň tohto bytu ak by som to mal ohodnotiť od jedna do desať a jednotka, je že to je 

veľmi slabé a desiatka, že to je veľmi dobré tak by som dal asi štvorku, z tohto hľadiska, že ani 

neviem či môžem také veci rozoberať, lebo sú tam nejaké také vzťahy medzi tým pánom, ktorý 

nám dáva do prenájmu a nechcem dajako narušiť tú harmóniu a rovnosť chcem, len 

podotknúť, že za ten čas čo existuje ten byt sa takmer nič nezmenilo. Je tu stará hrdzavá linka, 
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drevená, ktorá je už v štádiu rozkladu a aj stará pec plynová, z ktorej uniká plyn a je to priam 

nebezpečné a je len otázka času, kedy vybuchne. Takže asi len toľko.“  

To ste si sám našli ten podnájom, alebo? 

„ Vlastne ten vedúci, kde som na začiatku býval v tom V., kde je tá centrála, tak oni majú 

v podnájme tento jeden byt a ešte jeden byt, ktorý je tu o sto metrov ďalej a vlastne my 

platíme nájom a tie peniažky sa posielajú tam.“ 

 

A čiže, keby to tu chcete prerobiť môžete to nejako prerobiť?  

„ Práveže nemôžeme. Mohli by sme samozrejme, ale to by sme sa museli pýtať, to by sme 

si museli sami zohnať materiál na to všetko, sami investovať do toho a sme si povedali, že keď 

oni nemajú nejaký záujem, tak nebudeme mať ani my, radšej v špine žijeme.“ 

2.5 Akým spôsobom ste boli pripravený na to, že po odchode zo zariadenia budete 

viesť samostatnú domácnosť? 

„ Tak jak som spomínal nedával som tomu nejakú, pozeral som sa na to asi takto, že ja 

som vravel, že som flegmatik a bolo mi to všetko jedno úplne, neriešil som čo bude a ani čo 

bolo, ale čo je teraz a to tak vnímam, že nemám sa pozerať do budúcna ani na minulosť, ale 

na prítomnosť a vtedy to bolo tak, že som nemal ešte žiadne ciele, žiadne plány proste nič, ale 

teraz je to úplne iné, lebo som si našiel aj priateľku a je to už nejaký čas a tak spoločne 

rozmýšľame nad takým samostatným životom. Nie je to jednoduché, ale ja si myslím, že keď je 

to Božia vôľa, tak stane sa čo sa stane a Pán Boh otvára všetky dvere.“ 

Čiže po čase by ste chceli bývať sami s priateľkou? 

„ Hej. To, že tu bývam, je len také orientačné. Nedávam tomu nejakú takú špecifickú vec. 

Neni to také, že tu bývam a chcel by som do toho investovať.“ 

Tak nie je to vaše, tak asi necítite takú potrebu. 

„ Hej tak.“ 

A DeD vás nejako nepripravoval na samostatnosť? 

„ Tak neviem dačo také so samostatným varením si, prataním. Také bežné veci, čo sa aj 

teraz dejú v rodinách nič vážne, nič také špeciálne a tam sme len prežívali.“ 

A vy ste aj mali možnosť vyrastať v tom rodinnom type DeD? 

„ Ja som nemal vlastne možnosť, lebo som sa dostal do DeD a až vtedy sa to začalo diať.“  

 

3.1 Ako prebiehala príprava na váš odchod z DeD a na osamostatnenie sa? 

„ Nijako.“ 

Ani nejaké kurzy ste nemali, alebo školenia? 

„ Nie nič.“ 

Ani pracovníčky vám nejako nič nehovorili? 

„ Jedine takým spôsobom, ale to bolo také minimálne rady. Hlavne o tom jak hospodáriť 

s peniazmi.“  
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3.2 Kto a ako vás počas pobytu v DeD učil hospodáriť s peniazmi a viesť si finančný 

rozpočet? 

„ Vychovávateľky, to je asi všetko. A ako? Hlavne neminúť hneď a hlavne nemíňať na 

hlúposti na nepodstatné, ale radšej si zaplatiť nájom na tri mesiace dopredu, pre istotu 

nejakú, keby že som si nenašiel prácu. Šetriť hlavne, také no finančné rady.“ 

 Takže oni vás to naučili toto, či nejako počas života ste sa sám naučil? 

„ Dá sa povedať, môžem povedať, že hej.“ 

Že vás to naučili tam? 

„Hej.“  

Aké ste mali predstavy o tom, ako by ste minuli príspevok na osamostatnenie sa? 

„ Tak záleží akej výšky by bol, ale hneď by som minul na nejakú vec, ktorá by mi, pri ktorej 

by som sa nenudil nejakú playstation, dobrý televízor, alebo na nejakú dobrú investíciu na 

také veci.“ 

A vy ste ako nedostali pri odchode príspevok? 

„ Dostal som.“ 

A to ste minuli na playstation a na zábavu? 

„ Hej a ete aj ešte som spomínal po odchode z DeD, som žil takým zlým spôsobom života 

ešte asi dva roky. A osemdesiat percent peňazí išlo si na marihuanu.“ 

A potom mali ste z čoho zaplatiť ten domov na pol ceste ten nájom? 

„ Hej tých dvadsať percent išlo.“  

3.3 S kým z rodiny ste počas pobytu v DeD udržiavali kontakt a na akej úrovni? 

„ Boli to súrodenci dve sestry. Vzťah, vzťah nebol až taký dobrý a teraz jak som spomínal 

vnímam to inak a máme o seba väčší záujem tým, že vlastne nemáme nikoho, máme len seba 

kvôli tejto veci.“ 

A vy ste boli so svojimi súrodencami tiež v DeD, alebo ? 

„ Ehm.“ 

 A boli ste v tej takej jeden skupinke? 

„ Hej. My sme boli spolu je to aj zákonom nariadené, že musia byť.“ 

Viem, že už niektorí boli od seba oddelení. 

„ Hej, ale štát to vždycky nejako časom formuluje a vždycky sa snaží aby boli spolu v tom 

jednom zariadení.“ 

A s tetou, alebo s nejakými takými príbuznými nemáte kontakt? 

„ Tak máme rodičov otca a matku, ale tým, že sme vyrastali v DeD okolo šiestich siedmych 

rokov tak tá väzba medzi nami absolútne nebola, a aj keď prišli nás pozrieť bolo to raz za 

štyri roky a to vlastne jak keby za mnou prišiel cudzí človek, čiže ja neviem ani na čo prišiel, 

alebo aj keď prišiel, tak len som zobral to čo mi doniesol, zobral sladkosti a išiel som preč.“ 

 Čiže taký minimálny kontakt ste s ním mali? 

„ Absolútne.“  

3.4 Popíšte vaše vzťahy s DeD, alebo s bývalými chovancami po odchode z DeD. 

„ S DeD ja si myslím, že ešte aj po tých piatich rokov je to ešte sále dobré. Môžem ich 

prísť pozrieť, vždy mi vedia ešte stále v niečom poradiť, niekedy si telefonujeme, ale to ž len 

tak asi to zvyku nech o mne vedia, ale myslím, že dobré máme.“ 
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A s nejakými chovancami čo boli v DeD? 

„Aj s nimi mám sociálne siete. Sú tam kontakty stále.“ 

Dobre, tak to by malo byť všetko, ďakujem.  

 

 ROZHOVOR 4 

 

1.1 Akým spôsobom vám DeD zabezpečil vaše umiestnenie na trhu práce tesne pred 

odchodom z DeD ? 

„ Tak to, no je to také, že proste som bol rád, že mám strechu nad hlavou. Ja som to ani 

nevnímal, Že proste som v dajakom zariadení. Keď som bol menší a čo sa týkalo práce tak to 

bolo také, že to bolo kto chce, že to nebolo dajako povinné.“ 

A mali ste tam nejakú možnosť ísť niekam pracovať? 

„ Hej, hej, hej. Riaditeľ nás bral na brigády, alebo vychovávateľ, alebo naša riaditeľka 

nakázala, že by sme niečo urobili pre ten DeD, alebo dačo postavili, alebo také dačo, že sme 

mali také dajaké aktivity hlavne v sobotu a v piatok.“ 

A to bola normálne ako platená brigáda, či len ako taká výpomoc? 

„ Keď to bolo pre intrák tak to bolo prosto zadarmo, s tým že sme mali pochvalu a sa nám 

dalo trošku navýšiť vreckové, ale keďže nás zobral vychovávateľ sám pre seba, tak že k nemu 

domov sme robili tak nás platil. Také to bolo no.“ 

 A nejaké iné možnosti vám zabezpečil? 

„ Iné možnosti nie. Ako aj chcel, ale dakto vravel, že cigáň tak radšej nie, že nás kvôli tom 

odmietali, ale potom raz sa stalo, že jeden obchod, už nepamätám a on nám dal také krabice 

poskladať, ktoré nám dali sladkosti a somariny, tak do tohto to sme si tam tiež dobre zarobili. 

Toto nám vybavil vychovávateľ.“  

To si robil počas DeD? 

„ Hej, hej to sme robili, keď sme boli v DeD.“ 

A potom tesne pred odchodom v tej osemnástkou vám neponúkol nejakú možnosť 

pracovať, alebo? 

„ Ja chcel som ísť na strednú a potom po strednej som mal takú možnosť, ale tým, že 

skrachovala tá firma tak sme nemohli tam byť a aj náš vychovávateľ, lebo ja som bol v DeD 

a aj na strednej intráku no a tam bola jedna taká firma, ktorá skrachovala a chceli sme tak, 

ako že v podnájme byť ja a ešte môj kamarát, lenže to tiež skrachovalo tak potom som išiel zo 

strednej keď som skončil školu, tak som išiel do Kremnice do azylového domu.“ 

 A tam si ako býval istý čas hej? 

„ No býval som tam asi tak desať dní.“ 

A potom si z tadiaľ odišiel? 

„ Hej, hej, lebo potom som spoznal, no ako skoršie som spoznal S. G., ktorý je riaditeľom 

cirkevno-charitatívnej diakonii a my sme mali takých kamarátov, ktorí boli evanjelici, 

chodievali do zboru a chodievali sme s nimi na výlet a tak som spoznal S. bol som na výlete 

v S. no a som mu zavolal či by som mohol prísť, tak mi povedal, že môžem prísť k nemu ako 

bývať, lebo vtedy tam ešte aj S. býval v tom dome na pol ceste.“ 
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A vlastne ten azylový dom to ti zabezpečil DeD? 

„ Hej to také bolo, že také na silu, by som povedal, nebolo to z mojej strany, že ja tam 

chcem ísť, ale z riaditeľkinej také, že ešte predo mnou než som prišiel do tej, no ja som chodil 

do školy do P. a ešte predo mnou chovanec, ktorý mal taký dobrý prospech ako ja, že aj 

chovanie aj učil sa dobre. No ja som bol taký istý a ma tam poslala riaditeľka, ale bez toho, že 

by sa ma opýtala, tak som išiel do tých K. a tam bolo veľmi zle.“ 

Takže z tade si išiel potom do toho domova na pol ceste? 

No z K. som išiel, lebo ja som bol ešte na strednej tak som išiel do K., tam som bol 

nejakých desať dní možno a z K. som prišiel do domu na pol ceste vo V.. 

A to si bol v DeD tu v P.? 

„ Nie nie ja som bol v DeD v M.. Najprv som bol v K. od troch rokov do šiestich, potom od 

šiestich do pätnásť rokov som bol v M..“ 

A potom od tej pätnástky si bol kde? 

„ Som bol nie pätnásť som mal koľko som mal? Si nepamätám možno, že sedemnásť, 

šestnásť, keď som vyšiel zo školy ako zo základnej potom som išiel na strednú v Sx.. Tam som 

mal byť dva roky, lebo som vyučený zdravotník, ale mi predĺžili ústavnú výchovu, tak som mal 

tri roky takže som vyšiel v devätnástich zo Sx. no a v devätnástke som prišiel do S,.“ 

To v tých Sx. si býval na internáte? 

„ Hej tam som býval a tam som sa aj učil.“ 

 A to akože stále si býval v tom DeD? 

„ No dá sa povedať, že hej, lebo ten azylový dom to je niečo iné.“ 

Čiže, po tých devätnástich si šiel na tých desať dní do azylového domu a potom do 

domu na pol ceste. 

„ Áno.“  

1.2 Kto každý participoval pri hľadaní práce pre vás? Ako pri tom odchode z DeD. 

„ Tak sa nám snažila pomôcť naša sociálna pracovníčka, ale to také bolo, že brigády, ale 

ináč nie.“  

1.3 Kde momentálne pracujete? 

„ Momentálne nepracujem, ale skôr brigádujem.“ 

A kde brigáduješ? 

„ Brigádujem na stavbách, také jednoduché roboty.“ 

A pred tým ste mali aj tie brigády čo ste spomínali. 

„ Hej ako mám aj pracovné skúsenosti. Pracoval som štyri roky v SY., kde sa vyrábajú 

kompresory do chladničiek, potom ma prepustili, tak som ma zamestnali cez agentúru, potom 

ma prepustili kvôli znižovaniu zamestnancov, potom zase ma zobrali, už iba agentúra, zas ma 

prepustili, tak som už nešiel vôbec, lebo už som bol myslím, že pred dvoma mesiacmi v B. som 

pracoval.“ 

V B. a teraz tu ako v P..  

„ Hej, hej, hej tu“.  

1.4 Ako by ste charakterizovali vašu prácu, ktorú momentálne vykonávate 

z pohľadu vášho vnútorného uspokojenia a sebarealizácie? 
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„ Hm fuha. Ako myslím si, že mám aj na viac než to čo robím. Mám ako tak si myslím ja, že 

mohol by som sa pochytiť, tak ako pred tým keď som pracoval vo firme E. a toto beriem iba 

tak, že by som nesedel doma, lebo potrebujem si platiť bývanie a jesť a obliekať sa a tak.“ 

 

 Hľadali ste potom aj nejakú inú prácu? 

„ Hľadal som, ale momentálne to je také, že zavolajte za týždeň, že výhovorky. A v novom 

roku by som chcel už dakde možnože vycestovať plánujem.“ 

Do zahraničia a tak. 

„ Do zahraničia.“ 

A tam máte akože nejakú predstavu kam by ste šli, alebo? 

„ Kamarát vie mi pozháňať tam, kde on robí. Platovo pekne dostáva takže by som tam šiel 

aj ja.“ 

 1.5 Čo predchádzalo tomu, že ste si našli prácu? 

„ Tak určite to, že prosto nebol som spokojný. To čo mi dávali druhí, dávali mi menej. 

Chcel som viacej tak som išiel tak jak je to v skutočnosti, lebo v DeD v Py. tak som si nevedel 

predstaviť, že oni chodia do roboty, a že živia rodinu napríklad, a že majú nejaké tie poplatky 

a ja som mal skoro všetko zadarmo a skoro o všetko postarané. Tak ma to motivovalo aby 

som si to vyskúšal a ja mám vlastne, viem že kam idú peniaze a tak ukázať sám sebe, že aj ja 

viem robiť a nepočúvať druhých, že cigáni a také somariny, proste taký bol môj cieľ podstatné 

je zamestnanie.“ 

Aby si vedel sám seba vyživiť a  

„ Hej presne.“  

1.6 Čo ste museli urobiť preto, aby ste získali svoje prvé zamestnanie po odchode 

z DeD? 

„ Moja prvá prác bola tu blízko M. tam bola dakedy firma a tam náš riaditeľ S.G. mal 

veľmi dobrého kamaráta aj tak viacerí ho poznali, tak on zavolal tomu svojmu kamarátovi či 

by som mohol doniesť žiadosť, mal som pohovor a ukázať sa len prosto, len že chcem 

pracovať, viem pracovať a proste dochádzať do roboty a nadčasy a také.“ 

1.7 Počas pobytu v DeD, kde a v akom rozsahu ste absolvovali brigády, ktoré vám 

pomohli získať pracovné návyky a zlepšiť si svoju finančnú situáciu? 

„ Prvá moja brigáda bola v Py. kde ma pán vychovávateľ zobral vlastne k svojmu bratovi 

tam sme robili betónovali, také murárske práce a potom sme chodievali aj viac krát. Asi dva 

týždne sme chodievali v kuse a druhá práca bola tam sme boli dva mesiace v takej firme, kde 

nám také ľahké práce dávali.“ 

Takže ste mali dve brigády počas pobytu? 

„ No.“  

1.8 Aké je vaše najvyššie ukončené školské vzdelanie? 

„ Stredné učilište.“ 

 A potom ste chodili kde? Na zdravotnú ste spomínali? 

„ No hej v Py.“ 
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A čiže tým smerom sa nechystáte zamestnať? 

„ Chystal som sa, lenže oni chcú odo mňa ešte ďalšiu školu a to trvá päť rokov a mne sa do 

školy nechce chodiť.“ 

Čiže už nemáte nejakú motiváciu študovať. 

„ Študovať nie, radšej pracovať.“ 

1.9 Aké školské výsledky ste počas vášho štúdia dosahovali a čo by ste zhodnotili ako 

pozitívom absolvovania vašej školy? 

„ Ja som na základnej bol taký veľmi slabý no som mal priemer jedna štvorka no a v Py. 

som mal výborný takže aj toto všetko, pretože keby sa dobre neučím a nechovám tak by mi 

nepredĺžili ústavnú výchovu a tak by som museli ísť k rodine, kde je slabo založená sociálne 

a to by bolo veľmi zlé, no a tým, že som sa choval tak normálne tak mi predĺžili ústavnú 

výchovu.“ 

 A čo by ste charakterizovali ako pozitívom absolvovania vašej školy? 

„ To, že som ju skončil.“ 

To, že sa to ako podarilo? 

„ Hej, lebo som nechcel vôbec dokončiť školu, keď som tam bol, ale mal som tam dobrého 

vedúceho a on ma tak presvedčil, že by som skončil tú školu.“ 

 Čiže ten vedúci bol takým pozitívom? 

„ Hej, hej, hej, hej.“ 

A kolektív vás nepovzbudzoval nejako pozitívne? 

„Tak ešte trénera som mal takého dobrého keď som ešte dakedy cvičil v Prakovciach.“ 

Ako fyzicky cvičiť? 

„ Áno s činkami.“ 

A to ste mali skôr ako koníček, či to bolo v rámci školy? 

„ To bolo v rámci školy.“ 

Ako normálny predmet, alebo? 

„ Nie to sme mali taký krúžok, lebo tam sme mali vlastne krúžky hej fitnes, futbal a neviem 

čo ešte no a mňa dal vychovávateľ na fitnes. Že ja som si nevybral, ale povedal, že ty pôjdeš 

na fitnes ty pôjdeš na futbal.“  

 

2.1 V akom veku ste odišli z DeD? 

„ Asi v šestnástich, alebo v sedemnástich? V sedemnástich.“ 

A tam ste boli potom na tom internáte? 

„ Tam som bol na tom internáte a aj to bolo spojené, že internát a škola. Jedna budova 

ako, len rozdelená, že intrák a škola.“ 

2.2 Akým spôsobom ste si plánovali svoje bývanie po odchode z DeD? 

„ Tak ja som si plánoval tak, že keď som bol na tej strednej a náš tréner nám vybavil 

robotu, tak sme chceli ostať v Py. v podnájme s kamarátom, lenže s tým, že to skrachovalo 

všetko tak to vzniklo, že som musel tu prísť.“ 

Do P.? 

„ Do P. hej.“ 
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Potom tento byt vám našiel domov na pol ceste, alebo sám ste si ho našli? 

„ Nie to mi našiel domov na pol ceste.“ 

A ako dlho ste bol v tom domove na pol ceste? 

„ Tam som bol koľko asi dva roky. No dva tri.“ 

A od vtedy bývate tu? „ Hej, hej.“ 

A dobre sa vám tam bývalo? 

„ Tak všelijako, lebo napríklad boli sme tam partia, ktorí sme chodili normálne ako do 

roboty hej a niektorí nechodili do roboty, tak nebrali ohľad na nás, že my skoršie vstávame, 

alebo čo. Také päťdesiat na päťdesiat.“  

2.3 Kto každý bol zaradený vo vašich plánoch na bývanie? 

„ Určite môj brat, ktorý tu neďaleko býva odo mňa a moja priateľka no bývalá tak.“ 

A s ňou ste sa ako rozišli a preto tu nebýva? 

„ Aj preto, a sme sa rozišli, lebo ona išla inde a ja som zostal tu, lebo ona bola tiež z DeD 

a my sme sa dali do kopy na strednej v Py.“ 

 A brat s vami tu asi nebýva? 

„ Nie brat býva možno desať ani to nie päť minút odtiaľto. To keby ste kukli cez okno tak to 

uvidíte, tak jak je parkovisko a tam vzadu.“ 

A on má tiež nejaký taký podnájom? 

„ Hej, hej tiež má a tam býva s priateľkou a ešte s kamarátom.“ 

Čiže vlastne vám dvom nevyšlo bývanie, že by ste bývali spolu? 

„ Ako my sme bývali chvíľu spolu v tom domove na pol ceste, ale najprv sa kúpil tento byt 

a dali ho do podnájmu dom na polceste, a potom druhý byt kde býva brat.“  

2.4 Kto z vášho blízkeho okolia participoval na zabezpečovaní si samostatného 

bývania po odchode z DeD? Ako keď ste odišli z DeD, tak ste boli najprv na tom 

internáte, potom ste šli do domova na pol ceste a potom vám nikto nezabezpečoval 

bývanie, ako sociálne pracovníčky, alebo tak nejako? 

„ Nie, nie.“ 

Čiže sám. 

„ Sám.“  

2.5 Popíšte mi vaše momentálne bývanie z pohľadu druhu nehnuteľností, pohľadu 

počtu spolubývajúcich a z pohľadu právneho vzťahu k objektu bývania. 

„ Tak bývame tu traja a tak.“ 

A je to ako v podnájme? 

„ Hej v podnájme jasné.“ 

Akým spôsobom ste boli pripravený na to, že po odchode zo zariadenia budete viesť 

samostatnú domácnosť? 

„ Nič také tam nie je podľa mňa. Ja som sa osobne nepripravoval.“ 

Ani DeD vám nedal nejakú prípravu, nejaké kurzy, alebo? 

„ Nie, nič.“  

Čiže žiadna príprava nebola. Čiže potom ani príprava na osamostatnenie sa nebola? 

„ Nie.“ 

A nejaká príprava vlastne ako hospodárenie s peniazmi a  
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„ Toto hej. Nám hovorili, že aby sme si zrobili vkladnú knižku, a tam že by sme si ukladali 

peniaze a šetrili a tak.“ 

A tak vás naučili hospodáriť? 

„ Hej, dá sa tak povedať.“ 

 

3.1 Aké ste mali predstavy o tom, ako by ste minuli príspevok na osamostatnenie sa? 

„ Tak určite by som chcel konečne vlastný byt. Po tom som túžil už jak som bol v DeD 

a mať byt proste a vodičák.“ 

Takže na ten vodičák ste si neminuli ten príspevok? 

„ Minul som, ale som neurobil.“ 

 A potom ste druhý krát neskúšali či? 

„ Až v januári teraz.“ 

 Hej idete znova? Tak vám držím palce. 

3.2 S kým z rodiny ste počas pobytu v DeD udržiavali kontakt a na akej úrovni? 

„ Ja som z veľkej početnej rodiny a mám tu brata, ktorý tu býva, ale aj s bratom v trvalom 

bydlisku, s ním tak udržiavam kontakt, ale aj s týmto bratom.“ 

Čiže so súrodencami udržiavate hej? 

„ Hej, hej. Oco nám zomrel a aj najstarší brat nám zomrel, ale ja matku nenávidím a ja 

s ňou nejako nerozprávam.“ 

Videli ste sa s ňou niekedy? 

„ Videl, ale nikdy som jej nepovedal mama.“ 

Čiže zlý kontakt s ňou? 

„ Jasné.“  

3.3 Popíšte vaše vzťahy s DeD, alebo s bývalými chovancami po odchode z DeD. 

„ S daktorými udržiavam kontakt, sme v kontakte a ešte lepšie ako v DeD, ako teraz jak 

sme z DeD odišli a potom sa vidíme, tak je omnoho lepší ako v DeD.“ 

 A aj s tými, chovancami a aj s pracovníčkami? „Len s chovancami.“ 

 Dobre, čiže to je všetko, ďakujem. 
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PREDHOVOR 

 

V práci, ktorú predkladám sa venujem problematike uplatnenia psychoterapie 

v resocializačnej praxi, jej princípom a metódam. Cieľom práce je spracovať využiteľnosť 

psychoterapie v procese terapeutických komunít pre drogovo závislých. Práca má teoreticko-

empirický charakter. Výskumným zámerom je zistenie využívania princípov a metód 

psychoterapie v terapeutických komunitách.  

Dôvody vzniku tejto práce spočívali vo veľkom záujme bližšie spoznať uplatňovanie 

psychoterapie v resocializačnej praxi, takže pri výbere témy som nepremýšľala dlho. 

Považujem za potrebné venovať pozornosť téme, ako je táto, nakoľko zastávam názor, že 

v oblasti sociálnej práce jej nie je venovaný dostatok času a priestoru, resp., že sociálna práca 

sa pomenej zaoberá témou ako sa uplatňuje psychoterapia v resocializačnej praxi pre drogovo 

závislých ľudí, a aké sú jej princípy a metódy. Aj preto som si zvolila túto tému, ktorú 

predkladám.  

V práci, ako som už vyššie uviedla, sa zameriavam na uplatnenie psychoterapie 

v resocializačnej praxi. V teoretickej časti sa zaoberám psychoterapiou ako takou, jej cieľmi 

a uplatnením, ako psychoterapia vplýva na sociálnu prácu, ale taktiež venujem veľkú časť 

smerom v psychoterapii, ktoré pokladám za významné pre sociálnu prácu. Konkrétne sa 

zameriavam na psychodynamickú psychoterapiu, rogersovskú psychoterapiu (prístup 

zameraný na človeka), kognitívno – behaviorálnu psychoterapiu, systémové smery. Ďalej, 

pokračujem terapeutickou komunitou, závislosťou a resocializáciou, terapeutickou komunitou 

pre drogovo závislých, venujem sa sociálnemu pracovníkovi, ktorý je v role psychoterapeuta, 

ďalej, osobnosti a vzdelaním psychoterapeuta, výskumnou témou. Tým sa dostávam 

k empirickej časti, kde sa zaoberám kvalitatívnym výskumom.  

Ako študentka sociálnej práce vnímam veľký význam v poznaní predkladanej témy, 

práce, nakoľko, je podľa môjho názoru dôležité venovať pozornosť uvedenej problematike, 

a to, či už zo strany študentov sociálnej práce, alebo inými odbormi, ako aj verejnosťou, 

laikov. Domnievam sa, že predkladaná práca, doplnená o vlastný výskum môže byť veľkým 

prínosom pre ľudí, a môžu nadobudnúť iný pohľad na psychoterapiu, resp., jej uplatnenie, a to 

konkrétne v resocializačnej praxi pre drogovo závislých ľudí. 
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Pre spracovanie tejto práce mi pomohli rôzne publikácie, či už od domácich 

(slovenských), alebo zahraničných autorov, predkladám ich v zozname bibliografických 

odkazov na príslušnom mieste. 

Touto cestou by som sa taktiež chcela poďakovať všetkým, ktorí mi napomáhali pri 

tvorbe tejto práce, ale taktiež aj pánovi prof. PaedDr. Vladimírovi Labáthovi, PhD. za jeho 

odborné konzultácie, konštruktívnu kritiku, vedenie a cenné rady.  

 

ÚVOD  

 

Dreier (1988) hovorí, že v prvom rade je to klient, ktorý rozhoduje o svojej zmene. 

Odnáša si zo stretnutia s terapeutom, aj so sociálnym pracovníkom pomerne niečo iné, než 

terapeut očakával a zaznamenal. Glass, Arknkoff (2000) majú zaujímavý názor, hovoria, že 

účinnosť psychoterapie ako spôsobu liečby ovplyvňuje do určitej miery terapeut, avšak, 

potom klient, ich vzájomný vzťah, psychoterapeutické techniky, spoločné faktory v rámci 

terapeutickej komunity. Spomínaní autori konštatujú, že v silách terapeuta nie je a ani nemôže 

byť kontrola nad všetkými premennými, ktoré vstupujú do celého procesu psychoterapie 

a ktoré majú vplyv na zlepšenie klientovej situácie, alebo jeho zmeny. Terapeut ich môže 

aspoň ovplyvňovať, resp., niektoré z nich a tým pomáhať. 

Vyššie uvedené môže byť istým pohľadom na psychoterapiu. V zmysle tejto 

predkladanej práce nás zaujíma využiteľnosť psychoterapie v procese terapeutickej komunite 

pre drogovo závislých. V teoretickej časti sa dotkneme pojmu psychoterapia, ale 

nezabudneme sa pozrieť ani na to, aké má ciele, uplatnenie, aký má psychoterapia vzťah ku 

sociálnej práci. Taktiež sa budeme zaoberať aj smermi psychoterapie, ktoré považujeme 

významné pre sociálnu prácu, ale aj terapeutickou komunitou, sociálnym pracovníkom 

v terapeutickej komunite, respektíve pracovníkom ako takým a jeho vzdelanosti, odbornosti 

a pod., ale budeme sa venovať aj resocializácii a závislosti. Vo výskumnej téme sa budeme 

zaoberať spoločnými faktormi psychoterapie v rámci terapeutickej komunity. Nakoľko, práca 

má teoreticko-empirický charakter, tak jej výskumný zámer spočíva v zistení využívania 

princípov a metód psychoterapie v terapeutickej komunite.  
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TEORETICKÁ ČASŤ 

 

1 PSYCHOTERAPIA 

 

Termín psychoterapia je často v spoločnosti používaný, preto možno očakávať, že 

poznáme jasnú definíciu pre túto oblasť, no realita je úplne iná. V psychoterapii existujú rôzne 

smery vo vzťahu ku klientovi. Každý smer používa iné techniky, iné teórie psychopatológie 

a toto môžeme považovať za jeden z možných aspektov, prečo je ťažké stanoviť jednotnú 

všeobecnú definíciu pre psychoterapiu (Prochaska, Norcross, 1999). Ďalej, Prochaska, 

Norcross (1999) konštatujú, že v roku 1959 existovalo v oblasti psychoterapie približne 36 

smerov, v roku 1979 daných smerov bolo viacej než 130. 

Založenie psychoterapie ako disciplíny býva často spojované s rokom 1990, kedy 

Sigmund Freud vydal publikáciu „Výklad snov“. Považujeme ale za potrebné dodať, že 

založenie psychoterapie tzv. nestojí len na uvedenej publikácii Sigmunda Freuda, mala na 

založení podiel, a domnievame sa, že ľudstvo si ju s psychoterapiou často spája, ako aj 

s Freudom. Ak budeme pokračovať, tak v danom kontexte, starostlivosť o dušu získala nový 

dynamický smer. Od tohto roku, psychické, alebo iné choroby, sny, komplexy, nie sú 

výhradne len na báze biologickej, orgánovej úrovni, ale majú vlastný duševný život (Wachtel, 

1990). Wachtel (1990) v tomto zmysle hovorí aj o tom, že psychoterapiu vníma predovšetkým 

ako vzťah. Vzťahu, presnejšie povedané terapeutickému vzťahu sa budeme ešte venovať.  

Ak by sme chceli psychoterapiu ako takú definovať „per genus proximum et 

differentiam specificam“, čo znamená definovať ju pomocou najbližšieho nadradeného rodu, 

javu, tak môžeme zistiť, že psychoterapia ako pojem sa používa v dvoch základných 

významoch. Ako prvým významom psychoterapiu definujeme ako odbor a ako druhý máme 

na mysli psychoterapiu ako činnosť (Kratochvíl, 1998). Kratochvíl (1998) o psychoterapii ako 

o odbore hovorí, že psychoterapia je vedná disciplína, aplikovaná, empirická veda. Zároveň je 

interdisciplinárnym vedným odborom, nakoľko ovplyvňuje rôzne iné oblastí (medicína, 

psychológia, ale aj sociálna práca a pod.). Pre nás je zaujímavejšia psychoterapia ako činnosť, 

a to aj v kontexte tejto práce, ktorý sme uviedli na začiatku práce. Kratochvíl (1998) uvádza, 

psychoterapia je liečebná činnosť, špecializovaná metóda liečenia. Rozdiel medzi touto 

činnosťou a inými činnosťami môžeme hľadať hneď v niekoľkých smeroch:  

a) čím pôsobí, b) čo má dosiahnuť, c) na čo pôsobí, d) čo sa pri psychoterapii deje, e) kto 

pôsobí. Kratochvíl (1998) tieto smery popisuje nasledovne: 
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a) Psychoterapia ako liečebné pôsobenie pomocou psychologických prostriedkov. Ako 

prostriedky vnímame slová, neverbálnu komunikáciu, vzťahy, interakcie v skupine, 

učenie, emócie, respektíve ich podnecovanie. 

b) Psychoterapia je pôsobenie, ktorého zámerom je odstrániť, zmierniť ťažkosti 

a najlepšie odstrániť ich príčiny.  

c) Psychoterapia je liečebné pôsobenie na chorobu, anomáliu, poruchu. V konečnom 

dôsledku je upravovaním narušenej činnosti tela, organizmu. Pôsobí na psychiku 

a prostredníctvom psychiky na celý organizmus. 

d) V priebehu psychoterapie prichádza k zmenám v prežívaní a správaní sa klienta. Sú pri 

tom uplatňované procesy ako napríklad kladné očakávanie, nádej, odvaha. 

e) Psychoterapiu vykonáva kvalifikovaná osoba. Požadovaná kvalifikácia, kompetencia 

závisí aj od zložitosti psychoterapeutického pôsobenia. Kvalifikácii, vzdelaniu sa 

budeme taktiež ešte venovať (Kratochvíl, 1998, s. 13).  

 

Ak sa pozrieme na psychologický slovník, tak môžeme vidieť, že taktiež má veľmi 

zaujímavý pohľad na psychoterapiu. Predostiera, že psychoterapia je popisovaná ako liečenie 

duševných chorôb, hraničných stavov za pomoci psychologických prostriedkov, čiže slovom, 

gestom, mimikou, ale aj tichosťou, poprípade zmenou prostredia (Hartl, 1994). 

 

1.1 Ciele a uplatnenie psychoterapie 

V predchádzajúcom texte sme si predstavili psychoterapiu ako pojem, no zároveň ako 

na ňu nazerajú vyššie uvedení autori. Ďalej, je potrebné sa pozrieť na to, aké má vlastne 

psychoterapia ciele a uplatnenie. 

 

O cieľoch psychoterapie Kratochvíl (1998) hovorí, že existujú dve odlišné formulácie 

daných cieľov.  

1) Odstránenie chorobných príznakov. Klient prichádza za terapeutom s istými 

ťažkosťami. Úlohou terapeuta je, aby klienta ťažkostí zbavil, a to či už 

symptomatickým postupom, alebo lepšie – kauzálnou terapiou, ktorá odstraňuje 

príčinu. Tento cieľ sa upresňuje aj ako obnovenie pracovných schopností, pôžitku, 

nádeje, schopnosti radovať sa zo života a pod. Cieľ je naplnený vtedy, ak symptómy, 

ktoré tomu bránili (vyššie uvedenému) vymiznú.  

2) Reedukácia, resocializácia, reštrukturácia, reorganizácia, rozvoj alebo integrácia 

klientovej osobnosti. Cieľ spočíva v tom, že podľa príslušnej teórie osobnosti sa 



318 

 

Zborník prác z celoslovenského kola Študentskej vedeckej odbornej činnosti  
v odbore Sociálna práca – konaného 3. mája 2017 v Ružomberku 

analyzuje napríklad intrapsychický konflikt, sleduje sa patologická fixácia libida alebo 

patologické stereotypy v interpersonálnych vzťahoch, usiluje sa o korekciu postojov. 

Osobnosť daného klienta sa pretvára v smere správnej adaptácie, zrania, 

uskutočňovania svojho individuálneho životného poslania. Odstránenie symptómov na 

rozdiel od prvého cieľa, sa v tomto kontexte postupu očakáva skorej ako vedľajší 

dôsledok. Význam vyliečenia alebo zlepšenia, sa posudzuje podľa dosiahnutého 

stupňa, ktorý je zameraný na odstránenie zmien, nie podľa zmien v symptomológii.  

 

Ak si porovnáme prvý a druhý cieľ, resp. prístup, tak Kratochvíl (1998) konštatuje, že 

druhý cieľ, prístup je výhodnejší v porovnaní s prvým cieľom, prístupom a to z hľadiska 

dôkladnosti a hlbšieho pôsobenia. Je potrebné podotknúť, že príčina nemusí byť vždy 

v osobnostnej štruktúre, alebo poruche interpersonálnych vzťahov. Daný symptóm môže byť 

napríklad vyvolaný jednorazovo, ako napríklad pri požiari, dopravnej nehode, prírodnej 

katastrofe, znásilnení a pod., alebo vytvorený a zafixovaný ako patologický nácvik.  

Psychoterapia sa uplatňuje podľa Vymětala et al. (2004) všade tam, kde vznikla, 

udržovala, alebo rozvíjala sa porucha zdravia na základe psychosociálneho činiteľa. Ako ďalší 

faktor spočíva v tom, ako človek konkrétne situácie prežíva a ako sa s nimi vlastne 

vyrovnáva. Vymětal et al. (2004) pojem psychosociálny definuje tak, že sme bytosti, ktoré sa 

skladajú z dvoch častí, ktoré sú neoddeliteľné, a to psychika a sociálna stránka. Avšak, 

psychoterapia sa uplatňuje v profylaxii, rehabilitácii porúch zdravia, terapii. To, kde sa 

uplatňuje psychoterapia Vymětal et al. (2004) vníma nasledovne: Cieľom profylaxie je 

zamedziť rozvoju, alebo vzniku nežiaducich psychických, ale aj somatických stavov. Môžeme 

ju vnímať ako primárnu prevenciu. Terapiou máme na mysli využívanie psychologických 

postupov, alebo stratégií s cieľom odstránenia porúch zdravia a taktiež obnova zdravia. 

Terapiu vnímame ako sekundárnu prevenciu. Rehabilitáciu porúch zdravia vnímame ako 

terciárnu prevenciu a zároveň ako psychologickú intervenciu, vďaka ktorej sa usilujeme 

o zmiernenie následkov. V praxi je rehabilitácia vnímaná a zameraná na začlenenia klienta do 

života.  

Z vyššie uvedeného vyplýva, že psychoterapia sa uplatňuje v profylaxii, terapii, 

rehabilitácii porúch zdravia. Všetky tri uvedené úrovne, kde sa psychoterapia uplatňuje 

môžeme vnímať aj v resocializácii pre drogovo závislých. Keď si to premostíme do témy 

resocializácie drogovo závislých ľudí, tak profylaxiu môžeme vidieť napríklad v detoxikácii, 

prevencii. Terapiu vnímame ako jednu z hlavných častí liečby drogovo závislého človeka, 

ktorá ho sprevádza celým procesom liečby s pomocou terapeutov. Rehabilitáciu porúch 
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zdravia vnímame tak, ako sme už uviedli vyššie, ale taktiež aj v začlenení klienta do života, 

a to v kontexte resocializácie drogovo závislých ľudí, respektíve terapeutickej komunity. 

Z uvedeného nám vyplýva, že psychoterapia má svoje ciele a uplatnenie, ktoré sú, 

pochopiteľne, blízke predkladanej téme. 

 

1.2 Psychoterapia vo vzťahu k sociálnej práci  

Fischer, Milfait (2008) konštatujú, že sociálni pracovníci, ktorí sú v priamom kontakte  

s klientom, sa dostávajú do situácií, ktoré si vyžadujú využiť prvky, ktoré prináležia 

a sú prevzaté z psychoterapie. Ak sa v takýchto situáciách použijú niektoré 

psychoterapeutické postupy, tak pomocou nich je lepšie a ľahšie zoznámiť klienta s rôznymi, 

avšak pre neho nie vždy populárnymi návrhmi na riešenie jeho sociálnej situácie. V tomto 

prípade sú väčšie možnosti, nádej na to, že klient prijme už spomínané návrhy na riešenie jeho 

sociálnej situácie, než v prípade štandardných úradných situácií, postupov. Fischer, Milfait 

(2008) hovoria, že znalosť psychoterapie sociálnym pracovníkom pomôže taktiež v prípade, 

keď osobné stretávanie klienta s pracovníkom vedie k rozvoju intenzívnejšieho vzťahu, čo je 

teda mimo iné spojené aj s istými rizikami, ako napríklad manipulácia, dôvera, prenos. Už 

spomínaný intenzívny vzťah medzi sociálnym pracovníkom a klientom sa rozvíja vo chvíľke, 

kedy klient prijíma určité formy pomoci. Aj keď sa priamo nejedná o psychoterapeutický 

vzťah, tak prvky, ktoré mu prináležia sa tu objavujú. Pre využívanie psychoterapie v sociálnej 

práci existuje aj nasledujúci dôvod. A to, že keď sa podarí klienta priviesť k jeho lepšiemu 

sebapoznaniu, tak sociálny pracovník má väčšiu šancu na to, aby mu napomohol k tomu, že 

by sa sám klient vedel lepšie zorientovať vo svete. Klient potom nebude narážať na toľko 

prekážok a intervencia sociálneho pracovníka môže byť úspešnejšia (Fischer, Milfait 2008). 

Vo vyššie uvedenom texte, podľa spomínaných autorov môžeme zistiť, že sociálni 

pracovníci s psychoterapiou narábajú, alebo využívajú prvky psychoterapie, keď si to ich 

priama práca s klientom, situácia vyžaduje, za účelom zlepšiť klientovu situáciu z pozitívneho 

hľadiska. A aj preto sa psychoterapii, respektíve smerom, ktoré sú dôležité, pre sociálnu prácu 

budeme venovať v nasledujúcej kapitole. 

 

1.3 Smery v psychoterapii významné pre sociálnu prácu  

Ako sme už spomínali, tak Prochaska, Norcross (1999) hovoria, že neexistuje žiadna 

jednotná a jasná, všeobecná definícia pre psychoterapiu. Kratochvíl (1998) má podobný 

pohľad. Hovorí totiž, že nie je jednotná teória, definícia pre psychoterapiu, nakoľko rôzne 

školy si navrhli vlastný výklad mechanizmov vzniku psychogénnych porúch, vypracovali si 
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vlastné metódy, vlastnú terminológiu. Avšak, porozumenie základným pojmom, východiskám 

a teoretickým konštrukciám rôznych smerov je nutnosťou pre lepšiu orientáciu 

v psychoterapii, čo mimo iné platí aj pre sociálneho pracovníka, ktorý vo svojej praxi využíva 

prvky psychoterapie, alebo pracuje s nejakým smerom. 

My sa budeme venovať nasledujúcim štyrom smerom, a to: psychodynamická 

psychoterapia, rogersovská psychoterapia (prístup zameraný na klienta), kognitívno-

behaviorálna psychoterapia, systémové smery. Než prenikneme do podstaty jednotlivých 

smerov psychoterapie, tak si ozrejmíme, prečo už spomínané smery považujeme v sociálnej 

práci za významné. Matoušek et al. (2007) konštatuje, že poznanie teórií, smerov sociálnym 

pracovníkom uľahčuje prax, nakoľko špecifikuje čo majú robiť, ako a prečo. Mať snahu 

pomáhať klientom častokrát nestačí, je potrebné im vedieť aj porozumieť, k tomu sociálnym 

pracovníkom pomáhajú už spomínané prvky psychoterapie, resp. nejaký jej smer. A to preto, 

lebo bez presného porozumenia klientovi môže dôjsť k jeho ohrozeniu, a v konečnom 

dôsledku aj samotného sociálneho pracovníka. Matoušek et al. (2007), hovorí, že sociálna 

práca čerpá časť aj z iných vedných odborov, ako napríklad psychológia, psychiatria, 

sociológia, filozofia a pod.. Preto môžeme sociálnu prácu nazvať interdisciplinárnym 

odborom (i keď je to častokrát verejnosťou diskutabilné), tak napriek tomu sú v menšej miere 

teórie, smery priamo v jej (sociálnej práci) rámci, ako napríklad prístup orientovaný na 

klienta, ktorý zaraďujeme k Rogersovskej psychoterapii. Aj keď sa v sociálnej práci 

stretávame s využívaním teórií, ktoré sú či už z psychoterapie, alebo iného odboru, tak 

originalita sociálnej práce spočíva v tom, ako s danými smermi narába, respektíve prevzatými 

prvkami psychoterapie – v adaptácii teoretických modelov pre riešenie ťažkostí a problémov 

klienta. V konečnom dôsledku v sociálnej práci dochádza k tomu, že pomocou daných 

prevzatých smerov sa snaží sociálna práca, resp. sociálny pracovník vnímať človeka ako 

celistvú bytosť v jeho prostredí.  

To, že sociálna práca ako vedný odbor má čo dočinenie aj s terapiou, v konečnom 

dôsledku aj psychoterapiou, resp., že využíva vo svojej praxi prvky psychoterapie, narába s jej 

smermi, môžeme argumentovať tromi základnými paradigmami sociálnej práce. Payne (1997) 

opísal už spomínané tri základné paradigmy sociálnej práce. Malé paradigmy dobre spracoval 

Navrátil (2001) a charakterizuje ich nasledovne: 

a) Sociálna práca ako terapeutická pomoc – terapeutická paradigma: za hlavný faktor 

sociálneho fungovania sa považuje duševné zdravie človeka a jeho pohoda. Sociálna 

práca je chápaná v tomto zmysle ako pomoc, ktorá sa uskutočňuje formou 

psychoterapie. Cieľom je zabezpečiť klientovi psychickú a následne aj sociálnu 
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pohodu. Obraz životnej situácie klienta sa redukuje na vnútorný stav osobnosti, 

psychiky daného jedinca. Ako prostriedok, ktorý vedie k obnove zdravia a rovnováhy 

osobnosti je podpora a rozvoj osobnosti. V tejto paradigme je dôraz kladený na 

komunikáciu, vzťah medzi klientom a pracovníkom. Výbava, týkajúca sa profesijných 

kompetencií spočíva v poznaní psychológie, psychoterapie a psychoterapeutickom 

výcviku.  

b) Sociálna práca ako reforma spoločenského prostredia – reformná paradigma: tu sa 

kladie dôraz na spoločenskú rovnosť v rôznych dimenziách spoločenského života, 

s ohľadom na spoločenské triedy, vekové skupiny, gender a pod.. Ide tu o podporu 

spolupráce a solidarity v rámci určitej spoločenskej skupiny, o pomoc utláčaným 

získať vplyv na vlastný život. Sociálna práca sa v tomto kontexte zameriava na 

zmocňovanie (empowerment) klientov. Môžeme tu hovoriť o elitách, ktoré kumulujú 

moc a zdroje vo svoj prospech a tým vzniká v spoločnosti nadradenosť – podradenosť. 

Sociálna práca sa tu snaží o rovnostársky princíp. Profesijné kompetencie spočívajú 

v poznaní politológie, sociológie, sociálnej filozofie.  

c) Sociálno-právna pomoc – poradenská paradigma: v tejto paradigme sa jedná 

o schopnosť zvládať problémy a prístup k odpovedajúcim službám alebo informáciám. 

Sociálna práca sa v tomto kontexte chápe ako jeden z aspektov systému sociálnych 

služieb. V tejto paradigme ide o to, že by sa malo vychádzať v prospech 

individuálnych potrieb a zároveň sa tu usiluje o zlepšenie poskytovaných sociálnych 

služieb. Z metodického hľadiska ide o pomoc klientovi prostredníctvom informácií, 

poradenstva ale aj prostredníctvom sprístupňovania zdrojov a sprostredkovaním 

ďalších služieb. Snaha sociálnej práce v tejto paradigme spočíva v dosiahnutí zmeny 

spoločnosti a jej inštitúcií. Profesijná kompetencia, respektíve teoretická výbava by 

mala obsahovať poznatky z psychológie, práva, sociológie.  
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Obr. č. 1. Paradigmatická klasifikácia podľa Brnulu et al., 2015, s. 22. 

 

Obr. č. 1. nám poukazuje na to, že v kontexte paradigiem a témy tejto práce, by sme 

mohli vychádzať z klasifikácie, ktorá sa nachádza v spomínanom obrázku č. 1., resp., mohli 

by sme vychádzať z terapeutickej paradigmy a z poradenskej paradigmy. Taktiež 

z predchádzajúceho uvedeného textu vnímame fakt, že sociálna práca naozaj kooperuje 

s inými vednými odbormi a teda, ako sme už niekoľkokrát spomínali, aj s psychoterapiou, 

ktorá je v zmysle tejto práce pre nás nosnou záležitosťou 

Avšak, než sa budeme podrobnejšie zaoberať nasledovným, považujeme za potrebné 

zdôvodniť, prečo sa budeme venovať daným smerom, konkrétne: psychodynamickou 

psychoterapiou, rogersovskou psychoterapiou (prístup zameraný na človeka), kognitívno-

behaviorálnou psychoterapiou, systémovými smermi. Dôvod, prečo uvádzame práve tieto 

smery je ten, že ich v kontexte predkladanej témy považujeme za najkompetentnejšie. Ako 

sme si už vyššie uviedli, sociálna práca čerpá aj z iných vedných odborov, a teda aj 

z psychológie, psychoterapie, sociológie a pod.. Zároveň sa domnievame, že sociálny 

pracovník by mal poznať teórie, smery a obzvlášť tie, ktoré nám môžu povedať niečo aj 

v kontexte sociálnej práce, respektíve, môžu nám byť v praxi sociálnej práce prínosom. 

V tomto zmysle uvažuje aj Matoušek et al. (2007), ktorého sme už spomínali. Hovorí, že 

poznanie teórií, smerov sociálnym pracovníkom uľahčuje prax, nakoľko im dané teórie, 

smery ponúkajú čo a ako majú, alebo by mohli robiť. Dôvod je aj taký, že snaha pomôcť 

klientovi niekedy nestačí, popri snahe je potrebné mať aj vedomosti, teoretické poznatky, 

resp., je potrebné poznať aj teórie, smery, ktoré nám ponúkajú vhľad do situácie. Toto 

uvažovanie vnímame aj v kontexte s témou tejto predkladanej práce. Nakoľko, psychoterapia 
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je v resocializačnej praxi, resp. v terapeutickej komunite prítomná, a v terapeutickej komunite 

sú prítomní zamestnanci, medzi ktorých zaraďujeme aj sociálnych pracovníkov, tak vnímame, 

že je dobré, výhodné poznať podstatu týchto smerov za pozitívnym účelom resocializácie 

klienta.  

 

1.3.1 Psychodynamická pychoterapia 

Vybíral, Roubal (2010) hovoria, že je dôležité si v rámci uvedenej psychoterapie 

ujasniť pojmy. V kontexte psychoterapie sa častokrát stretávame s rôznymi pojmami, 

označeniami psychodynamických prístupov. Práve preto, je nutnosťou si vymedziť 

terminológiu. Slovo „psychodynamický“ sa používa v rôznych smeroch: a) je protikladom 

v smere ku biologickému, ako psychoterapia. Taktiež aj v smere ku kognitívno-

behaviorálnemu ako psychológia a psychoterapia, b) uvedené slovo vychádza z predstavy 

dynamiky psychického aparátu, vzťahu, ktorý je vzájomný vedomých a nevedomých 

procesov, c) odkazuje na predstavu dynamického nevedomia a vytesnenia, d) vzťahuje sa 

k modifikáciám psychoanalýzy. Názov psychodynamická psychoterapia sa v súčasnosti 

používa ako zastrešujúci pojem, pod ktorý sa zaraďujú väčšinou rôzne terapie, ktoré klientovi 

ponúkajú podporu, a rozprávať o všetkom, o čom chce. Vybíral, Roubal (2010) konštatujú, že 

v tomto ponímaní pojem psychodynamická psychoterapia zahŕňa niekedy aj klasickú 

psychoanalýzu (v rámci nej je dnes veľa prúdov), taktiež neskoršie psychoanalytické prístupy, 

krátku psychodynamickú terapiu, ako napríklad analyticky orientovanú psychosomatickú 

terapiu a ďalšie hlbinné psychologické prístupy. Považujeme za potrebné podotknúť 

nasledovné. Hašto (in Vybíral, Roubal, 2010) povedal, že označenie psychodynamická 

psychoterapia sa prekrýva s inými označeniami, nakoľko, v minulosti sa používali termíny 

ako hlbinná, alebo hlbinne orientovaná psychoterapia. Všetky uvedené typy majú jednu 

teoretickú základňu, ktorej východisko spočíva v psychoanalytickej teórii, máme na mysli: 

obdobnú teóriu mysle a osobnosti, koncepty duševného vývoja, podobné poňatie 

terapeutického vzťahu so zložkami vzťahu, spojenectvo, ktoré je liečebné, prenos, ale taktiež 

aj obdobnú teóriu psychopatológie špecifických porúch, ale aj niektoré aspekty teórie zmeny. 

Avšak, je potrebné podotknúť, že sa odlišujú technikou, postojom a aktivitou terapeuta.  

Než sa dostaneme k podstate prezentovanej psychoterapie, nazrieme na jej historický 

vývoj, a to z toho dôvodu, aby sme lepšie psychodynamickej psychoterapii porozumeli. Freud 

sa zaoberal v 19. storočí liečbou neuróz a objavil význam nevedomých želaní, ktoré sú 

neutralizované neurotickými symptómy. Postupom času vo svojej praxi Freud rozvíjal metódu 

analýzy nevedomých obsahov mysle pomocou voľných asociácií. Táto metóda bola neskôr 
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nazvaná ako psychoanalýza (Matoušek et al., 2013). Delenie zložiek ľudskej psychiky 

v neskoršej psychoanalytickej teórii, v práci Ego a Id ju člení Freud na Id, Ego, Superego 

(Freud, 1990). Trojicu si pre lepšie pochopenie vysvetlíme, Freud (1990) ich definuje 

nasledovne. Id, z neho vyviera pudová duševná energia, respektíve libido, ktoré je hybnou 

silou človeka a taktiež je zdrojom energie pre ego a superego. Id je iracionálne, neberie ohľad 

na realitu, a jeho cieľom je okamžité uspokojenie svojich želaní, prevláda princíp slasti a id je 

nevedomé. Ego sa riadi princípom reality a sebazáchovnou funkciou. Ego je racionálne, 

zvažuje, premýšľa nad činmi a ich následkami. Prianie id porovnáva s realitou. Ego poznáme 

vedomé, nevedomé, podvedomé. Nevedomá časť sa pomocou obranných mechanizmov 

(konflikty, ktoré vznikajú medzi id a egom aktivujú obranné mechanizmy) vysporiadava 

s neprijateľnými želaniami id, ale aj s extrémnymi zákazmi superega. Ego, ktoré je silné je 

znakom zdravo vyvinutej osobnosti. Superego vzniklo v priebehu socializácie z konfliktov 

dieťa versus autorita, poskytuje ventil vlastným agresívnym impulzom jedinca, ide o proti 

sebe prejavenú agresivitu. Obsahuje vedomé či nevedomé internalizované (zvnútornené) 

obmedzenia, zákazy a príkazy ukladané dieťaťu rodičmi a ďalšími pre dieťa významnými 

autoritami. Superego je moralizujúca sila v človeku, riadi sa princípom dokonalosti. Jednou 

jeho časťou je svedomie, druhou časťou je ideálne ego, ktoré sa usiluje o dokonalosť 

a ktorého základom boli činnosti a prejavy dieťaťa, ktoré rodičia chválili (Freud, 1990). 

V kontexte tejto práce a tohto smeru považujeme za potrebné spomenúť aj prenos. Rycroft 

(1972) o prenose hovorí, že je fenoménom, ktorý pravidelne sprevádza intenzívne vzťahy 

medzi klientom a pomáhajúcim profesionálom, teda aj sociálnym pracovníkom. Freudom bol 

uznaný okolo roku 1912 ako pole, na ktorom má byť behom liečby, terapie vybojovaný každý 

vážnejší konflikt. Nepoznáme len prenos, ale aj protiprenos, v rámci ktorého pomáhajúci 

profesionál stotožňuje klienta s významnými osobami so svojej minulosti, alebo prítomnosti. 

Protiprenos by mal byť následne spracovávaný pri supervízii.  

V rámci psychodynamickej psychoterapie Jung (1996a) uvádza proces individuácie, 

s ktorým sa v rámci tejto psychoterapie pracuje, a taktiež sa behom neho klient stáva tým, kto 

v skutočnosti je. Upravuje sa tu stav vnútornej nerovnováhy. Tento cieľ je možné dosiahnuť 

prostredníctvom analýzy nevedomých tendencií a ich začleňovaní do vedomia. Prenos vníma 

Jung rovnako ako Freud za kľúčový faktor terapie. Podľa jeho názoru je táto intenzívna väzba 

nutná ako kompenzácia nedostatočného postoja klienta ku skutočnosti. Jung vníma prenosový 

vzťah ako súbor projekcií, avšak vedľa neho je tu ešte klientov nárok na ľudský vzťah. 

V takom vzťahu, ktorý sa objaví za prenosom, by sa mal klient cítiť rovnoprávny 

s terapeutom, resp. by malo vzniknúť ľudské porozumenie (Jung 1996b). Hartmann (1958) 
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konštatuje, že výrazným pokračovaním psychoanalýzy sa stala ego-psychológia, ktorej je tiež 

autorom. Matoušek et al. (2013) hovorí, že ťažiskom psychodynamickej psychoterapie je 

formovanie klientovej psychiky. Avšak, pri Adlerovi (pre lepšie porozumenie informujeme, 

že Adler bol stúpencom Freuda, nehlásil sa k ego-psychológii) a iných autoroch, je viacej 

prihliadané k systému interakcií medzi prostredím a jednotlivcom (klientom), ktoré teda slúži 

nielen k výkladu o formovaní klientovej osobnosti a charakteru, ale predstavuje vo veľkej 

miere aj vodítko pri smerovaní práce s daným klientom, pri stanovovaní dosiahnuteľných 

cieľov v rámci terapie.  

Matoušek et al. (2007) spomína, že vďaka psychodynamickému smeru, psychoterapii 

sa v sociálnej práci vytvoril priestor na hľadanie teoretických konceptov, ktoré rozjasnili prax 

sociálnej práce. Psychodynamická psychoterapia preukázala význam terapeutického vzťahu 

v sociálnej práci, tolerantné, otvorené načúvanie v porovnaní s tradičným moralizujúcim až 

direktívnym rozhovorom. Matoušek et al. (2007) ďalej pokračuje, že psychodynamická 

psychoterapia presunula pozornosť sociálnej práce na emócie klienta, nevedomé faktory a tak 

podnietila záujem sociálnych pracovníkov o životné okolnosti daného klienta. Lynette Kenny, 

Bill Kenny (2000) dokonca hovoria, že psychodynamický smer bol v začiatkoch sociálnej 

práce takmer jedinou základnou teóriou, ktorá bola k dispozícii pre praktikov. Aj tu môžeme 

vidieť, že smery v psychoterapii sú významné v sociálnej práci už od jej začiatkov. Howe 

(1987) tvrdí, že psychodynamický smer, resp. Freudova psychoanalýza bola pre sociálnych 

pracovníkov atraktívna. Szabó (1999) uvádza dva dôvody, pre ktoré sa sociálni pracovníci 

rozhodli prijať teóriu psychoanalýzy do praxe sociálnej práce: 

1) Potrebovali pochopiť a mať reálne zdôvodnenia na iracionálne správanie sa svojich 

klientov, a tak im vedieť poskytnúť pomoc. V tomto bola psychoanaláza ako terapia 

vychádzajúca z psychodynamického smeru namieste, nakoľko tzv. vedela komplexne 

odpovedať na správanie klienta.  

2) Druhý dôvod spočíval v tom, že sociálna práca sa snažila o to, aby bola súčasťou 

spoločenských vied, aby bola vnímaná ako kvalitne vykonávaná profesia, no a na toto 

bol potrebný nejaký spojovník medzi sociálnou prácou a inými vednými odbormi. 

Daný spojovník by vytváral spoločnú terminológiu a obsah pre riešenia. Tým sa javila 

psychoanalýza, ktorá mala veľkú ambíciu na to, aby spojila sociálnych pracovníkov 

s nemocničným prostredím – lekárov, psychiatrov, ale aj psychológov. Zároveň, 

vzdelávanie v rámci psychoanalýzy vzbudzovalo pre sociálnych pracovníkov prestíž.  
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Szabó (1999) pokračuje, že samotná psychoanalýza bola v praxi sociálnej práce ťažko 

uplatniteľná. Sociálni pracovníci sa začali viacej prikláňať k psychodynamickým 

perspektívam. Szabó (1999) o psychodynamických perspektívach vychádzajúc 

z psychodynamických smerov, psychoterapie hovorí, že v praxi sociálnej práce sa v tomto 

kontexte začalo ku klientovi pristupovať v riešení jeho problémov tak, že dané problémy majú 

svoju príčinu v minulosti, ktoré mu spôsobujú prekážky v súčasnosti. Prekonanie daných 

prekážok je možné prostredníctvom rekonštrukčného spracovania daných traumatizujúcich 

zážitkov klienta. Z psychodynamického hľadiska je preto dôležité, aby sociálny pracovník, 

ktorý je (napr.) v roli terapeuta, pochopil problémy klienta z dynamickej perspektívy. 

V rekonštruktívnom spracovávaní sa sociálny pracovník zameriava na osobnostný rozvoj 

klienta v minulosti, nakoľko súčasnosť, respektíve prítomnosť je len projekciou daných 

zážitkov z minulosti. Preto sa v psychodynamickej perspektíve dáva dôraz na vnútorné 

osobnostné črty. Záujem sociálny pracovník, terapeut kladie na prekážky, ktoré boli 

označované za patologické, za problémy spojované so správaním a prispôsobovaním sa. 

Je veľmi dôležité upozorniť na to, že psychodynamická psychoterapia nie je 

psychoanalýza. Považujeme za potrebné toto ozrejmiť, nakoľko sa psychoanalýza v dnešnej 

dobe vie nezainteresovanými ľuďmi zamieňať s psychodynamickou psychoterapiou. Vybíral, 

Roubal (2010) v tomto kontexte hovoria, že v roku 1992 ponúkol Hans Strupp odlíšenie 

psychodynamickej psychoterapie od psychoanalýzy. Strupp (in Vybíral, Roubal, 2010) 

popísal psychodynamickú psychoterapiu tak, ako si ju predstavoval v budúcnosti, avšak, dnes 

by jeho zoznam skorej napĺňal charakteristiky psychoanalitickej psychoterapie. Podľa Struppa 

(vychádzame z Vybírala, Roubala, 2010, s. 94-95): 

a) Psychodynamická psychoterapia pátra v rannom detstve daného klienta, a zaujíma sa 

o to, kde presne v detstve sa klient zastavil. Zameriava sa na ťažkosti vo vzťahu 

s matkou (daného klienta), avšak v širšom kontexte, než je oidipovský kontext. 

b) Na rozdiel od predchádzajúcej prednostnej orientácie psychoanalýzy na neurotické 

ťažkosti, venuje predkladaný druh psychoterapie viac pozornosti chronickým 

poruchám osobnosti a tzv. obťažným pacientom (s hraničnou poruchou, narcistickou 

poruchou). 

c) Podstatné zostáva, a to zameranie sa na prenos, ponímaný ako proces, na ktorom sa 

podieľajú ako terapeuti, tak aj klienti. Protiprenos chápe nie ako niečo nežiaduce, ale 

ako prítomnú rezonanciu terapeuta v smere ku klientovi. 

d) Zameriava sa na vzťah medzi klientom a terapeutom, pričom terapeut je viacej ľudský, 

transparentný, než bol klasický „odťažitý“ analytik. Avšak, je potrebné vzťah v terapii 
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chápať ako spoluprácu. Takýto vzťah potom uznáva za obecný faktor viacero foriem 

psychoterapie, a taktiež ako dôležitosť pri zmene daného klienta. 

e) Uznáva kombináciu s farmakoterpiou, ktorá je často dôležitá.  

f) Aj napriek tomu, že sa často pracuje individuálne, psychodynamické princípy sa môžu 

uplatňovať aj v párovej, rodinnej, skupinovej psychoterapii. 

g) Prikláňa, prispôsobuje sa ku kratšiemu trvaniu terapie. Psychodynamicky je reálne, 

úspešné pracovať aj pri krízovej intervencii (na 2 – 3 stretnutiach). 

h) Neostáva nič iné, než hľadať špecifické postupy pre špecifické poruchy a overovať ich 

účinnosť. Avšak, prichádza tu väčší tlak na akceptovanie klasifikácie porúch a chorôb. 

i) Je potrebné sa vyrovnať so vznikajúcimi manuálmi, avšak, je aj potrebné hájiť naďalej 

to, že psychoterapia ostáva umením, a že rozdiely v liečbe sú spôsobené rozdiely 

v osobnostiach terapeutov a pod. Zároveň, osobnosť terapeuta je kľúčovou 

záležitosťou, súčasťou psychoterapie ako takej.  

j) Medzi „mechanizmy zmeny“ v psychoterapii je potrebné zdôrazňovať klientove 

prežívanie terapeuta akoto významnej osoby, pocity, postoje a hodnoty klienta 

introjikuje.  

 

Struppové uvedené charakteristiky považuje Vybíral, Roubal (2010) za prekonané. 

Zároveň, Strupp pre potreby odlíšenia predstavil psychoanalýzu nepresne. „Odťažitý 

analytik“ sa skorej hodí ako karikatúra psychoanalýzy. Vybíral, Roubal (2010) hovoria, že 

v skutočnosti bol Freud pozorný, empatický, vrúcny psychoterapeut, tzv. živý v kontakte, 

podporný a civilný. K písmenu b) môžeme namietnuť, že psychopatológii, (resp. tzv. 

neurotických Freudových klientov), z dnešného pohľadu by to bolo možné preformulovať, 

a to na pojmy ako sú hraničné poruchy osobnosti. Aj ďalší analytici, ako napríklad Reich sa 

pokúšali pracovať s poruchami osobnosťami. Kleiniáni do svojej starostlivosti zahrňujú aj tzv. 

psychických klientov, do francúzskej školy patrí psychoanalýza s psychosomatickými 

klientmi, Kohut, Kernberg podľa Vybírala, Roubala (2010) zasa pracovali s narcistickou 

patológiou a pod. Vybíral, Roubal (2010) pokračujú, že v kontexte písmena c) je zmienený 

protiprenos a ani psychoanalytici ho nechápu ako niečo, čo je nežiaduce, a to od 50. rokov 

minulého storočia. Súčasná psychoanalýza venuje stále viacej pozornosť chorým, ktoré majú 

vážnejšie poruchy osobnosti. Ani poznámka h) o vyhýbaní sa klasifikáciám nie je presná. 

Napríklad, vďaka Kernbergovi bola do klasifikácie začlenená hraničná porucha osobnosti. 

Dynamický terapeuti vystupovali proti výhradne popisným klasifikačným systémom 

a vyvinuli si vlastný psychodynamický diagnostický manuál. 
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Pozrieme sa teda na rozdiely podľa Grandeho et al. (2006) in Vybíral, Roubal (2010) 

a to medzi psychoanalýzou a psychodynamickou psychoterapiou. Pre lepší prehľad uvádzame 

nasledujúcu tabuľku.  

 

V psychoanalýze V psychodynamickej psychoterapii 

Niekoľko sedení týždenne Jedno až dve sedenie týždenne 

Podpora regresívnych procesov Terapeut ponúka objasnenie, rady, 

povzbudenie 

Spontánne vzniká prenos, ktorý sa 

neprerušuje, napríklad technikami 

Pracuje na úľave zo stresu 

Terapeut (analytik) zachováva neutralitu Štruktúruje každodenné problémy klienta 

Aj naďalej je významnou súčasťou analýza 

snov 

S osobnostnými problémami sa pracuje 

s jasným fokusom. 

Terapeut (analytik) sa nezameriava primárne 

len na riešenie problému 

 

 Tabuľka č. 1.: vlastná, vychádzajúc z Grande et al., 2006 in Vybíral, Roubal, 2010 

 

Tabuľka č. 1. nám ukazuje rozdiely v kontexte psychoanalýzy a psychodynamickej 

psychoterapii. Rozdiel môžeme vnímať v tom, že psychoanalýza podľa uvedenej tabuľky 

disponuje niekoľkými sedeniami týždenne, ale psychodynamická psychoterapia len jedno až 

dve sedenia týždenne. Sedenie v psychoanalýze sa zaoberá podporou regresívnych procesov, 

avšak, v psychodynamickej psychoterapii terapeut pri sedení ponúka objasnenie, rady, 

povzbudenie. V psychoanalýze prenos vzniká spontánne, ktorý sa neprerušuje, avšak 

psychodynamická psychoterapia ma na to iný názor, podľa tabuľky môžeme konštatovať, že 

pracuje na úľave zo stresu. V psychoanalýze je súčasťou analýza snov, terapeut sa nezameriava 

len na primárne riešenie problému a zachováva neutralitu. V psychodynamickej psychoterapii 

ide o to, že sa pracuje s osobnostnými problémami s jasným fokusom, a terapeut štruktúruje 

každodenné problémy klienta. Aj keď si je psychoanalýza s psychodynamickou psychoterapiou 

v niektorých veciach podobná, je potrebné zdôrazniť že psychoanalýza nie je psychodynamická 

psychoterapia. 

Ak sa teda zameriame na psychodynamickú psychoterapiu, tak považujeme za 

potrebné spomenúť pár základných princípov práce v rámci už spomínanej psychoterapie. 

Gabbarda (2005) v tomto kontexte hovorí, že terapeut vychádza z toho, že veľká časť 
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psychického života je nevedomá, že dospelého človeka formujú zážitky, ktoré prežil 

v detstve. Zároveň, terapeut predpokladá, že klientov prenos je primárnym zdrojom 

porozumenia, terapeut taktiež skúma protiprenos, resp., vďaka jeho skúmaniu sa daný 

terapeut aj klient doberajú porozumeniu v zmysle, čo klient vyvoláva v druhých ľuďoch. 

Terapeut skúma aj odpor voči procesu, nakoľko odpor je jedným z tzv. ohnísk terapie, ďalej, 

skúma funkcie symptómov, ktoré sú determinované nevedomým. V konečnom dôsledku 

terapeut pomáha klientovi dosiahnuť prežitky autentickosti a jedinečnosti.  

 

1.3.2 Rogersovská psychoterapia (prístup zameraný na človeka) 

Rogersovská psychoterapia sa taktiež nazýva ako Prístup zameraný na človeka. Tento 

prístup, teda smer, začal formovať v 50. a 60. rokoch 20. storočia americký psychológ C. R. 

Rogers. Formuloval ho ako alternatívu k vtedy prevládajúcim behaviorálnym, 

psychoanalytickým koncepciám (Matoušek et al., 2013). Matoušek et al. (2013) konštatuje, že 

Rogers vychádza z optimistického predpokladu, resp., že v každom človeku sa nachádza seba-

aktualizačná tendencia, ktorá je využiteľná pri riešení ťažkostí, problémov daného klienta. 

Každý človek, teda klient, má v sebe potenciál porozumieť sebe a meniť svoje seba pojatie, 

ale aj správanie sa. V podpornej atmosfére terapeutického vzťahu k sociálnemu pracovníkovi, 

resp. pomáhajúcemu pracovníkovi, či skupine sa tento potenciál aktivuje. Tausch in 

Kratochvíl (1998) predstavil základné princípy Rogersovskej psychoterapie nasledovne: 

1.) Klient má schopnosť pochopiť stránky vlastného Ja, vlastného života, ktoré spôsobujú 

jeho neuspokojenie, strach, ťažkosti. Má schopnosti a tendencie pretvárať sám seba, ale aj 

svoje vzťahy k životu v zmysle sebauskutočňovania, resp., aby u neho rástlo vnútorné 

uspokojenie. 2.) Dané schopnosti sa uplatnia vtedy, ak terapeut zaistí psychologickú 

atmosféru, ktorú charakterizuje: a) citlivá snaha chápať myšlienky, prejavy a city klienta tak, 

ako existujú pre neho, bez tendencie ich nejako meniť, diagnostikovať, b) snaha terapeuta 

vyjadrovať slovom to, čo z výrokov a správaní sa klienta pochopil. 3.) V akceptujúcej, 

chápajúcej atmosfére, ktorá nie je ohrozujúca, sa klient sám mení ako vo vedomých, tak aj 

v hlbších oblastiach svojej osobnosti a to tak, že sa vyrovnáva so svojimi životnými 

situáciami. Následne si sám začne lepšie rozumieť, viacej sa akceptovať. Klient sa stáva 

prispôsobivejším a zrelším človekom.  

Kratochvíl (1998) hovorí, že Rogersovskú psychoterapiu na začiatku charakterizovala 

technika, pri ktorej terapeut reagoval tzv. „zrkadlom“ na klientove city. Vyhýbal sa 

interpretácii skrytého obsahu a pokúšal sa len formulovať slovami to, ako porozumel 

jednotlivým klientovým interpretáciám. K žiaducim účinkom nevedie tak technika, ako skorej 
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osobný postoj terapeuta, opravdivosť, schopnosť vcítiť sa. Traux, Carkuff (1967) skúmali 

vplyv týchto terapeutických postojov u rôznych skupín klientov. Rogers (1998) označil dané 

postoje za nutné, dostatočné podmienky terapie, ktoré sa uplatňujú bez ohľadu na teoretickú 

orientáciu, použitú metódu. Popisuje ich nasledovne: 1.) Empatia (vcítenie sa): terapeut 

pociťuje a chápe to, čo mu klient oznamuje, rovnako, ako to cíti a chápe klient, 2.) akceptácia 

klienta: terapeut vrelo a pozitívne akceptuje klienta a váži si ho nehľadiac na to, či správanie 

sa, ktoré klient produkuje, možno považovať za hodnotné, či poľutovaniahodné. Rogers 

(1998) hovorí v danom kontexte aj o úcte a pozitívnom prijatí bez pokladania podmienok, 

3.) kongruencia: nazývame to ako súlad medzi terapeutovým správaním a prežívaní. Terapeut 

reaguje ako skutočná osoba, správa sa podľa toho, aký v skutočnosti je, nepoužíva pretvárky, 

jeho správanie v terapii nie je maskou, nemusí dokonca skrývať ani svoje reakcie alebo sa ich 

báť. 

Kratochvíl (1998) hovorí, že prezentovaná psychoterapia sa snaží spomínaných 

podmienok zámerne a systematicky v psychoterapii využívať. Je nesmierne dôležité, aby 

terapeut dal svoje postoje klientovi najavo. Matoušek et al. (2013) pokračuje, že Rogers sa 

domnieva, že akceptácia klienta, oceňovanie, vzbudzuje záujem o vlastné prežitky prevažne 

pozitívne. Ľudia si seba začnú viacej vážiť a meniť svoje sebapojatie, ktoré bolo pred tým, 

než sa zahájila terapia väčšinou negatívne. Práve zmena sebapojatia je kľúčová pre zmenu 

celej osobnosti. Drapela (1997) v kontexte prístupu zameraného na klienta hovorí, že sa 

zameriava na prežitky klienta. Minulosť nie je pokladaná za rozhodujúci čas z hľadiska 

formovania potrieb. Aktuálne potreby sú významnejšie než potreby, ktoré pramenia 

z minulých udalostí. Rogers konštruuje v ľudskej psychike dve inštancie, ktoré vedú neustály 

dialóg. Prvý je organizmus (osoba) so svojimi potrebami, prežitkami a tendenciou 

k sebarozvoju. Organizmu pripisuje Rogers racionalitu a múdrosť, ktorá môže byť zastretá 

rôznymi obrannými pochodmi, ktoré pramenia z Ja (Self). Ja je sférou tzv. reflexie organizmu 

a v nej môže byť organizmus akceptovaný, vnímaný skreslene, napríklad pod vplyvom 

významných iných osôb, ktoré indikujú pri ovplyvňovanom svoje vlastné interpretácie. 

Duševné zdravie je spojené s dostatočnou mierou kongruencie medzi organizmom a Ja. 

Drapela (1997) hovorí, že pri Rogersovi je možné nájsť koncepty ako plno fungujúca osoba 

dobrý život. Charakteristiky dobrého života ako procesu, nie ako stavu, Drapela (1997) 

zhrnuje nasledovne: a) vzrastá otvorenosť prežívania, človek prijíma všetko, čo mu život 

prináša, b) vzrastá existenciálna kvalita života, človek sa nesnaží ovládať život, ale smeruje 

k tomu, aby sa na ňom mohol hodnotne, aktívne zúčastniť, c) vzrastá dôvera v organizmus, 

človek sa viacej než inými ľuďmi necháva viesť vlastným organizmom, d) človek po všetkých 
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stránkach plne funguje, je spoločenský a angažovaný v situáciách v ktorých sa práve 

nachádza. Matoušek et al. (2013) hovorí, že Rogersovo pojatie významne ovplyvnilo všetky 

pomáhajúce profesie v druhej polovici 20. storočia vrátanie sociálnej práce. Koncepcie 

terapeutického vzťahu boli považované za ideál, ktorý bol podporovaný akademickým 

vzdelaním, výcvikmi, špecializačnými kurzami. Dokonca, technika aktívneho načúvania je 

inšpirovaná prístupom zameraného na klienta.  

 

1.3.3 Kognitívno-behaviorálna psychoterapia 

Kratochvíl (1998) konštatuje o kognitívno-behaviorálnej psychoterapii, že je pomerne 

mladým smerom, nakoľko, obrysy tohto smeru sa začali vytvárať okolo 70. rokov. Samotný 

názov nám napovedá, že je určitou kombináciou historicky predchádzajúcich smerov a to 

kognitívneho a behaviorálneho. Kratochvíl (1998) hovorí, že Mahoney a Meichenbaum sa 

počítajú k zakladateľom kognitívno-behaviorálneho smeru. 

Matoušek et al. (2013) konštatuje, že pôvodná behaviorálna psychoterapia vychádza 

z niekoľkých predpokladov učenia. Podľa takýchto východísk sa ľudia nerodia s vrodenou 

tzv. „pravdivou schémou“ o okolitom svete. Poznatky o svete a nástroje k ich získavaniu 

ľudia obdŕžajú až v procese socializácie v interakcii s vonkajším prostredím. Všetky naše 

vedomosti, kognitívno-racionálne schopnosti, spôsoby správania, sú naučené. Procesy učenia 

sa novým spôsobom myslenia, správania sa môžu nadobúdať rôzne podoby, veľakrát sú 

postavené na určitom spôsobe podmieňovania. Podmieňovanie poznáme klasické, kde 

predovšetkým ide o postupné zakoreňovanie určitej reakcie na určitý podnet, ktoré sú 

vyvolané opakovaním určitej situácie. Potom poznáme podmieňovanie operantné, kde ide 

o posilňovanie určitého druhu správania sa a to prostredníctvom pozitívnych alebo 

negatívnych dôsledkov (odmeny, tresty). Taktiež poznáme aj observačné podmieňovanie, 

ktoré spočíva v učení sa napodobňovaním. Stručne sme si popísali behaviorálnu 

psychoterapiu, teraz sa zameriame na kognitívnu, a to pre to, aby sme lepšie pochopili 

psychoterapiu o ktorej je táto podkapitola. Matoušek et al. (2013) o kognitívnej psychoterapii 

hovorí, že vznikla v druhej polovici 20. storočia. Zaujímala sa o spracovávanie informácií 

nervovou sústavou a zameriavala sa na vnútorné procesy. Medzi jej základné poznatky patrí 

presvedčenie, že na vonkajšie podnety ľudia reagujú správaním sa, ktoré vychádza skorej 

z presvedčenia o realite, než zo samotnej situácie.  

A teda, kognitívno-behaviorálna psychoterapia je tzv. spojením, kombináciou 

kognitívnej a behaviorálnej psychoterapie. Kratochvíl (1998) v kognitívno-behaviorálnej 

psychoterapii vníma tri poňatia, ktoré stoja za povšimnutie: 1.) chápe ju skorej ako formu, 
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resp. jednu z foriem behaviorálnej psychoterapie, ktorá spočíva v tom, že sa pri ovplyvňovaní 

správania klienta berú na vedomie aj vnútorné psychické procesy, predovšetkým myslenie, 

postoje, ktoré môžu taktiež ku zmene klienta pomôcť (Wilson 1989, Fishman, Franks 1992), 

2.) chápe ju skorej ako formu kognitívnej psychoterapie, ktorá využíva experimentovanie so 

správaním sa k tomu, aby dosiahla žiaducich zmien v zmýšľaní klienta, ktoré sú pre efekt 

psychoterapie žiaduce (Kratochvíl, 1998), 3.) vymedzuje kognitívno-behaviorálnu 

psychoterapiu ako smer, ktorý má v porovnaní s kognitívnou, behaviorálnou psychoterapiou 

špecifické rysy, ktoré spočívajú v odlišnom filozofickom východisku. Na rozdiel od 

objektivistického, logicko-pozitivistického, či racionálnej paradigmy, na ktorej sú založené 

kognitívne ale aj behaviorálne psychoterapie, tak chceli Mahoney (1988, 1991) 

a Meichenbaum (1992) budovať kognitívno-behaviorálnu psychoterapiu na epistemologickej 

paradigme (epistemológia – noetika, je filozofický obor, ktorý sa zaoberá ľudským 

poznaním).  

Hawton (1989) v kontexte kognitívno-behaviorálnej psychoterapie hovorí, že terapeut 

sa snaží pomáhať klientovi v tom zmysle, aby si uvedomil svoj spôsob skresleného myslenia 

a dysfunkčného jednania. A to pomocou systematického rozhovoru, štruktúrovaných 

behaviorálnych úloh. Terapia má klientovi poskytnúť príležitosť pre nové učenie. Dôležitou 

súčasťou v tomto zmysle je systematické riešenie problémov. Hawton (1989) hovorí, že 

terapeutické postupy sa klientovi otvorene a jasne vysvetľujú. Terapia je časovo obmedzená 

a smeruje k dosiahnutiu predom stanovených cieľov. K hlavným rysom tejto terapie podľa 

Praška a Šlepeckého 1995, Možného 1996 je: krátkosť a časová obmedzenosť. Väčšinou do 

20 sedení, výnimočne 30 a viacej; otvorená aktívna spolupráca ako základ vzťahu medzi 

terapeutom a klientom; východisko v teóriách učenia sa; zameranie sa na prítomnosť; 

zameranie sa na konkrétne ohraničené problémy; zameranie sa na to, čo je pozorovateľné 

a vedomé; stanovenie konkrétnych funkčných cieľov; smerovanie k sebestačnosti klienta; 

dôraz na vedeckosť. 

Matoušek et al. (2013) hovorí, že priaznivci kognitívno-behaviorálnej psychoterapie sa 

pri práci s klientami zameriavajú na to, čo je viditeľné, empiricky dostupné, alebo relatívne 

presne opísateľné, napríklad prejavy správania sa, ktoré zahŕňajú kognitívne procesy, 

emocionálne a fyziologické prejavy. Podľa dôrazu, ktorý kladú terapeuti na pozorovanie, 

meranie rôznych prejavov správania, tak sa v praxi odlišujú rôzne prístupy, ktoré sa ku 

kognitívno-behaviorálnej psychoterapii hlásia. V kontexte sociálnej práce to najčastejšie je 

technika analýzy a modifikácia správania, tréning asertivity, či racionálne emocionálna 

behaviorálna terapia. Tréning asertivity Matoušek et al. (2013) popisuje ako prístup, ktorý 
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vychádza z behaviorálnej psychoterapie. Jeho počiatky sa datujú do druhej polovice 20. 

storočia a súvisia s prácou amerického psychoterapeuta A. Saltera. Práve on sformuloval 

základné východiská tréningu asertivity. Ide o výcvik k určitým spôsobom správania sa 

v komunikácii s druhými ľuďmi. Cieľom je naučiť klienta presadiť sa v rozhovoru bez toho, 

aby prišlo na nejakú konfliktnú situáciu, ktorá by bola sprevádzaná silnejšími negatívnymi 

emóciami.  

Kognitívno-behaviorálna psychoterapia je podľa Matouška et al. (2013) koncept, ktorý 

bez debaty nachádza svoje uplatnenie hlavne v oblasti psychoterapie, avšak, základné 

odporúčania pre prácu na zmene ľudského (klientovho) správania sú častokrát inšpiráciou aj 

pre sociálnych pracovníkov. Kognitívno-behaviorálna psychoterapia je adekvátnou bázou 

pestrých metód a techník, z ktorých niektoré je možné bez starosti použiť aj v praxi sociálnej 

práce.  

 

1.3.4 Systémové smery 

Považujeme za potrebné spomenúť aj systémové smery, teórie a venovať im 

pozornosť, nižšie uvádzame záležitosti, ktoré sa týchto smerov týkajú. Systémové smery 

uvádzame z toho dôvodu, že fungujú ako teoretická spona, zaoberajú sa štúdiom špecifických 

sociálnych javov a problémov ako je chudoba, nezamestnanosť, ľudia bez domova, pre nás 

podstatné – drogovo závislí, a pod. Snahou týchto smerov je dosiahnutie a zachovanie 

rovnováhy (Matoušek et al., 2013). 

Matoušek et al. (2013) hovorí o systémovom prístupe, smere, že máme na mysli 

spôsob myslenia, jednania, v rámci ktorého sú skúmané javy chápané celistvo vo vnútorných, 

vonkajších súvislostiach. Systémom ako takým máme na mysli prvky, javy a vzájomné väzby 

medzi nimi, ktoré potom ako celok vyznačujú určité vlastnosti, správanie sa. Všeobecnú 

teóriu systémov prezentoval v 40. rokoch 20. storočia Karl von Bertalanffy. Jeho teória, podľa 

Matouška et al. (2013), slúži ako most, ktorý prepája bádanie v jednotlivých vedných 

disciplínach. Jej využitie možno chápať ako adekvátne aj v sociálnych vedách (holistický 

prístup). Brnula et al. (2015) hovorí, že systémová teória pomenúva všeobecné integrované 

princípy, ktoré sú využiteľné v rôznych kontextoch ako aj vo vedných disciplínach. Vývoj 

systémového myslenia sa často vysvetľuje ako protiprúd k vysokému počtu 

vysokošpecializovaných disciplín. Máme na mysli to, že systémové smery chápeme, ako sme 

už uviedli, ako teoretickú sponu. Premostíme si to na tému predkladanej práce, respektíve na 

cieľovú skupinu, a to na drogovo závislých ľudí. Vyššie sme uviedli podľa Matouška et al. 

(2013) to, že v kontexte systémového prístupu máme na mysli spôsob myslenia, jednania, 
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v rámci ktorého sú skúmané javy chápané celistvo vo vnútorných, ale aj vonkajších 

súvislostiach... (viď vyššie). A teda, máme klienta, ktorý je drogovo závislý. Daný človek 

nejako myslí, koná. Myslí a koná na základe svojho rozhodnutia, na základe rozhodnutia 

niekoho iného, alebo na základe drogy. Nás zaujíma prečo teda tak koná, čo toto konanie 

ovplyvňuje, alebo myslenie. Zaujímajú nás aj vzájomné väzby v tomto kontexte, kto na také 

konanie, myslenie má vplyv, a za akých okolností. To všetko nám dáva určitý celok, ktorý sa 

prejavuje či už navonok klienta alebo v jeho vnútri. 

 Brnula et al. (2015) spomína aj prílišné ambície, ktoré boli do systémovej teórie 

vkladané. Keď sa systémová teória formovala, tak sa považovala za všeobecnú teóriu 

sociálnej práce a očakávalo sa od nej zjednotenie sociálnej práce ako profesie. Jej zástancovia 

predpokladali, že uvedená teória umožní integrovať rôzne praktické metódy do jediného 

rámca. Avšak, vysoké očakávania neboli naplnené, a aj napriek tomu, nezanedbateľným 

prínosom systémovej teórie to spočíva predovšetkým v porozumení komplexnosti sociálnych 

javov, a tým sa zabezpečuje eliminovanie nežiaducej redukcie riešenia problémov sociálnych 

klientov. Chceme spomenúť aj kľúčové koncepty teórie systémov. Medzi dané koncepty patrí 

autopoiéza, ktorú popísali chilskí neurofyziológovia H. Maturana, F. Varela. Tento koncept 

nadväzoval na rozšírenie všeobecnej teórie systémov na tzv. živé systémy. Systémy sú 

chápané ako autonómne celky, zároveň sú charakterizované ako organizačná forma, pre ktorú 

sú typické samoudržiavace, samoorganizačné znaky. Teória autopoiézy vychádza z toho, že 

už spomínané živé systémy sú typické otvorenosťou prostredia, výmenou existenčných 

podmienok. Poznáme aj ďalšie koncepty systémových teórií a to: autonómiu, komplexitu, 

samoreferenciu, holizmus, redundanciu (Brnula et al., 2015). Chceme spomenúť aj vývoj 

systémovej teórie pre jej lepšie porozumenie. Matoušek et al. (2013) hovorí, že spôsob 

myslenia, ktorý je vlastný systémovému prístupu a je ľudom známy už od pradávna, tak aj 

napriek tomu, v kontexte vedy alebo jeho praktickej aplikácii na význame nadobúda v 18. 

a 19. storočí. Vývojové etapy systémového myslenia sa líšia na základe autorov, avšak, je 

možné identifikovať základné zlomové body, etapy: 1. etapa – siaha k počiatku novoveku a je 

spojená s protikladom centrálnych kategórií (časti a celok), resp., čistý interný vzťahový 

rámec častí a celkov, bez ohľadu na prostredie. V sociológii sa toto prejavilo napríklad v diele 

É. Durkheima. 2. etapa – sa drží konceptu „časti a celok“, je pre ňu kľúčové odlíšenie tzv. 

systému a okolia. Toto rozpracováva T. Parsons v rámci svojej teórie štrukturálneho 

funkcionalizmu. K nemu sa potom pripojil aj N. Luhmann v počiatkoch svojho bádania. 

3. etapa – na konci 70. rokov zaznamenáva posun v Luhmannovom diele. Ide o diferenciáciu 

„systém a okolie“, ktorá zostáva zachovaná, ale stále menej dôležitá. Dôležitým pre túto tretiu 
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etapu je charakteristika sociálnych systémov ako autopoiteckých, resp., samy seba 

vytvárajúcich systémov. 

Brnula et al. (2015) hovorí, že sociálna práca je považovaná za interdisciplinárnu 

vednú disciplínu, očakáva sa od nej pracovať s klientom ako individualitou, ale zároveň 

daného klienta vnímať ako súčasť väčšej sociálnej štruktúry. Takéto zmýšľanie úzko súvisí 

s ideami systémovej teórie, ktorá zastáva myšlienku, že problémy rôznej povahy sa nedajú 

chápať jednodimenzionálne. Systémové myslenie, jeho vplyv možno vidieť v oblasti práce 

s rodinami, taktiež aj smerom k jednotlivým členom (čo mimo iné môžeme vidieť aj v práci 

s drogovo závislými ľuďmi). Barker (2012) hovorí o význame teórie systémov pri práci 

s rodinou, že význam spočíva v myšlienkach a konceptoch: 1. rodiny, aj iné sociálne skupiny, 

sú systémy, ktorých vlastnosti nie sú obyčajným súborom vlastností ich častí. 2. funkcie tohto 

systému sa riadia všeobecnými pravidlami. 3. každý systém má hranice a ich vlastnosti sú 

dôležité pre porozumenie systému. 4. hranice sú polopriepustné. 5. rodinné systémy majú 

tendenciu dosiahnuť relatívneho rovnovážneho stavu. 6. komunikácia a spätnoväzbové 

mechanizmy medzi časťami systému sú významné pre jeho fungovanie. 7. udalosti v rodine 

sú lepšie pochopiteľné ako príklady cirkulárnej kauzality než ako príklady kauzality, ktorá je 

lineárna. 8. podobne ako iné otvorené systémy, tak aj rodinné systémy sa správajú účelne. 

9. systémy sa skladajú zo subsystémov a samy sú zároveň súčasťou suprasystémov. Brnula et 

al. (2015) hovorí, že na vývoji rodinnej terapie sa podieľalo viacero osobností. Nová 

koncepcia práce s rodinou zmenila zaužívaný spôsob. Priekopníci rodinnej terapie vychádzali 

z presvedčenia, že individuálne problémy sa viažu na interakcie, ktoré sa odohrávajú medzi 

jednotlivcami a ostatnými členmi rodiny. Uvažovanie o kauzalite problémov je postavené na 

princípoch systémového myslenia. Toto myslenie zachytáva systém vzťahov, funkčné pozície 

ľudí, ktoré spolu tvoria systém. Brnula et al. (2015) hovorí, že systémový prístup aplikovaný 

na rodinu v praxi, diagnostike, terapii, poskytol neobyčajné východisko, ktoré spočívalo 

v tom, že na miesto individuálneho klienta, ktorý je vystavený rôznym tlakom v rámci 

rodinného prostredia, sa dostala rodina ako celok v celej zložitosti jej fungovania. Systémové 

smery v rodinnej terapii majú spoločné to, že rodinu vnímajú ako systém. Systémový prístup 

je myšlienkový nástroj za účelom uchopenia skutočnosti. Rôzni autori predstavujú rôzne 

členenie smerov, škôl rodinnej terapie. Kratochvíl (2006) hovorí, že medzi systémové školy 

rodinnej terapie zaraďujeme komunikačný smer, štrukturálny smer, strategický smer, 

experiencálne-humanistický smer. Na systémové koncepcie neskôr nadviazala systemická 

terapia, ktorá sa formovala pomocou milánskeho modelu, neskôr tento prístup bol 

modifikovaný v ďalších koncepciách systemickej terapie, taktiež v tomto kontexte poznáme aj 
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krátku terapiu zameranú na riešenie a naratívnu terapiu. Uvedené terapie sa môžu tzv. 

používať, uplatňovať aj v praxi s drogovo závislými ľuďmi. Nebudeme sa však jednotlivými 

terapiami do hĺbky zaoberať, nakoľko sme len chceli stručne predstaviť systémové smery, ako 

aj predchádzajúce psychoterapie. Pre lepšie porozumenie považujeme za potrebné rozlíšiť 

systémové a systemické prístupy. Systémovým prístupom máme na mysli spôsob myslenia, 

jednania, v rámci ktorého sú skúmané javy chápané celistvo. Bližšie sme si tento prístup 

popísali vyššie. Systemický prístup považujeme jeden z veľmi používaných prístupov 

v humanistických vedách, ako aj v sociálnej práci. Je založený na konštruktivizme, vychádza 

z presvedčenia, že človek nie je nezávislým (objektívnym) pozorovateľom reality, ale že je 

jeho súčasťou (je súčasťou systému). Systemický prístup zároveň preferuje 3 základné otázky: 

1. Čo je skutočné? (realita je skutočná, vytvára sa vnímaním), 2. Kauzalita (čo je príčinou 

čoho), 3. Jazyk (ako vytvárame sociálnu skutočnosť).  

Chytil in Matoušek et al. (2013) záverom hovorí, že systémovo orientovaný prístup 

pracuje dôraznejšie na osobných, rodinných štruktúrach a taktiež sa viacej orientuje na 

rodinné potenciály. Poznáme možnosti využitia systémového prístupu vo svojej praxi: 

sociálny pracovník má k dispozícii schému, ktorú môže využiť pri analýze za účelom zmeny. 

Systémový prístup pomáha sociálnemu pracovníkovi určiť úlohy, ktoré musia byť pri snahe 

o zmenu dosiahnuté. Systémový prístup teda znamená, že ľudia, ktorí žiadajú o pomoc, 

nemusia byť cieľom zásahu. Avšak, sociálny pracovník musí rešpektovať to, že musí 

vybudovať vzťah so sociálnym klientom, ale aj s ľuďmi, ktorí klientmi nie sú.  

Vo vyššie uvedených štyroch smeroch môžeme vnímať, že sociálna práca využíva 

a dotýka sa psychoterapie, resp., že uvedené psychoterapeutické smery sa dotýkajú sociálnej 

práce.  

 

2 TERAPEUTICKÁ KOMUNITA 

 

V tejto kapitole si predstavíme terapeutickú komunitu, nakoľko je veľkou súčasťou 

v procese resocializácie drogovo závislých, taktiež si objasníme jej základné definície 

a zároveň, aký má terapeutická komunita prínos. Ďalej, sa budeme zapodievať sociálnym 

pracovníkom, ktorý je v role psychoterapeuta, jeho odbornosti, vzdelanosti a následne 

výskumnej téme. 

Než prejdeme k terapeutickej komunite pre drogovo závislých, tak si pre lepšie 

pochopenie ozrejmíme vznik terapeutickej komunity ako takej. Kalina et al. (2003) spája 
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terapeutickú komunitu, resp. jej vznik cez náboženskú cestu, kde sa nedostatky riešili 

pomocou spoločenstva na báze zákonov a sankcií. Terapeutická komunita, jej vznik sa datuje 

až do stredoveku prostredníctvom kresťanských rehoľných spoločenstiev. V novoveku bola 

Oxfordská skupina predchodcom terapeutickej komunity a zameriavala sa na duchovný 

prerod ľudstva. Oxfordská skupina pôsobila v USA cca na prelome 19. a 20. storočia, viedol 

ju Frank Buchman. Kalina et al. (2003) v kontexte Oxfordskej skupiny uvádza základné 

praktiky nasledovne: vyznanie hriechov na veľkých stretnutiach spoločenstva, duchovné 

vedenie, obrátenie sa, zmena. Aj z uvedených základných praktík Oxfordskej skupiny 

môžeme vnímať určité črty terapeutickej komunity tak, ako ju vnímame dnes. Vyznanie 

hriechov môžeme chápať ako priznanie si závislosti sám pred sebou a pred komunitou, 

duchovné vedenie môžeme vnímať ako vedenie klienta odborníkom, teda psychoterapeutom, 

alebo pracovníkom, ktorý pôsobí v praxi pomáhajúcich profesií. Obrátenie sa zasa chápeme 

ako zmenu životného štýlu, postojov. Odčineniu rozumieme ako náprave toho, čo nastalo 

v čase klientovej závislosti, taktiež napríklad ako náprava vzťahov, či splácanie dlhov (Kalina 

et al., 2003). Nevšímal (2004) konštatuje, že na Oxfordskú skupinu nadviazalo hnutie 

Anonymných alkoholikov. Oxfordská skupina a Anonymní alkoholici boli iba jediným 

prúdom, ktorí ovplyvnili vznik terapeutickej komunity. Ako druhý prúd vnímame 

pedagogický prúd. V prvej časti išlo o iniciatívu Veľkej Británie, ona sa zameriavala na 

neprispôsobivé deti a nazývala sa terapeutickou výchovou (Nevšímal, 2004). V druhej časti 

išlo o prácu ruského pedagóga Makarenka. Ako spoločné znaky daných aktivít vnímame úctu 

k jednotlivcovi, vieru v jeho slobodu, optimizmus, dôveru ako hybnú silu v procese liečby, 

terapie. Kalina et al. (2003) uvádza, že v priebehu 20. storočia dochádza k rozvoju 

terapeutickej komunity tak, ako ju poznáme už dnes. Tento rozvoj terapeutickej komunity sa 

udial v dvoch smeroch. K prvému smeru zaraďujeme demokratické skupiny. Uvedené 

demokratické skupiny vznikali v čase 2. sv. vojny vo Veľkej Británii. Prvý smer je spájaný 

s Maxwellom Jonesom. Komunity, ktoré založil priniesli revolučné pohľady do psychiatrie. 

Tento terapeutický prístup uvedeného prvého smeru je založený na skupinovej psychoterapii. 

Maxwell Jones in Kalina et al. (2003) definoval základné zásady terapeutickej komunity: 

obojstranná komunikácia na všetkých úrovniach, proces v rámci rozhodovania na všetkých 

úrovniach, spoločné vedenie, konsenzus v zmysle prijímania rozhodovania, sociálne učenie tu 

a teraz. Druhý smer Kalina et al. (2003) vníma v hierarchických komunitách pre drogovo 

závislých. Spojujeme ich s Ch. Dederich a vznikali v USA. Nevšímal (2004) hovorí o prvej 

komunite tohto typu, ktorý založil už spomínaný Ch. Dederich, komunita niesla názov 

Synanon. Nevšímal (2004) konštatuje, že komunita fungovala pomocou hierarchickej 
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štruktúry. Medzi hlavné terapeutické prvky zaraďujeme: náhradnú rodinu, odmeny a tresty, 

správanie prostredníctvom komunikácie a frustrácie, techniky, ktoré sú špecifické (Synonská 

hra), vodca, náboženská oddanosť. Uvedené dva smery majú podľa Kennarda (in Kalina, 

2003) spoločné nasledujúce znaky: neformálna, otvorená atmosféra, zdieľanie práce, chod 

komunity, terapeutická úloha rezidentov, spoločné hodnoty, myšlienky. Komunita Synanon 

bola veľkou inšpiráciou pre vznik ďalších komunít v rámci Ameriky, Európy.  

Pavelová (2004) o terapeutickej komunite hovorí, že ako pojem bol najčastejšie 

používaný v zdravotníctve. Zaujímavý pohľad má aj Hrozenská a Pavelová (2011). 

Terapeutickú komunitu chápu ako prístup, ktorý využíva dynamiku malej skupiny. Na 

reštrukturalizácii klienta, jeho osobnosti pracuje sám klient, malá skupina, komunita do ktorej 

patrí. Kalina (2008) v kontexte terapeutickej komunity konštatuje, že je formou intenzívnej 

skupinovej psychoterapie. V terapeutickej komunite sa nachádzajú klienti, ktorí sú rôzneho 

veku, pohlavia, vzdelania. Žijú spolu určitú dobu, zdieľajú spolu rôzny program s rôznymi 

činnosťami, čo im v konečnom dôsledku umožňuje, aby do komunity premietali svoje 

problémy. Kalina (2008) hovorí, že komunita je terapeutickou práve preto, lebo umožňuje 

klientovi, resp. mu prostredníctvom iných členov dáva spätnú väzbu o jeho maladaptívnom 

správaní, no zároveň poskytuje náhľad na svoje problémy, správanie. Sindelar, Fiellin (2001) 

zastávajú názor, že terapeutická komunita vytvára bezpečné prostredie, má jasnú štruktúru 

hraníc, očakávaní, zaisťuje prostredie s pravidlami a denným režimom. Sindelar, Fiellin 

(2001) charakterizujú terapeutickú komunitu v tom zmysle, že je to intenzívny, dlhodobý 

a liečebný (pobytový) program. De Leon (2000) nazerá na terapeutickú komunitu cez rôzne 

prístupy, hľadiská, ktoré si nasledovne uvedieme: Metodologické hľadisko: terapeutická 

komunita zaisťuje etické, morálne hranice, očakávania so zámerom pre osobný rozvoj. Vie 

využívať riziko vylúčenia, potrestania, pozitívneho posilňovania, príklady k tomu, aby 

spomínaná terapeutická komunita vytvorila tlak na daného klienta za účelom osobnostnej 

zmeny. Generické hľadisko: terapeutická komunita je skupina ľudí, ktorá sa riadi základnými 

interpersonálnymi princípmi. S pomocou uvedených princípov klienti dokážu prekonávať 

utrpenie, ktoré pramení z maladaptácie, izolácie. Skupina ľudí v rámci terapeutickej komunity 

má schopnosť pomáhať druhým ľuďom, za účelom dosiahnutia zmyslu komunitného 

spolunažívania. Terapeutická komunita je teda podľa generického hľadiska spoločenstvo, 

ktoré vie, ako sa dostať späť do spoločnosti (resocializácia). Účelové hľadisko: terapeutická 

komunita sa zameriava na vývoj nového klientovho JA, rekonštrukciu osobnosti. Normatívne 

hľadisko: zaujíma sa o vnútorné hodnoty, normy terapeutickej komunity. Máme na mysli 

dôveru, záujem, čestnosť, zodpovednosť. Historické hľadisko: sústreďuje sa na všetky 
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hľadiská, ktoré komunitu formulovali do takej podoby, ako komunity poznáme v súčasnosti. 

Štrukturálne hľadisko: v tomto hľadisku ide o organizáciu terapeutickej komunity.  

Kalina (2008) konštatuje a my s ním súhlasíme, že žiadna definícia, ktorá pojednáva 

o terapeutických komunitách, nemusí vystihovať každú terapeutickú komunitu, nakoľko 

samotný pojem zahŕňa niekoľko liečebných inštitúcií. Avšak, každá terapeutická komunita je 

jedinečná a prispôsobuje sa svojím potrebám, ktoré sú pre ňu špecifické. 

 

2.1 Závislosti, resocializácia 

Považujeme za potrebné venovať pozornosť (stručnú) aj závislosti a resocializácii ako 

takej, a to z dôvodu témy práce, ktorú predkladáme.  

Závislosť podľa Libu (2001) predstavuje súbor symptómov, ktoré vzniknú na následok 

pôsobenia príslušného podnetu na organizmus, alebo na psychiku človeka. Novotný (2007) 

zastáva názor, že závislosť je psychická porucha, ktorá je špecifická silnou, až nutkavou 

túžbou po látke. Takáto túžba nakoniec vedie k opakovanému užívaniu látky. Závislosť nesie 

so sebou aj vznik abstinenčného syndrómu, ktorý vzniká pri náhlej abstinencii, ale aj stratu 

kontroly, zmeny záujmov. Nešpor (2011) o závislosti hovorí, že je to vlastne skupina 

fyziologických, kognitívnych, ale aj behaviorálnych fenoménov, v rámci ktorých užívanie 

danej látky má prednosť pred iným konaním jedinca, a to aj napriek tomu, že dané konanie 

jedinca v minulosti preňho veľa znamenalo. Nešpor (2011) nám tak ponúka charakteristický 

znak závislosti, ktorý sa môže nazývať aj ako obmedzenie slobody, ktorá je spájaná so stratou 

kontroly. To znamená, že daná látka pôsobí na organizmus takým spôsobom, že postupne 

vzniká závislosť, čo vlastne obmedzuje daného človeka na jeho potrebu, čiže drogu. Poznáme 

aj ďalšie dve charakteristiky závislosti, ako nutkanie, silnú túžbu a taktiež aj bagatelizáciu. 

Pod nutkaním, silnou túžbou má Mojtová (2010) na mysli to, že človek pociťuje nutkanie brať 

drogu čo najčastejšie, kvôli psychickým faktorom, ale aj kvôli nepríjemným pocitom, ktoré 

vznikajú z nedostatku látky v organizme. Bagatelizácii Mojtová (2010) rozumie tak, že 

závislý človek zľahčuje vážnosť svojej situácie v ktorej sa nachádza. Strieženec (1996) nie je 

odborníkom na závislosti, avšak, v tomto kontexte ho chceme spomenúť. Hovorí, že závislosť 

má aj výrazný sociálny charakter. To znamená, že sa mení vzťah nielen k samotnému Ja, ale 

aj k iným ľuďom. Ide o vyhýbanie sa druhým ľuďom zo strachu z odhalenia závislosti, 

odsúdenia, ale taktiež tu ide aj o potlačenie potreby socializácie, čo je vlastne spôsobené 

vyššou potrebou aplikácie drogy. Je zjavné, že ide o celkovú zmenu sociálnych vzťahov, 

sprevádzanú agresiou a konfliktami. Liba (2001) hovorí, že závislosť poznáme látkovú 

a nelátkovú, alkoholovú závislosť a patologické hráčstvo, taktiež aj závislosť na internete, 
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kleptomániu, alebo aj workoholizmus a pod.. Z tohto je známe, že v našom živote sa 

závislosťou môže stať čokoľvek, avšak, najčastejšia a najrozšírenejšia je drogová závislosť, 

závislosť na alkohole, patologické hráčstvo. Tieto závislosti máme v zmysle tejto práce na 

zreteli, nakoľko s týmto najčastejšie prichádzajú ľudia do terapeutických komunít, resp. do 

resocializačných zariadení.  

Mojtová (2010) hovorí, že: „neexistuje jediný spôsob liečby, ktorý by sa hodil pre 

všetkých ľudí so závislosťou. Dôležité je, aby liečba bola bežne dostupná.“ Hampl (2003) 

zastáva názor, že liečba je stavaná na troch pilieroch, a to na psychoterapii, socioterapii, 

farmakoterapii, avšak, uzdravenie závislého spočíva v zastavení choroby v určitom bode, 

nakoľko choroba trvá ďalej, keďže závislosť je nevyliečiteľná záležitosť. Inak povedané, 

závislý zostáva aj naďalej závislým, môže byť len abstinentom. Miková (2007) konštatuje, že 

na Slovensku sa poskytuje liečba, ktorá je buď ambulantná, alebo lôžková. Súčasťou 

ambulantnej liečby je najmä individuálne alebo skupinové sedenie s psychológom, 

psychoterapeutom a návštevy lekára. Niektorým klientom ambulantná liečba nestačí, resp. pre 

nich nie je vhodná, a preto volia lôžkovú liečbu, ktorá obsahuje detoxikáciu tela od drogy. 

Ako ďalšie úrovne liečby spočívajú v zmene životnej orientácie, životospráve, vytvorenie 

podporného prostredia, zmeny hodnôt, nájdenie uspokojenia a konečne vedomú, trvalú 

a najlepšie pozitívnu abstinenciu po celý život daného klienta. Ako sme si už povedali, človek 

ostáva závislým do konca svojho života, avšak, uvedomenie si svojej závislosti nestačí, ako 

tak nestačí ani proces liečby. Je tu však spôsob, ako znížiť riziko relapsu, recidívy, a zvýšiť 

možnosť zdravého života. Takýto spôsob nachádzame v resocializácii, resp. nielen to, je 

úlohou resocializácie. Miková (2007) podotýka, že resocializácia ako forma sociálnej 

starostlivosti je pomerne nový pojem na Slovenku. Približne, po roku 1989 začal narastať 

počet závislých ľudí, a následne začiatkom 90. rokov sa objavoval problém s umiestňovaním 

narkomanov (Veľký slovník cudzích slov o narkomanovi hovorí, že je to človek, ktorý užíva, 

zneužíva drogy, narkotiká), čo sa teda netýkalo ľudí, ktorí boli závislí od alkoholu, nakoľko, tí 

boli liečení v psychiatrických liečebniach, tam sa teda liečili a aj liečia narkomani. Vyskytol 

sa aj problém v zmysle zdravotnej starostlivosti o závislých, ktorí užívali a boli závislí od 

nelegálnych drog. Najskôr išlo o trojmesačnú liečbu, ale preukázala sa ako nedostačujúca, 

nakoľko závislí ľudia prežívali relapsy, recidívy, a potom sa zasa vracali na preliečenie. Síce 

vznikali špecializované zdravotnícke zariadenia pre liečbu drogovo závislých, ale ani tieto 

zariadenia nedokázali napomôcť klientovi k tomu, aby dosiahol abstinenciu, a najlepšie 

trvalú. Závislí, ktorí boli prepustení zo zdravotníckych zariadení, začali postupne preberať 

novovzniknuté strediská, a práve tieto strediská boli koncipované na princípe terapeutickej 
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komunity. Zaujímavosťou bolo, že ich zo začiatku neviedli profesionáli, ale laici, resp. 

odliečení závislí ľudia. Zaujímavý pohľad na resocializáciu má aj Ondrejkovič (2006), ktorý 

resocializáciu vníma ako kľúčovú organizáciu v procese sociálnej integrácie, resp., ako 

miesto, v ktorom prichádza k vštepovaniu a prisvojovaniu si verejne prijatých hodnôt. 

Balážiová, Pavelová (2010) hovoria, že resocializáciu poznáme ambulantnú, pobytovú formu. 

Ambulantná forma sa zameriava na poradenskú, sociálnu, psychologickú ale aj na 

rehabilitačnú starostlivosť. Zároveň obsahuje pravidelné konzultácie, socioterapiu, 

psychologickú intervenciu. Pracuje sa nielen s klientom, ale aj s jeho rodinou a blízkymi, 

podporuje sa profesijná, vzťahová, osobnostná, sociálna readaptácia klienta. Pobytová forma 

obsahuje to, čo ambulantná, ale v konečnom dôsledku je to zariadenie, ktoré je určené na 

poskytovanie sociálnych služieb pre drogovo závislých. A teda, cieľom resocializácie podľa 

Libu (2001) je dôsledná a trvalá abstinencia. Taktiež hovorí, že problém po liečbe nastáva 

vtedy, keď sa vracia do prirodzeného prostredia, kde znovu objavuje okolnosti, ale aj 

problémy, ktoré daného klienta viedli k drogám. Môžu pretrvávať nefunkčné vzťahy a potreba 

úniku k drogám je opäť prítomná. Práve kvôli takýmto okolnostiam je vhodné a možné využiť 

prítomnosť resocializačných stredísk. O resocializácii hovorí aj zákon 305/2005 Z. z. 

o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  

Vzhľadom na to, že sme si vyššie priblížili pojmy, problematiku týkajúcu sa závislosti 

a resocializácii, ktoré je potrebné si ozrejmiť v kontexte predkladanej problematiky, by sme 

pristúpili k ďalším podstatným záležitostiam, ako hlavne k terapeutickej komunite pre 

drogovo závislých, ktorá je súčasťou resocializácie.  

 

2.2 Terapeutická komunita pre drogovo závislých 

Dederich, ktorý založil Synanon, kde spolu žili drogovo závislí a alkoholici, tak 

v rámci terapeutickej komunity Synanon vznikla ideológia, ktorá pozostávala z toho, že 

závislý človek je v konečnom dôsledku nezodpovedný. Jeho užívanie drog, alkoholu je podľa 

Kooymana (1992) len únikom od frustrácie. Kooyman (1992) uvádza, že ak sa chce klient 

vyliečiť, tak sa musí odznova naučiť novým postojom, hodnotám. To je postavené na 

nasledujúcom: každý klient má potenciál, každý klient by mal rozvíjať svoj tvorivý potenciál, 

každý klient sa musí pre svoju zmenu a rast rozhodnúť sám za seba, cieľom spoločného života 

je šťastie. A preto je pre drogovo závislých dôležitá terapeutická komunita, ktorá nesie so 

sebou aj svoje špecifiká. Kalina et al. (2003) o špecifikách terapeutickej komunity hovorí, že 

každý kto je členom komunity musí dodržiavať isté pravidlá, avšak, nie všetci majú rovnaké 
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práva, povinnosti a to z toho dôvodu, že terapeutická komunita má hierarchickú podobu. 

Kalina (2003) konštatuje, že dôležitým prvkom je zodpovednosť. Hovoríme o zodpovednosti 

v kontexte tímu odborníkov, ale aj klientov voči celej komunite. Ak sa uvedená zodpovednosť 

uplatní naplno, tak vtedy sa komunita stáva komunitou, zároveň je to jeden 

z najproblematickejších aspektov budovania komunity. Terapia sa v terapeutickej komunite 

pre drogovo závislých zameriava podľa Kalinu (2003) na: vývoj osobnosti, emócie, správanie, 

duchovný rozmer klienta, etika a spoločné hodnoty, schopnosť prežiť, byť profesijne zaistený. 

Kalina et al. (2003) vyššie uvedené považuje za najdôležitejšie v procese liečby drogovo 

závislých v terapeutickej komunite, zároveň sa uvádzané body prelínajú všetkými činnosťami, 

aktivitami v rámci komunity. Veľký dôraz sa kladie najmä na hodnotový systém, ktorý je 

nenahraditeľný. Deitch in Kalina (2003, s. 57) spomína, že „terapeutická komunita je miesto 

nádeje a tiež viery v to, že sa človek môže vedome zmeniť, že komunita môže tento proces 

zmeny urýchliť, že je to možné iba prostredníctvom prijímania zodpovednosti za vlastný život 

a za svoje okolie a že štruktúra, ktorú komunita ponúka, stabilizuje a ukotvuje.“ 

Kooyman (1992) hovorí o „tom terapeutickom“, liečivých prvkoch v rámci 

terapeutických komunít pre drogovo závislých, resp., to charakterizuje nasledovne: 

1. Zrozumiteľná filozofia, ktorej klienti chápu, 2. náhradná rodina, ktorá poskytuje klientovi 

dozrieť v bezpečnom, podporovanom prostredí, 3. terapeutická štruktúra. Mala by mať jasnú 

štruktúru, ktorá klientovi ponúka istotu a bezpečie, zároveň by mala mať jasné ciele 

a pravidlá, 4. rovnováha medzi demokraciou, terapiou, autonómiou, 5. aktívne zapojenie 

klienta do života komunity, ako aj jeho fungovanie, reagovanie v rôznych rolách, 6. učenie 

pomocou krízy, 7. terapeutický účinok, respektíve, všetko čo sa deje v komunite, je terapia, 

8. zodpovednosť klienta za svoje správanie, 9. zvyšovanie sebavedomia klienta vďaka 

úspechom, 10. klient sa učí konfrontovať sa s negatívnym správaním a zároveň problém brať 

ako výzvu, 11. klient zisťuje, že konfrontácia nie je mierená výhradne na jeho osobu, ale na 

jeho správanie, 12. tlak rovesníkov (pozitívny), 13. naučiť sa porozumieť emóciám a vedieť 

o nich hovoriť, 14. zmena z negatívneho postoju k životu na pozitívny, 15. zlepšenie vzťahov 

v rodine (pôvodnej). 

Súhlasíme s Kooymanom (1992), ktorý hovorí, že ak niektorý bod chýba, tak síce 

liečba môže fungovať, avšak, je menej účinná. Dôležitou súčasťou terapeutických komunít 

pre drogovo závislých sú pravidlá a fázy programu. Broža (2007) popísal základné pravidlá, 

ktoré má každá terapeutická komunita pre drogovo závislých, ich porušenie vedie k vylúčeniu 

z programu. Pravidlá: Neužívanie drog, alkoholu a iných látok, ktoré ovplyvňujú vedomie. 

Nepoužívať násilie (fyzické, verbálne), nevyhrážať sa. Nemať sex s ďalším členom komunity. 
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Uvedené základné pravidlá sa v terapeutickej komunite nachádzajú z dôvodu, aby chránili 

samotných klientov, terapeutov, a celkovo komunitu. Aby sa ľudia, ktorí sa v komunite 

nachádzajú mohli cítiť bezpečne. Niektoré terapeutické komunity si dané základné pravidlá 

doplnia podľa vlastného uváženia. Broža (2007) hovorí, že okrem základných, často 

nazývaných aj kardinálnych pravidiel poznáme pravidlá aj písané, nepísané, nevedomé. 

O písaných pravidlách Broža (2007) hovorí, že sú oficiálne, verejné a hlavne klientom 

zrozumiteľné. Nie sú nemenné, mali by byť pripravené na prispôsobenie sa podľa zmien 

v terapeutickej komunite, ale tak, aby sa s nimi každý klient mohol, mal šancu stotožniť. 

Broža (2007) pokračuje o nevedomých pravidlách v tom zmysle, že sa pomerne často týkajú 

člena terapeutickej komunity, avšak, pri nevedomých pravidlách zväčša platí to, čo pri 

nepísaných. To znamená, že je dôležité ich vedieť v bezpečnom priestore rozoznávať, 

spracovávať. Nitsun (1996) v kontexte nepísaných pravidiel spomína, že sú to pravidlá, ktoré 

sú predávané ústnou formou. Niekedy môžu byť prospešné, inokedy deštruktívne. Úlohou 

terapeutického tímu pri nepísaných pravidlách je vedieť tieto pravidlá odkrývať 

a v bezpečnom priestore – spolu s klientmi ich vedieť spracovávať, nachádzať v nich zmysel, 

poprípade nebezpečenstvo.  

Ak sa teraz tzv. pozrieme na fázy, resp. rozdelenie programu terapeutickej komunity, 

tak zmyslom je rozdeliť program, fáze tak, aby na seba nadväzovali. Zároveň je potrebné 

podporiť, štruktúrovať proces zmeny klienta a tento proces priebežne hodnotiť, sledovať 

(Adamček, 2007). Terapeutický program, resp. fázy programu si určuje každá terapeutická 

komunita sama a to na základe skúseností, či už svojich, alebo iných terapeutických komunít. 

Adamček (2007) uvádza základný modul fáz programu v rámci terapeutickej komunity. 

Klient do terapeutickej komunity prichádza zo zdravotníckeho zariadenia, tzv. strednodobá 

liečba, detoxikácia, zväčša trvá tri mesiace. Na začiatok, je potrebné klienta zoznámiť so 

všetkými informáciami v rámci terapeutickej komunity, a ak prejde prijímacím konaním, tak 

nasledujú štyri fázy. Adamček (2007) ich uvádza nasledovne: 

- Nultá fáza: ide tu o diagnostiku, poznávanie.  

Čo je typické? Klient je izolovaný od vonkajšieho prostredia, sveta. Sprevádza ho iný klient – 

starší brat, sestra. 

Aký je cieľový znak? Klient, ktorý je rozhodnutý v terapeutickej komunite zostať, pozná 

pravidlá, fázy, režim, chce sa liečiť, byť v terapii a nadviaže kontakt s iným členom komunity. 

Hlavný problém? Častý odchod klienta z programu.  
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- Prvá fáza:  

Čo je typické? Izolovanosť síce stále trvá, avšak klienti môžu zariadenie opúšťať len so 

sprievodom. Majú menej náročné, zodpovedné práce v komunite. Klienti si začínajú spolu 

s osobným terapeutom tvoriť individuálny plán, ktorý začínajú aj plniť. 

Aký je cieľový znak? Prijímanie zodpovednosti klientom samotným. Začínajú chápať svoju 

závislosť a jej negatívny dopad.  

Hlavný problém? Predčasný odchod klienta z terapeutickej komunity. 

- Druhá fáza:  

Čo je typické? Častejší kontakt s vonkajším prostredím, svetom. Väčšia osobná sloboda, no 

zároveň klient dostáva viacej zodpovedné úlohy v komunite.  

Aký je cieľový znak? Klient je viacej spätý s komunitou a jej programom. Klienti začínajú 

dávať príklad, respektíve začínajú byť príkladom pre ostatných klientov. Začínajú uvažovať 

o svojej budúcnosti, prijímajú plnú zodpovednosť za svoje správanie sa.  

Hlavný problém? Paradox – dobre postupujúca liečba, no napriek tomu predčasný odchod. 

- Tretia fáza: 

Čo je typické? Klienti sa začínajú pripravovať na život vonku, mimo terapeutickú komunitu. 

Aký je cieľový znak? Klienti vedia predísť nebezpečným situáciám, sú pripravení, alebo by 

aspoň mali byť, zvládať pokušenie.  

Hlavný problém? Pocit klienta, že je vyliečený a že nepotrebuje už žiadnu pomoc. Je to 

nebezpečný aspekt v procese liečby drogovo závislého, nakoľko to častokrát vedie k relapsu, 

recidíve.  

 

Jones (1953) hovorí, že klient, ktorý úspešne absolvoval tretiu fázu, môže svoj pobyt, 

liečbu v terapeutickej komunite ukončiť slávnostným rituálom. Každá terapeutická komunita 

pre drogovo závislých má svoje vlastné fázy programu, liečby klientov, ktoré sú im 

prispôsobené, ich skúsenostiam, preferenciám. A to platí aj pre pravidlá, denný harmonogram. 

V kontexte terapeutickej komunity pre drogovo závislých poznáme aj jej ciele a nástroje. 

Kooyman (1992) konštatuje, že cieľom nie je len odstránenie nepriaznivého správania, ale 

taktiež aj rozšíriť pozitívny životný štýl a naučenie klienta zvládanie stresu konštruktívne. 

Cieľom je aj naučiť klienta vnímať samého seba pozitívne, budovať si dobré, uspokojivé 

vzťahy, vedieť prijímať, ale aj dávať, zvládať konflikty, vedieť požiadať o pomoc, dať 

druhým najavo svoje potreby, byť sebaistý a cítiť za svoj život zodpovednosť. Kooyman 

(1992) hovorí, že v terapeutickej komunite sú dôležité prvky liečby, ktoré pozostávajú 

z individuálnej terapie, skupinovej terapie, rodinnej terapie, pracovnej terapie, voľnočasových 
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aktivít. Individuálna terapia pozostáva z toho, že terapeut sprevádza klienta počas jeho liečby. 

Terapeut určuje spolu s klientom jeho ciele liečby, individuálny plán, zároveň klienta hodnotí, 

podporuje. Taktiež ale, je klient terapeutom vedený k tomu, aby informácie z individuálnych 

sedení prenášal aj do skupiny (Kalina et al., 2003). Skupinová terapia je hlavným nástrojom 

liečby v rámci terapeutickej komunity pre drogovo závislých. Stáva sa bezpečným prostredím, 

avšak dochádza v nej aj ku konfrontáciám a pracuje sa s emóciami, pocitmi (Kooyman, 1992). 

Cieľom rodinnej terapie je zlepšiť vzťahy v rodine, resp. vzťah klienta s jeho rodinou 

a naopak, vzťah rodiny ku klientovi. Kooyman (1992) hovorí, že sa pracuje aj s rodinnými 

príslušníkmi, blízkymi cez návštevy v danej terapeutickej komunite. Podľa Kooymana (1992) 

je pracovná terapia neodmysliteľnou súčasťou programu. Ide o prácu, ktorá súvisí s chodom 

domu (komunity), a zároveň dáva klientovi pocit zodpovednosti, a priestor na učenie sa 

z vlastných chýb. Kalina et al. (2003) hovorí o voľnočasových aktivitách ako o zdroji 

pozitívnych zážitkov, eufórie, ktorá je prirodzená. Jej význam je v tom, že sa klient 

prostredníctvom voľnočasových aktivít učí zvládať záťaž a frustráciu. Okrem uvedeného ide 

o komunitné prostredie, ktoré je tzv. napodobeninou pre reálny život. Zároveň poskytuje 

klientovi bezpečné prostredie, denný režim, program, jasné a klientovi zrozumiteľné pravidlá, 

kde za ich nedodržiavanie je určitá sankcia, aj toto môžeme považovať za terapeutické prvky, 

ktoré sú prítomné v terapeutickej komunite (Kooyman, 1992).  

 

2.3 Sociálny pracovník v role psychoterapeuta 

V predchádzajúcich riadkoch sme sa venovali rôznym témam, spomenuli sme aj 

klientov, avšak, vnímame za potrebné venovať pozornosť aj sociálnemu pracovníkovi, ktorý 

môže podľa nás pôsobiť v terapeutickej komunite. 

De Leon, Melnick (1993) hovoria, že terapeutickú komunitu netvoria len klienti, ale aj 

personál. Levická et al. (2007) zastáva názor, že sociálny pracovník sa vo svojej praxi môže 

stretnúť s profesionálnymi rolami ako: terapeutická rola, poradenská rola, trénerská rola, 

sprostredkovateľská rola, advokátska rola, konzultantská rola. My sa zameriame na 

terapeutickú rolu. Levická et al. (2007) konštatuje, že činnosť sociálneho pracovníka prebieha 

v priamom terapeutickom vzťahu s klientom. Zároveň tvrdí, že nie je až také dôležité, či sa 

jedná o skupinovú, individuálnu, pracovnú, rodinnú terapiu, ale skôr o to, aké techniky, 

respektíve psychoterapeutické smery sociálny pracovník používa (psychodynamický smer, 

prístup zameraný na klienta, kognitívno-behaviorálny smer, systémové smery...). Sociálny 

pracovník využíva praktické zručnosti, poznatky za účelom ovplyvnenia takých aspektov 

klientovho sociálneho problému, ktoré je možné riešiť terapiou. Levická et al. (2007) 
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pokračuje, že sociálny pracovník môže používať rôzne podporné techniky s cieľom pomôcť 

klientovi. Sociálny pracovník v role terapeuta môže pracovať v kancelárii (ako aj napríklad 

kancelária v rámci resocializačného zariadenia), ale aj v prirodzenom prostredí klienta, či 

v rodinnom prostredí daného klienta. Súhlasíme s Levickou et al. (2007), že terapeutická rola 

si vyžaduje schopnosť jasne analyzovať problematickú situáciu. Je potrebné, aby sociálny 

pracovník v role terapeuta mal vedomosti o vývine človeka, rozumel rodovej problematike, 

poznal rasovú, sexuálnu problematiku, ale taktiež aj sociálne a interpersonálne problémy 

týkajúce sa klienta, napríklad domáce násilie, nezamestnanosť a v kontexte tejto práce 

predovšetkým drogové závislosti. Pri realizácii jednotlivých fáz terapie musia pracovníci 

neustále hodnotiť vlastné hodnoty, motívy vo vzťahu k hodnotám a motívom klienta. 

Nakoľko, možnosť, že terapeut skĺzne k vnucovaniu vlastných hodnôt, je pomerne reálna 

a preto je nevyhnutné sa vedome snažiť vyhýbať predpokladu, že klient cíti, premýšľa 

rovnako ako terapeut. Preto je aj potrebné, aby si sociálni pracovníci v role terapeuta 

uvedomovali vlastné hodnoty a terapeutický vzťah hodnotili objektívne. Pre terapeutov je 

podľa Levickej et al. (2007) dôležité, aby vedeli jasne definovať danú úlohu, čiže, čo robia, čo 

chcú u daného klienta dosiahnuť a pod. Lakomá (1994) o terapeutovi hovorí, že je niečo ako 

vedúci katalyzátor diania, zhrnuje, komentuje udalosti, taktiež vyjadruje svoje vlastné pocity 

a poskytuje interpretácie. Podľa individuálnych dispozícií môže terapeut zastávať rôzne role, 

môže aj podľa fáz vývoja danej terapie role zámerne meniť. Dopátrali sme sa teda k tomu, že 

sociálny pracovník sa počas svojej praxe stretáva s rôznymi rolami vrátane tej terapeutickej 

(tak, ako sme na začiatku predpokladali). V nasledujúcom texte sa pozrieme na to, aké môže 

mať sociálny pracovník miesto v rámci resocializačného zariadenia (terapeutickej komunity), 

následne prejdeme na osobnosť a vzdelanie psychoterapeuta, a až potom si odpovieme na 

otázku, či sociálny pracovník môže byť v role psychoterapeuta v rámci resocializačného 

zariadenia (terapeutickej komunity). 

Balážiová, Pavelová (2010) v rámci toho aké má miesto sociálny pracovník 

v resocializačnom zariadení (terapeutickej komunity), hovoria, že sociálny pracovník realizuje 

koordinačnú činnosť v rámci resocializácie, a to pri vykonávaní intervencie (plánovaná). 

Zároveň, sociálny pracovník by mal mať premyslený každý svoj krok, príprava daného kroku 

a jeho následná realizácia by mala byť výsledkom spolupráce celého tímu. Balážiová 

a Pavelová (2010, s. 471) taktiež hovoria, že: „Liečení klienti sú významnou cieľovou 

skupinou pre poskytovanie praktickej podpory, poradenstva a asistencie, teda aj sociálnej 

práce v otázkach výchovy, vzdelávania a bývania a že ich sociálna reintegrácia sa stáva 

dôležitým prvkom úspechu ich vyliečenia.“ Žemličková (2010) má trocha iný názor. Hovorí, 
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že sociálny pracovník v rámci resocializačného zariadenia (terapeutickej komunity) by mal 

mať trpezlivosť, obratnosť ale aj vzdelanie. Zároveň by sa mal snažiť drogovo závislému 

(klientovi) porozumieť a pomôcť mu v jeho resocializácii, návratu späť do života, spoločnosti. 

Žemiličková (2010) konštatuje, že resocializácia patrí do sociálnej práce, prevencie, čo 

zároveň patrí medzi špecifické činnosti sociálnej práce. Sociálny pracovník by sa taktiež mal 

venovať obnoveniu či minimalizovaniu pretrvávajúcich krízových situácií závislého. 

Žemličková (2010) v konečnom dôsledku uvádza, že sociálny pracovník môže pôsobiť 

v resocializačnom zariadení (terapeutickej komunite), avšak, nemal by zastávať úlohu 

psychológa, či psychoterapeuta. Tu môžeme vidieť, že Žemličková (2010) na otázku či môže 

sociálny pracovník byť v role psychoterapeuta, uvádza svoj názor. Avšak, než si povieme, ako 

sa na túto problematiku pozeráme my, tak si ozrejmíme osobnosť a vzdelanie 

psychoterapeuta.  

 

2.4 Osobnosť a vzdelanie psychoterapeuta 

Vymětal et al. (2010) hovorí, že v psychoterapii je veľmi starostlivý výber ľudí na to, 

aby mohli vykonávať toto povolanie. Veľmi dôležitým aspektom je, aby mal emocionálnu 

stabilitu, to znamená, aby bol človek odolný z hľadiska záťaži (bio-psycho-sociálnej), ale 

taktiež, aby mal dobrý, pozitívny vzťah k ľudom, čo sa prejavuje empatiou a akceptáciou 

druhých ľudí. Empatiu chápeme podľa Vymětala a Rezkovej (2001) ako schopnosť, ktorá 

nám pomáha zachycovať rôznu mieru aktuálneho prežívania druhého človeka, ktorá súvisí 

s obsahmi jeho vedomia, čiže aj napríklad skúsenosťami. K uvedeným vlastnostiam, ku 

ktorým zaraďujeme aj spomínanú empatiu človek dospeje pílou a výcvikom. Preto je 

potrebné, aby človek, ktorý než začne s psychoterapeutickým výcvikom sa uňho dané 

vlastnosti vyskytovali, a na výcviku ich mohol potom rozvíjať a prehlbovať. Ako podmienka 

pre nastúpenie na psychoterapeutický výcvik, je mať buď lekárske vzdelanie, alebo 

univerzitné vzdelanie 2. stupňa v rámci humanitných odborov, ku ktorým zaraďujeme aj 

sociálnu prácu. Fischer, Milfait (2008) zároveň hovoria, že v psychoterapeutickej interakcii sú 

kladené veľké nároky na pomáhajúceho. Avšak, než prejdeme ku vzdelaniu psychoterapeuta, 

považujeme za dôležité dodať nasledovné, čo uvádzajú aj Fischer, Milfait (2008) a my s nimi 

súhlasíme. V rámci psychoterapeutickej práci je dôležité vedieť porozumieť klientovi. Avšak, 

na druhej strane by si mal psychoterapeut vedieť uvedomiť, že nejde dlhodobo prežívať, resp. 

spoluprežívať situácie s klientmi, nakoľko to vedie k vyhoreniu. Taktiež, v rámci 

psychoterapie je ťažké tzv. nájsť mravnú a emočnú neutralitu, ako aj nehodnotiaci pohľad na 

klienta a neprežívať s ním každú silnejšiu situáciu.  
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Vymětal (2010) o psychoterapeutickom vzdelaní hovorí, že je neoddeliteľnou 

súčasťou pre výkon psychoterapeuta, zároveň uvádza, že sa skladá zo štyroch fáz: 

1) Získanie teoretických vedomostí – spočíva v osvojení si základných poznatkov 

týkajúce sa rôznych psychoterapeutických smerov, ako aj smeru na ktorý je výcvik 

zameraný.  

2) Zážitok psychoterapeutického procesu – ide tu o to, že budúci psychoterapeut je 

v rámci tejto fázy v role klienta. Táto fáza je z pravidla najdlhšia, nakoľko, budúci 

psychoterapeut rozpozná z vlastnej skúsenosti ako môže klientovi pomôcť skrz 

psychoterapeutické prostriedky. Veľkým prínosom nielen pre budúceho 

psychoterapeuta ako osobnosť, ale aj pre jeho prax, je sebapoznanie, zároveň je to 

dôležité cez poznanie, odhalenie svojich problémov a to z toho dôvodu, aby si svoje 

problémy neprenášal do terapie, praxe.  

3) Získanie psychoterapeutických zručností – je tu zahrnuté osvojenie si techník, stratégií, 

ktoré sú určité pre rôzne psychoterapeutické smery. V jednej časti ich budúci 

psychoterapeut rozpozná sám na sebe, a v druhej časti výcviku sa už spomínané 

techniky a stratégie učí aplikovať. Získanie psychoterapeutických zručností spočíva 

v nácviku, a prebieha formou hrania rol, alebo vedenia výcvikovej skupiny.  

4) Supervízia, vlastná práca – táto fáza predstavuje záverečnú časť psychoterapeutického 

vzdelania, nakoľko, budúci psychoterapeut má na starosti klientov, ktorí majú menej 

ťažké starosti, problémy a zväčša vedie psychoterapiu s druhým psychoterapeutom, 

ktorý je skúsenejší. Avšak, veľmi dôležité v rámci psychoterapeutického vzdelania, 

ako aj následne v praxi, je dôležitá supervízia. Supervíziu Vaska (2012, s. 26) definuje 

nasledovne: „Supervízia je metódou kontinuálneho rozvoja profesionálnych 

spôsobilostí sociálneho pracovníka, ktoré dosahuje za pomoci kvalifikovaného 

supervízora prostredníctvom reflexie, podpory, supervíznych metód a techník 

a zároveň chráni sociálneho pracovníka pred syndrómom vyhorenia. Supervízia je 

nástrojom pre optimalizovanie a overovanie si správnosti postupov, a je priestorom pre 

hľadanie alternatív v práci sociálneho pracovníka, pre poskytovanie spätnej väzby 

a svojimi intervenciami chráni užívateľa služieb sociálnej práce pred poškodením až 

zneužitím.“ 

 

Psychoterapeutický výcvik, vzdelanie trvá niekoľko rokov, zväčša štyri, niekedy aj päť 

rokov. Je ale potrebné dodať, že nie je rozhodujúci čas, ale počet hodín. Minimum je 500 

hodín. Avšak, vrátime sa k otázke, ktorú sme uviedli na začiatku, či sociálny pracovník môže 



349 

 

 Hana Filipová: Uplatnenie princípov a metód psychoterapie v resocializačnej praxi  

byť v role psychoterapeuta. Podľa uvedených autorov a textu zastávame názor, že sociálny 

pracovník môže byť v role psychoterapeuta (aj v rámci terapeutickej komunity), nakoľko, na 

psychoterapeutický výcvik (vzdelanie) sa môže hlásiť človek, ktorý je absolventom 2. stupňa 

vzdelania humanitného smeru, do ktorej zaraďujeme aj sociálnu prácu. A teda, ak sociálny 

pracovník získa magisterské vzdelanie (2. stupeň vysokoškolského vzdelania), následne získa 

plnú kvalifikáciu, a to doplnením teórie, supervízie a praxe v zdravotníctve, tak podľa nás 

môže byť v role psychoterapeuta. Ako je to v realite v rámci terapeutických komunít pre 

drogovo závislých, a celkovo ako terapeuti uplatňujú psychoterapiu, či majú dostatočné 

vzdelanie a podobne, tak to sa dozvieme vo výskumnej v empirickej časti tejto práce. Avšak, 

empirickej časti predchádza téma výskumu týkajúca sa spoločných faktorov psychoterapie 

v rámci terapeutickej komunity.  

 

2.5 Téma výskumu 

V téme výskumu, ako sme už spomínali, sa budeme venovať princípom a metódam 

psychoterapie v rámci resocializačných zariadení, kde sa uplatňujú zásady terapeutickej 

komunity. Prochaska, Norcross (1999) hovoria, že aj napriek teoretickým rozdielom má 

psychoterapia jadro, ktoré je rozpoznateľné, a to spája dokopy rôzne psychoterapeutické 

smery, odlišuje ich od činností ako napríklad finančné transakcie a pod. Toto jadro tvoria už 

spomínané spoločné faktory, nešpecifické premenné, ktoré sú spoločné všetkým smerom 

psychoterapiám, ako aj tým, ktoré sme uviedli už nazačiatku tejto práce. Kalina (2008) sa vo 

svojej monografii Terapeutická komunita pýta, čo vlastne môže terapeuticky pôsobiť na 

terapeutickú komunitu? Kalina (2008) si na ňu odpovedal, a my s ním súhlasíme. Podotkol, že 

uvedená otázka súvisí s terapeutickou komunitou ako metódy, než ako spôsobu organizácie 

liečebnej jednotky, a s témou účinných faktorov tejto danej metódy, ktoré sú prisudzované na 

základe skompletizovania klinických skúseností, postulátov, alebo výskumu. Kalina (2008) 

ďalej uvádza, že teoretické postuláty môžu pokladať hľadaniu účinných (spoločných) 

faktorov terapeutické komunity nemalé prekážky. Predstavitelia v rámci terapeutických 

komunít sa v súčasnej dobe hlásia k rôznym, niekedy aj odlišným teoretickým východiskám. 

Budeme sa teda zaoberať spoločnými faktormi psychoterapie v rámci terapeutickej komunity, 

aj keď ich dôležitosť môže byť v jednotlivých psychoterapeutických smeroch chápaná 

rozdielne.  

Pozitívne očakávanie patrí k veľmi skúmaným faktorom. Prochaska, Norcross (1999) 

uvádzajú Thoreyovu metaforu (komplex budovy). Ide tu o to, že vlastne obsahuje klientovu 

vieru v dané zariadenie, „dvere na konci púte“, dôvera v liečbu, terapeuta. Výsledok liečby, 
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terapie je v konečnom dôsledku ovplyvňovaný očakávaním klienta, a v tomto kontexte 

existuje aj základná hypotéza, ktorá hovorí, že čím viacej klient od liečby očakáva, tým bude 

liečba účinnejšia. Kalina (2008) hovorí, že pozitívne očakávanie klientov od terapeutickej 

komunity je na začiatku ich liečby veľmi rôzne. Klienti totiž očakávajú, že im ich ťažkosti 

ustúpia, alebo úplne vymiznú (ako napríklad vymanenie sa závislosti, vyriešenie vzťahov či 

už z rodinou, blízkymi, alebo aj úradmi a pod.). Ako sme uvádzali Thoreyovu metaforu, tak 

pre väčšinu očakávaní je použiteľná, nakoľko, terapeutická komunita predstavuje, podľa 

Kalinu (2003), dvere na konci určitej etapy v živote klienta, a tie dvere by mali viesť do inej 

etapy, lepšej, priaznivejšej. Liečba v rámci terapeutickej komunity pre klientov znamená, 

mimo iné, aj nemalé náklady na čas, peniaze, energiu, klienti prežívajú stres, nepohodlie 

a pod., avšak, nepodstupovali by ju, pokiaľ by neverili, že je toto cesta, ktorá im môže v ich 

živote závislosti pomôcť. Pozitívne očakávanie môže byť ovplyvnené aj predliečebnou 

prípravou (ambulantná liečba, strednodobá liečba a pod.), čo teda Kalina (2008) vidí ako 

dôležitý tzv. pred stupeň pred vstupom do terapeutickej komunity, a hlavne môže zvýšiť 

úspešnosť klientovej liečby. Ak je klient v liečbe v rámci terapeutickej komunity, tak 

pozitívne očakávanie môže byť podporované terapeutmi, ostatnými klientmi. Kalina (2008) 

hovorí, že pozitívne očakávanie súvisí s motiváciou ku zmene. Avšak, nástup na liečbu 

v rámci terapeutickej komunity je pokus o zmenu, zároveň je potrebné podotknúť, že klient 

nemusí mať o svojej zmene určité predstavy, ani k tej zmene nemusí byť odhodlaný, môže 

o nej len premýšľať, vnútorne sa vyrovnávať s rôznymi záležitosťami. Taktiež, pozitívne 

očakávanie môžeme spojovať aj s nádejou. 

Prochaska, Norcross (1998) o terapeutickom vzťahu, ktorý sme už spomínali na 

začiatku práce, hovoria, že má najväčší podiel na resocializácii klienta. Význam tohto faktoru 

spočíva v tom, že je podporovaný už len tým, že samotná psychoterapia je vlastne vo svojej 

podstate interpersonálnym vzťahom. Skoro všetky psychoterapeutické smery, teda aj tie, ktoré 

uvádzame my, sa zhodujú na tom, že dobrý terapeutický vzťah medzi terapeutom a klientom 

je veľmi dôležitý. Deitch (1995) konštatuje, že terapeutický vzťah má veľa rozmerov, prináša 

napríklad do psychoterapie obsah, ktorý sa zaoberá vzťahom a prekážkami v ňom, ďalej 

prenosmi, protiprenosmi, nedostatkami, nedorozumením. Taktiež, je terapeutický vzťah 

prostredím pre zmeny, zaisťuje podporu, prijatie klienta, porozumenie ako aj ohraničenie, 

zároveň je možné povedať, že je mikro – univerzom, nakoľko sa v ňom odohráva klientove 

interpersonálne správanie, a na nie len tejto zmene terapeut pracuje. Terapeutický vzťah 

predstavuje aj rámec psychoterapeutického procesu, čiže, bezpečie, spoľahlivosť, kontinuitu, 

hranice vo vzťahu k okoliu. V konečnom dôsledku je možné povedať, že terapeutický vzťah 
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je nositeľom pre zmenu klienta. Kalina et al. (2003) zastáva názor, že úlohou terapeuta je 

vedieť nadviazať, udržať a ukončiť terapeutický vzťah. V prípade, že terapeut toto nedokáže, 

nevie s terapeutickým vzťahom reflektovane, zodpovedne zaobchádzať, môže nastať to, že 

terapia začne stagnovať, dokonca, nie len klient ale aj terapeut môže byť poškodený, alebo, 

môže prísť k predčasným odchodom klienta z terapeutickej komunity. Preto je veľmi potrebné 

venovať pozornosť nasledovnému: 1. prenosy a protiprenosy, 2. reálny vzťah dvoch ľudí, 

3. pracovné spojenie. 

Kalina (2008) hovorí, že terapeutické komunity sa pohybujú v rôznych 

psychoterapeutických smeroch, ktoré prikladajú terapeutickému vzťahu dôležitosť. Je ale 

potrebné dodať, že v skupinovom prostredí (v skupinových terapiách) je o terapeutickom 

vzťahu nutné uvažovať inak, než je to v prípade individuálnej terapie. Kratochvíl (2005) ako 

aj Yalom (1999) zastávajú názor, že ekvivalentom terapeutického vzťahu v skupinovej terapii 

je skupinová kohézia. 

Kalina (2008) uvádza, že hawthornský efekt spočíva v tom, že klienti, sú schopní 

vylepšiť svoje správanie vtedy, ak sa im dostáva zvláštnej pozornosti. Tento efekt je 

spôsobený nárastom morálky, úcty k sebe samému, ktorú klienti prežívajú, ak si ich ostatní 

ľudia všímajú. Avšak, zvláštnu pozornosť, ktorú terapeut venuje klientovi, je spoločným 

znakom naozaj všetkých psychoterapeutických smerov. Miera pozornosti sa odlišuje od toho, 

či sa jedná práve o individuálnu alebo skupinovú terapiu. Kalina (2008) hovorí, že v skupine 

je totiž pozornosť terapeuta rozložená na všetkých klientov, čím je limitovaná výlučnosť len 

jedného klienta. Je celkom ťažké si predstaviť terapeutické prostredie, v ktorom by mal klient 

viacej pozornosti než v terapeutickej komunite, ktorá sa vlastne v konečnom dôsledku stará 

o klientov 24 hodín denne. Samozrejme, distribúcia pozornosti od terapeuta ku klientovi môže 

byť nerovnomerná v určitom čase, tak aj cez to je prakticky nemožné sa izolovať, čo niektorí 

klienti, ktorí sú v začiatkoch liečby môžu vnímať ako záťažový faktor.  

Prochaska, Norcross (1999) hovoria o zvyšovaní vedomia ako o jednom zo 

základných procesov zmien. Terapeuti, ktorí inklinujú k rôznym smerom psychoterapie 

využívajú zvyšovanie vedomia už cez 100 rokov. Napríklad Freud, ktorého základný 

psychoterapeutický cieľ bol „učiniť nevedomé vedomými“. U postupov, ktoré sú analytické, 

je dosiahnutie uvedeného cieľa skrz interpretáciu, ktorá objasňuje pre klienta skryté súvislosti. 

Taktiež môže ísť o prekonávanie nevedomých psychologických obranných mechanizmov, 

ktoré nielen klienti, ale aj všeobecne ľudia používajú, aby zahnali emócie, ktoré ich ohrozujú, 

impulzy, podnety, ktoré sú kognitívne. Kalina (2008) hovorí, že niektoré typy terapie pracujú 

s komentovaním prežitého, zdôrazňovaním toho, čo klient prežil. V tomto kontexte sa kladie 
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dôraz na verbalizáciu, preklad. V skupinovej, alebo individuálnej terapii môže mať 

zvyšovanie vedomia formu napríklad spätnej väzby. Je potrebné dodať, že tieto procesy sa 

nikdy neobmedzujú len na úroveň kognitívnu, nakoľko majú silnú reakciu aj na emocionálnu 

rovinu klienta. V kontexte zvyšovania vedomia je potrebné zmieniť aj psychoedukáciu 

v podobe výkladu poruchy. Idu tu o to, že výklad poruchy umožňuje klientovi to, aby lepšie 

porozumel svojej závislosti, príčinám. 

Prochaska, Norcross (1999) konštatujú, že katarzia sa historicky vynára 

z hydraulického modelu emócií, čiže vtedy, keď neprijateľné emócie (hnev, úzkosť a pod.) 

klient neprejavuje priamo. Terapeutický proces v tomto kontexte pomáha klientom 

zablokované emócie prelomiť, resp. emocionálnu bariéru, ktorá častokrát vznikla z dôvodu, 

aby zadržala niečo negatívne. Ak klient dospeje behom terapie do stavu, že dané emócie 

dokáže prejaviť priamo, vybije sa ich (emócií) energetický potenciál, a následne, klient sa 

môže zbaviť zdrojov symptómov. Pre vyrovnanie sa s emóciami, ktoré boli potlačené sú 

dôležité diskrétne situácie emočného uvoľnenia. Kratochvíl (1998) podotýka, že emócie ako 

napríklad plač, smiech sú neoddeliteľnou súčasťou terapeutickej komunity. Dodáva aj, že 

atmosféra pochopenia a záujmu ponúka klientovi, klientom príležitosti na to, aby 

vyventilovali traumatizujúce udalosti zo svojej minulosti, alebo aj súčasnosti, ktoré ich trápia. 

Moment, ktorý je dôležitý, je prijatie klienta, či už ostatnými klientmi, terapeutmi, ale aj 

sebou samým, a to prijatie zo svojimi slabosťami, ale aj negatívnymi stránkami osobnosti. 

Je potrebné venovať pozornosť aj otázke voľby. Prochaska, Norcross (1999) hovoria, 

že z deterministického pohľadu na svet, ktorý podporuje viacero vedcov, nepotešuje koncept, 

ktorý sa týka slobodnej voľby, a neprikladajú jej veľkú vážnosť. Aj napriek tomu je tento 

faktor prítomný (v pozadí) viacero psychoterapeutických smerov, ktoré predpokladajú, že 

klienti v rámci terapeutickej komunity si zvolia zmenu ako dôsledok liečby. Prochaska, 

Norcorss (1999) hovoria, že z pohľadu kognitívno-behaviorálnej psychoterapie, je výber 

čiastočnou funkciou konkrétneho množstva alternatívnych reakcií, ktoré je klient schopný 

vykonať, a zároveň sú determinované okolnosťami. Naopak, z pohľadu existenciálnych, 

humanistických smerov môže počet možností stúpnuť, v prípade, ak sa klient otvorí aj takým 

možnostiam, o ktorých skôr neuvažoval. Avšak, podľa väčšiny psychoterapeutických smerov 

je širšia možnosť výberu braná z toho pohľadu, ako výsledok zvýšeného vedomia klienta. 

Kalina (2008) konštatuje, a my s ním súhlasíme, že existuje súvislosť medzi slobodnou 

voľbou, verbalitou, vedomím, no zároveň je tu prítomné bremeno zodpovednosti, nakoľko 

vedomie a sloboda sú od seba neodlučiteľné. Kratochvíl (1998) uvádza, že predpoklad na 

uplatnenie vlastnej voľby, je otvorená konfrontácia s vlastnými ťažkosťami. Ide tu o to, že 
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klient, ktorý vstúpi do terapeutickej komunity, tak pod vplyvom terapie sa začne zaoberať 

problémami a situáciami v jeho živote, ktorým sa mal tendenciu vyhýbať, nakoľko ich vôbec 

(problémy, situácie) nezvládal riešiť. Konfrontácia s vlastnými problémami naučí klienta 

realisticky čeliť daným problémom, situáciám, a následne klient môže zisťovať, že vôbec 

nemusí dochádzať ku katastrofickým následkom, lebo môže v konečnom dôsledku pocítiť, 

vďaka svojmu postoju, ktorý voči danému problému, situácii zaujme aj pocit úspechu. Kalina 

(2008) dodáva, že otvorená konfrontácia so svojimi problémami, situáciami, a zároveň 

slobodné, zodpovedné rozhodovanie, je v terapeutických komunitách kľúčovou záležitosťou 

v rámci procesu zmeny a uzdravovania klientov. Ak sa klient otvorí konfrontáciám 

s vlastnými problémami a vedomiu nových alternatív, tak to vedie ku zvýšeniu možnosti 

voľby, ktorá sa týka k posunu v kontexte osobnej slobody, a zároveň ku presvedčeniu 

zdieľania existenciálnymi ale aj analytickými smermi, respektíve, že zotrvávanie klienta 

v klamstve o sebe, či o druhých ľuďoch, alebo aj o svete nie je mocou v zmysle bezmocnosti, 

ale že pravda má oslobodzujúci charakter a potenciál. Prochaska, Norcross (1999) uvádzajú, 

že vlastná zodpovednosť klienta, rozhodnutie sa pre zmenu je viacej zdôrazňované práve 

v terapeutických komunitách pre drogovo závislých, ale počíta sa aj s faktom, že prebratie, 

prijatie zodpovednosti, budúcnosti nesie so sebou aj pocity úzkosti, alebo aj strachu.  

Kratochvíl (1998) uvádza, že terapeut, ktorý posilňuje klienta svojimi slovami, svojím 

správaním sa, prežívaním v psychoterapeutickom procese, tak tým pádom pomáha 

zmierňovať, odstraňovať správanie, ktoré je (pri klientovi) nežiaduce. Tento aspekt 

zdôrazňujú behaviorálne smery. To by sme mohli nazvať posilňovaním. Avšak, ako uvádza 

Kalina (2008) je potrebné dodať aj ďalšie dva činitele, ktoré vstupujú do terapeutického 

procesu. Prvým je podmienenie podnetu, čo zahŕňa možnosť meniť spôsob reagovania klienta 

na rôzny podnet, alebo pôsobiť na prostredie, a minimalizovať výskyt daného podnetu. 

Druhým činiteľom, ako uvádzajú Prochaska, Norcross (1999) je manipulácia s následkami, čo 

súvisí s významom, ktorý klient jednotlivým následkom prikladá. Keď je posilnenie závislé 

na nejakej reakcii, tak väčšina klientov reaguje tak, aby bola odmenená (manipulácia), alebo 

sa vyhla negatívnym sankciám. Všeobecne sa predpokladá, že zmeny následkov, ktoré 

ovládajú správanie klienta, tak sa mení aj správanie samo, vrátane správania, ktoré je 

patologické. Kalina (2008) dáva dôraz na to, že v procese terapie, kde sa kladie za cieľ 

vedenie k terapeutickej zmene, môžu vznikať rôzne ťažkosti. Dané ťažkosti môžu vznikať 

vtedy, ak je zmena dosiahnutá. Prochaska, Norcross (1999) uvádzajú, že posilňovanie 

žiaduceho správania klienta a zároveň korigovanie jeho nežiaduceho správania, nie je 

v terapeutickej komunite záležitosťou len jedného terapeuta, alebo terapeutického tímu, 
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nakoľko tvoria základný vzorec celého spoločenstva. Môžeme povedať, že tvarovanie 

správania sa klienta, sa premieta aj do sústavy pravidiel, noriem, do princípu „do as if“, do 

tréningového aspektu rolí klientov v samospráve, parlamentu terapeutickej komunity. 

Z uvedeného vyplýva, že sme analyzovali spoločné faktory psychoterapie (pozitívne 

očakávanie, terapeutický vzťah, Hawthornský efekt, zvyšovanie vedomia, katarzia, emočné 

uvoľnenie, vyberanie, otázka voľby, tvarovanie správania sa) pre terapeutickú komunitu 

drogovo závislých, a zároveň ich považujeme za potrebné v liečbe, resocializácii drogovo 

závislých. Podotýkame, že už na spomínaných spoločných faktoroch sa podieľajú nie len sami 

klienti, ale aj terapeuti (tím), prostredie, okolie, blízky, rodina klienta.  

 

EMPIRICKÁ ČASŤ 

 

3 VÝSKUMNÝ PROJEKT 

 

Než sa budeme projektom zaoberať bližšie, tak si vysvetlíme, prečo sme zvolili práve 

predvýskum. Ak sa pozrieme na rozdiel medzi predvýskumom a výskumom, tak môžeme 

povedať, že predvýskum chápeme ako tzv. „generálku“ výskumu, resp., predvýskum sme 

zvolili pre tento druh práce – ŠVOUČ, a výskum (kde použijeme aj dáta z predvýskumu) 

volíme pre diplomovú prácu, ktorá nás čaká budúci akademický rok. Zároveň zastávame 

názor, že predvýskum nám dáva možnosť overiť si nosnosť výskumného nástroja na malej 

vzorke, a pomocou neho zistíme, či výskumný nástroj funguje a ako funguje. Predvýskum 

nám umožňuje zistiť aj reliabilitu, validitu výskumu, a zároveň ho vnímame ako súčasť 

výskumu, ktorá nám napomôže a umožní lepšie, podrobnejšie sa orientovať v problematike do 

budúcna, a to, ako sme už spomínali v plánovanej diplomovej práci. Výskum chápeme ako 

súhrnný názov pre vedeckú činnosť, bádanie, v ktorom ide o poznanie nepoznaných 

skutočností.  

Vo výskumnej časti sa budeme venovať kvalitatívnemu výskumu. Avšak, chceme dať 

do pozornosti, že našim prvotným zámerom bolo venovať sa kvantitatívno-kvalitatívnemu 

výskumu. V kvantitatívnej časti sme chceli výskumné dáta získať prostredníctvom dotazníku, 

a v kvalitatívnej časti sme chceli výskumné dáta získať prostredníctvom pološtruktúrovaného 

interview. Vzhľadom na to, že dotazníky sme rozposielali do piatich resocializačných 

zariadení (pričom sme predpokladali, že v každom zariadení je približne 10 zamestnancom, 

dokopy približne 50 zamestnancov), a odpovedali nám 4 zamestnanci, tak sme nemohli 
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zrealizovať kvantitatívnu časť nášho zámeru. Preto sme sa rozhodli venovať sa len 

kvalitatívnemu výskumu. Na základe odpovedí respondentov budeme zisťovať aké uplatnenie 

má psychoterapia v resocializačnom zariadení, aké sú jej metódy a princípy, a aké spoločné 

faktory sú najčastejšie využívané.  

 

3. 1 Ciele výskumu 

Hlavným cieľom výskumu je zistiť ako terapeuti uplatňujú psychoterapiu 

v resocializačnom zariadení pre drogovo závislých, či sa vôbec jedná o psychoterapiu, alebo 

o prístupy iného pôvodu. Výskum má aj dva čiastkové ciele. Prvým čiastkovým cieľom je 

zistiť, aké spoločné faktory (prvky psychoterapie) v psychoterapii považujú terapeuti za 

najúčinnejšie v resocializačnom zariadení pre drogovo závislých. Druhým čiastkovým cieľom 

je zistiť, akými princípmi sa najčastejšie terapeuti riadia a aké metódy terapeuti používajú 

v resocializačnom zariadení pre drogovo závislých. Z uvedeného vyplýva, že nás zaujíma 

pohľad terapeutov v resocializačnom zariadení pre drogovo závislých na uplatnenie 

psychoterapie. 

 

3. 2 Výskumné otázky 

Prostredníctvom stanoveného hlavného cieľa a dvoch čiastkových cieľov, sme si určili 

nasledovné výskumné otázky, resp., jednu základnú otázku a podotázky. Podstatou 

výskumných otázok je zistiť, čo vlastne terapeuti v rámci resocializačného zariadenia, taktiež 

ako odborníci, považujú za psychoterapiu, a či to je v súlade s definíciami, teóriami, normami, 

kritériami na výkon psychoterapie (vzdelanie, prax, supervízia). 

 

Základná otázka: 

Aké prístupy uplatňujú terapeuti v resocializačnom zariadení pre drogovo závislých? 

Podotázky: 

1. Čo považujú terapeuti v resocializačnom zariadení pre drogovo závislých vo všeobecnosti 

za psychoterapiu? 

2. Aké spoločné faktory (prvky psychoterapie) považujú terapeuti v resocializačnom 

zariadení pre drogovo závislých za najúčinnejšie? 

3. Ktorými princípmi sa terapeuti v resocializačnom zariadení pre drogovo závislých riadia?  

4. Aké metódy používajú terapeuti v resocializačnom zariadení pre drogovo závislých? 
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3.3 Kvalitatívny výskum 

Pre túto prácu sme si vybrali kvalitatívny výskum, nakoľko umožňuje bližší 

a intenzívnejší kontakt so situáciou jedinca, umožňuje získať integrovaný pohľad na predmet 

výskumu. Kvalitatívny výskum nám umožnil hĺbkové štúdium jednotlivých prípadov. 

V kvalitatívnom výskume sa nesnažíme nájsť objektívne danú realitu, ale skorej nás zaujíma, 

ako danú realitu terapeuti vnímajú. Švaříček, Šedová (2007) definujú kvalitatívny výskum 

ako: „zber dát bez toho, že by na počiatku boli stanovené základné premenné. Rovnako tak 

nie sú predom stanovené hypotézy a výskumný projekt nie je závislý na teórii, ktorú už pred 

tým niekto vybudoval. Ide o to do hĺbky a kontextuálne zakotvene preskúmať určitý široko 

definovaný jav a priniesť o ňom maximálne množstvo informácií. Logika kvalitatívneho 

výskumu je induktívna, až po nazbieraní dostatočného množstva dát začína výskumník pátrať 

po pravidelnostiach, ktoré sa v týchto dátach vyskytujú, formuluje predbežné závery, a hľadá 

pre nich ďalšiu oporu v dátach. Výstupom je formulovanie novej hypotézy či teórie“ 

(Švaříček, Šedová, 2007, s. 24). 

 

3.4 Zakotvená teória a kódovanie 

Hendl (2005) hovorí o zakotvenej teórii, že je druhom stratégie výskumu a spôsobom 

analýzy dát. Uplatňuje sa v zmysle objavovania, a ide pri nej predovšetkým o exploráciu 

a rozvíjanie nových teórií. Prístup označovaný ako zakotvená teória (grounded theory) 

vyvinuli Strauss a Glaser (1967). V tomto kontexte je cieľom návrh teórie, a takto vznikajúca 

teória je zakotvená v dátach. Pozornosť sa venuje predovšetkým jednaniu a interakciám 

sledovaných jedincov a procesom v danom prostredí. Tvorba zakotvenej teórie si vyžaduje 

vstúpiť do „terénu“ a zhromažďovať dáta. V tomto prípade našimi dátami budú texty – 

prepisy rozhovorov.  

„Kódovaním sa rozumie vypátranie dát smerom k ich interpretácii, konceptualizácii 

a novej integrácii“ (Hendl, 2005, s. 246). Strauss a Corbinová (1999) rozlišujú 3 druhy 

kódovania: otvorené kódovanie. axiálne kódovanie (paradigmatický model), selektívne 

kódovanie, s ktorými my budeme v tomto výskume narábať.  

 

3. 5 Priebeh výskumu 

Hľadali sme respondentov – terapeutov, ktorí by boli ochotní sa podieľať na výskume. 

Po našom dopytovaní sa, sme na koniec oslovili jedno resocializačné zariadenie, ktoré sídli 

v rámci Západného Slovenska (pre anonymitu nebudeme uvádzať presný názov zariadenia), 
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a tak náš výskum prebiehal tam. Jedná sa o resocializačné zariadenie pre drogovo závislých, 

a v rámci terapeutickej komunity majú klientov len od 18 rokov a vyššie. Po telefonickej 

dohode s riaditeľom zariadenia som sa dohodli na jednotlivých termínoch a čase, kedy by sa 

mohlo interview uskutočniť. Výskumne dáta sme získali pomocou pološtruktúrovaného 

interview od 3 terapeutov. S každým terapeutom sme robili interview samostatne. 

S respondentom č. 1. rozhovor trval 1 hodinu a uskutočnil sa 7.3. 2017, ako aj s respondentom 

č. 2 trval rozhovor 1 hodinu a uskutočnil sa 16.3. 2017, a s respondentom č. 3. rozhovor trval 

necelých 14 minút a uskutočnil sa 18.3. 2017. Pred začatím interview sme terapeutov 

oboznámili s našim zámerom výskumu a čo je naším cieľom, ubezpečili sme ich o anonymite 

a spýtali sme sa ich, či rozhovory môžu byť nahrávané na diktafón, po ich súhlase sme začali 

s interview. Po ukončení interview sme každé jedno interview doslovne prepísali, čiže sme 

pracovali s transkriptom, a teda v rámci analýzy výskumu sme použili metódu zakotvenej 

teórie.  

Pozn.: v rámci úspory miesta doslovné prepisy interview budú autorkou predložené pri 

obhajobe tejto predkladanej práce.  

 

3. 6 Charakteristika výskumnej vzorky 

Výskum sme zrealizovali prostredníctvom metódy samovýberu za účelom výberu 

výskumnej vzorky. Metódu samovýberu sme využili pri resocializačnom zariadení, ktoré sídli 

na Západnom Slovensku, prostredníctvom pološtruktúrovaného interview s 3 terapeutmi. Táto 

metóda vychádza z princípu dobrovoľnosti (Miovský, 2006). To znamená, že účasť 

respondentov vo výskume sme ponechali na ich vlastnom rozhodnutí.  

Respondent č. 1.: pohlavie: muž, vek: 42, vzdelanie: VŠ druhý stupeň, Filozofia 

s teológiou, Trnavská univerzita v Trnave, psychoterapeutický výcvik: áno, trojročný 

v skupinovej dynamike.  

Respondent č. 2.: pohlavie: muž, vek: 43, vzdelanie: VŠ druhý stupeň, Sociálna práca, 

Univerzita Komenského v Bratislave, psychoterapeutický výcvik: áno, päťročný v logoterapii. 

Respondent č. 3.: pohlavie: žena, vek: 58, vzdelanie: VŠ tretí stupeň, psychológia, 

psychoterapeutický výcvik: áno, má dva. Jeden v KBT, druhý EMRD (psychotraumatológia). 

 

3. 7 Otvorené kódovanie 

KATEGÓRIA 1. - Odborný rast a sebaskúsenosť 

V teoretickej časti tejto práce sme písali o dôležitosti psychoterapeutického výcviku, a ako ho 

absolvovať, resp. než človek nadobudne úplné absolvovanie daného výcviku, tak tomu 
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predchádzajú 4 fáze, ako získanie teoretických vedomostí, zážitok psychoterapeutického 

procesu, získanie psychoterapeutických zručností, supervízia a vlastná práca. Preto, aby sa 

človek prihlásil do výcviku, alebo mal oň záujem, tak je potrebné, aby tomu predchádzala istá 

motivácia. Z rozhovoru s respondentmi vyplynulo, že všetci 3 sa zhodli na odbornom raste, 

a taktiež, dávali dôležitosť na sebaskúsenosť.  

Otázka: Čo bolo motiváciou pre to, aby ste sa do výcviku prihlásili a absolvovali ho? 

R1: „...moja motivácia bola, že naučiť sa nejaké odborné veci, ako pracovať, naučiť sa nejaké 

postupy.“ 

„Vôbec by som to inak nepokladal za zlú motiváciu, že vlastne tým, že sme si odskúšavali veci 

sami na sebe, tak to bolo jednak užitočné pre nás, a zároveň sme si keby to, čo sme chceli 

pochopiť, že ako fungujeme, keď robíme s klientami, alebo ako fungujú napríklad tuto naši 

klienti, tak sme si to odskúšali na sebe. Takže to bolo prínosné takto.“ 

R2: „V tom čase, keď som do toho výcviku išiel, tak to bola nejakým spôsobom možnosť zvýšiť 

si zručnosti v tej práci, ktorú budem robiť.“ 

„...keďže som pracoval v rámci sociálnej práce, tak sami zdala tá možnosť sebaskúsenostného 

výcviku ako veľmi dôležitá súčasť toho.“ 

R3: „Práca s klientami (poznámka autorky – čo bolo motiváciou), aby som kvalifikovane 

vedela pracovať s ľuďmi. Práca s ľuďmi, aby som vedela pracovať s ľuďmi.“  

 

KATEGÓRIA 2.- Psychoterapia 

Vzhľadom na to, že ústredná téma tejto práce je psychoterapia, resp. jej uplatnenie 

v resocializačnej praxi, tak sme sa zaujímali o to, ako by respondenti – terapeuti definovali 

psychoterapiu. Z rozhovorov vyplynulo, že sa zhodujú na tom, že psychoterapia je liečba 

psychologickými prostriedkami. 

Otázka: Ako by ste definovali psychoterapiu? 

R1: „No, tak ako to chápem ja, tak v podstate je to ako keby istý spôsob, ja neviem, riešenia 

nejakých problémov, alebo liečenia, hľadania riešení pre problémy, ktoré človek má 

s využitím rôznych takých techník nie medikamentóznych, ale skôr psychologických 

a podobne.“ 

R2: „Tak, taká tá klasická poučka to je, že je to liečba psychologickými prostriedkami...“ 

R3: „No psychoterapia je liečba psychologickými prostriedkami...“ 
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KATEGÓRIA 3. – Podmienky a prostriedky 

V teoretickej časti tejto práce sme tiež definovali psychoterapiu (bližšie viď teoretická časť), 

ako aj respondenti ju definovali, čo môžeme vidieť v kategórii 2. Avšak, nás zaujímalo aj to, 

ako psychoterapii rozumejú. Zaujímalo nás to preto, nakoľko definícia psychoterapie je jedna 

vec, ale druhá je to, ako jej vlastne (definícii, aj osobnostne psychoterapii) rozumejú. 

Z rozhovorov vyplynulo, že R1 rozumie psychoterapii tak, že prostredníctvom nej sa môžu 

vytvoriť dobré podmienky, a následne klient môže byť schopný dobrého náhľadu na daný 

problém. R2 rozumie psychoterapii troška inak. Hovorí, že psychoterapii rozumie, vníma ju 

ako prostriedok k osobnostnému rastu. Myslíme si, že aj takto je dôležité psychoterapiu 

chápať, nakoľko sa pracuje s klientmi – ľuďmi, a to si vyžaduje istú dávku nie len odbornosti 

(profesionálnej), ale aj vyspelosti v rámci osobnosti terapeuta, čo sa dá istým spôsobom 

nadobudnúť v rámci absolvovania psychoterapeutického výcviku. A preto tieto odpovede 

dávame spolu do kategórie 3. 

Otázka: Ako rozumiete psychoterapii? 

R1: „...ako jej rozumiem v kontexte toho, čo tu robíme, tak v podstate, pracujeme s istou 

skupinou ľudí, teda s jednotlivcami, ktorí tu vytvoria nejakú skupinu, ktorí majú, ktorí ako 

závislý majú nejakú diagnózu. To znamená nejaký problém. A my sa im snažíme vytvoriť také 

podmienky, aby tými rôznymi formami, ktorými pracujeme, aby boli schopní, ako keby v rámci 

tej interakcie pochopiť, alebo aby boli schopní nejakého toho náhľadu na ten svoj problém...“ 

R2: „...ja vnímam psychoterapiu najmä ako taký prostriedok k nejakému osobnostnému 

rastu.“ 

 

KATEGÓRIA 4. - Prvky 

V tejto kategórii máme na mysli psychoterapeutické prvky. Či už z teoretickej časti, alebo aj 

z odpovedí respondentov nám vychádza, že prvky (psychoterapeutické) tzv. slúžia ako určitá 

časť pomoci klientom v procese úzdravy, aby sa dosiahol stanovený cieľ, a to s využitím 

istých techník, metód a pod.  

Otázka: Čo rozumiete pod psychoterapeutickými prvkami? 

R1: „Asi by som povedal, že sú to rôzne, ja neviem, metódy, nástroje, keď teda dobre 

rozumiem otázke, postupy, ktoré v rámci psychoterapie ako keby používame, aby sme dosiahli 

nejaký cieľ, alebo aby sme toho klienta vedeli niekam posunúť.“ 

R2: „...ja rozumiem pod psychoterapeutickými prvkami vlastne prvky terapie, ktoré sa 

z nejakého pohľadu ukazujú ako nápomocné tomu klientovi v procese úzdravy, alebo rastu.“ 
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KATEGÓRIA 5. - Iné prvky  

Keďže sme sa pýtali na psychoterapeutické prvky, tak nás zaujímal aj názor iných prvkov, 

a potom rozdiel medzi nimi (avšak, to až v nasledujúcej kategórii). V procese resocializácie je 

prítomná psychoterapia, psychoterapeutické prvky, ale do tohto procesu vstupujú aj iné veci, 

ktoré nemajú tzv. podtón terapie, psychoterapie, a sú pre klientov dôležité. Respondenti sa 

zhodli na tom, že iné prvky sú v resocializácii klientov veľmi dôležité a potrebné. 

Otázka: Čo rozumiete pod inými prvkami? 

R1: „Inak, teraz keď sa nad tým zamýšľam, tak mne to akože práve dáva zmysel, ako keby tie, 

ja neviem, či to nazvať komplementárne prvky, alebo tie ostatné, tak ako keby pokrývajú rôzne 

tie oblasti, ktoré tie človek, ja neviem, ktoré sú jeho súčasťou, alebo jeho možností, alebo ja 

neviem, čo všetko, tak, ako keby mu dávajú možnosť, hm, neviem, ako to povedať, viete, že si 

tie jednotlivé veci inak prežije, alebo inak s nimi pracuje.“ 

R2: „A niekedy mám pocit, ale to nemám nejakým spôsobom nejak že verifikované, ale, ale že 

niekedy pre istých klientov aj tie ako keby mimo terapeutické prvky môžu byť, že veľmi 

významné, no, že dokonca niekedy, že zlomové, hej.“ 

 

KATEGÓRIA 6. – Nejasnosť a hranice 

Do procesu resocializácie, ako sme si už vyššie povedali, vstupujú rôzne záležitosti 

vychádzajúce z prístupov psychoterapie a taktiež aj prvkov spoločne s inými prvkami, ktoré 

sú pre klienta dôležité. 

Otázka: Aký je rozdiel medzi psychoterapeutickými prvkami a inými prvkami? 

R1: „. Rozmýšľam, že terapeutický vzťah, určite to má, neviem, čo tomu správne rozumiem, 

ale určite je to dôležité z hľadiska z tou interakciou aj s nami. Ten klient sa tie veci učí, alebo 

ich nejako vníma, alebo ich nejako prežíva, nejako na nich získava náhľad, a potom s nimi 

niečo ďalej robí. Hm. Neviem, či to viem zodpovedať. Lebo viem si predstaviť, že neviem kde 

presne urobiť tú hranicu medzi, čo ja viem, napríklad terapeutickým vzťahom a napríklad 

poradenstvom, hej, že tam je to troška už iné.“ 

R2: „...že niekedy je tam tá hranica ako keby, mne sa zdá taká omnoho tenšia ako by sa 

zdalo.“ 

„...niekedy je tá hranica tenšia akoby som predpokladal (poznámka autorky tejto práce - 

medzi psychoterapeutickými prvkami a inými prvkami), ale to, takto, že tým nechcem ako keby 

to dať na úplne jednu úroveň, len si myslím, že niekedy možno trebárs z hľadiska z toho 

profesionálneho, že môžeme podceňovať ako keby ten faktor tých neterapeutických prvkov...“ 

 



361 

 

 Hana Filipová: Uplatnenie princípov a metód psychoterapie v resocializačnej praxi  

KATEGÓRIA 7. – Obavy 

Túto kategóriu (ktorá nadväzuje aj na ďalšie kategórie) prezentujeme z toho dôvodu, že ako 

sme sa domnievali a teda sa nám to aj potvrdilo vzhľadom na odpovede, tak je to, že terapeuti 

majú obavy a nejasnosť v rámci témy, ktorú predkladáme, a to z toho dôvodu, že buď nemajú 

dostatočný teoretický rámec, alebo má na to vplyv aj to, že nie sú psychoterapeutmi v plnom 

slova zmysle.  

R1: „Ale, možno Vám hovorím tak troška inak, lebo možno, že nemám takto v celku teóriu 

teraz v hlave, tak ako to máte Vy vyštudovaní, alebo študenti, tak možno preto nad tým 

uvažujem takto.“ 

R2: „...hm, tak v tom sa trošku strácam pravdupovediac...“ 

„Ja som neni prísne vzato nejaký veľký terapeut,...“ 

R3: „Ja sa priznám, že neorientujem sa v tej otázke obsahovo vôbec, že nie je mi jasné, tým, 

že neviem uchopiť tie pojmy, že čo vlastne chcete počuť.“ 

 

KATEGÓRIA 8. – Komplex ponúk 

Aj napriek tomu, že majú respondenti obavy, a že vnímajú tenkú hranicu medzi 

psychoterapeutickými prvkami a inými prvkami, tak napriek tomu prvky ako také berú 

v procese resocializácie ako istý komplex ponúk pre klienta, ktoré ponúkajú klientovi, 

a samozrejme, ktoré by nemali byť v rozpore, napätí. 

R1: „A tie psychoterapeutické prvky a iné prvky, no, spolu to tvorí ako keby taký celok, alebo 

komplex toho, čo vieme ponúknuť, alebo ako vieme s tým človekom pracovať, hm, no áno, čo 

mu vieme ponúknuť.“ 

R2: „Myslím si, že to, čo je ako keby dôležité je, že minimálne by nemali byť tie veci 

v nejakom napätí. Že by to malo byť kompatibilné nejakým spôsobom, napríklad, zapadať to 

do seba, no.“ 

 

KATEGÓRIA 9. – Pohľad na cestu smerujúcu k cieľu 

Tak, ako píšeme v teoretickej časti tejto práce, tak existuje množstvo smerov, prístupov 

v rámci psychoterapie, my sme popisovali aj smery psychoterapie, ktoré považujeme dôležité 

pre sociálnu prácu. Prístupy v rámci psychoterapie sú jej neoddeliteľnou časťou, v konečnom 

dôsledku tvoria psychoterapiu ako takú. R1, R2 o sebe hovorili, že nie sú veľký terapeuti, že 

nemajú tak dobre zasadený teoretický rámec, ako napríklad psychoterapeuti v plnom slova 

zmysle, ale napriek tomu, nás zaujímalo, ako rozumejú prístupom ako takým, a dozvedeli sme 
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sa, že prístupy vnímajú ako istý druh cesty k stanovenému cieľu, a taktiež ako viacero 

pohľadov na jednu vec. 

Otázka: Ako rozumiete prístupom psychoterapie? 

R1: „Ak by som sa mal teoreticky zamyslieť, tak v podstate tie prístupy sú ako keby rôzne 

cesty s využitím nejakého aspektu, nejakej, ja neviem, časti osobnosti, alebo nejakých 

nástrojov, aby sa, aby v podstate sa dosiahol cieľ, ktorý máme.“ 

R2: „...je to ako keby pohľad na jednu vec, ale akoby z rôznych strán...“ 

 

KATEGÓRIA 10.- Prínos skúseností 

Vieme, aj v rámci teórie, že pri procese resocializácie sa uplatňujú rôzne prístupy 

psychoterapie, ako aj existujú psychoterapeutické výcviky, ktoré sa venujú určitému prístupu, 

smeru. Podstatné v danom procese resocializácie je pestrosť prístupov, aby sa s klientom 

vedelo pracovať efektívne.  

Otázka: Aký prístup uplatňujete vy vo vašom resocializačnom zariadení? 

R1: „Myslím si, že to nemáme presne ako celok, fungujeme ako terapeutická komunita, ale 

zároveň si myslím, že každý ako keby vnášame do toho to, čo my máme v niečom nejakú 

skúsenosť, alebo niektorí odbornosť a tak ďalej.“ 

R2: „máme tu vlastne aj v rámci kolegov pomerne pestrý tím, z hľadiska toho, že akú majú 

skúsenosť v rámci výcvikov. A vnímam to tak, že v nejakej podobe každý z tých prístupov sa 

snaží s nejakými symptómy pracovať na nejakej úrovni, a kladie pri tom na to ako keby dôraz 

na nejakú časť z toho, čo pokladá za takým nejakým spôsobom významnejšie, alebo dôležité.“ 

 

Z vyššie uvedeného nám vyplýva, že terapeuti (v rámci daného zariadenia) majú 

psychoterapeutické výcviky, avšak zamerané na odlišný prístup, ktorý využívajú vo svojej 

praxi. R1 dáva dôraz na skupinovú dynamiku, R2 dáva dôraz na logoterapiu a existenciálne 

témy, R3 dáva dôraz na KBT a EMRD. To nás privádza k nasledovnej kategórii, kde sa 

zaujímame o to, v čom sú dané prístupy špecifické.  

 

KATEGÓRIA 11. – Špecifickosť a rôznorodosť v prístupoch 

Vzhľadom na to, že R1, R2, R3 využívajú iné prístupy (viď text vyššie), majú výcvik 

v rozličných prístupoch, smeroch, tak sa zameriavame na špecifickosť a rôznorodosť. 

Napríklad pre R1 je dôležitá sila skupiny a potrebnosť spoluklientov. R2 hovorí 

o špecifickosti v rámci logoterapie a existenciálnych tém, a R3 hovorí o tom, prečo uplatňuje 

práve KBT vo svojej praxi. 
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Otázka: Prečo práve tento/tieto prístup/y? Čím je/sú ten/tie prístup/y špecifický/é? 

R1: „Viete, pre mňa bolo zaujímavým zistením, že či chcem, alebo nechcem, tak tá skupina 

naozaj má svoju nejakú, ja neviem, dynamiku, alebo spúšťa procesy, spúšťa, ja neviem, 

emócie, spúšťa nejaký typ, ja neviem, uvedomovania si, alebo dáva priestor, alebo provokuje, 

alebo vyrába priestor na to, aby som si zažil nejaký zážitok, že či chcem, nechcem...“ 

„A zároveň, čo je podľa mňa fajn, špeciálne možno tuto, že je tu skupina ľudí, ktorí riešia do 

istej miery podobný problém, aj keď v komplexe každý má svoje ešte nejaké nabalenie, ale že 

zároveň tí členovia tej skupiny si ako keby rozumejú, majú za sebou mnohí podobné zážitky, 

a tým pádom, ako keby vedia pochopiť, čo ten druhý prežíva...“ 

R2: „Inak, prísne vzato, mne sa inak aj v špecifických oblastí závislostí, takí tí prísni 

logoterapeuti by sa im to asi nepáčilo, lebo napríklad pre mňa ten rozmer, to rozšírenie toho 

rozmeru, tú existenciálnu analýzu a ten Längeho prístup je pre mňa napríklad v oblasti 

závislosti sa mi zdá dôležitý.“ 

„Myslím, že to významné je, že je to dôležitá súčasť pri závislostiach, veď to som ani ja 

nevymyslel, ale ukazuje sa, že tá otázka nejakého, že absencie, životného zmyslu tam je 

častokrát veľmi intenzívna, ale no. No, nejakým spôsobom sa v tej práci, to o čo sa pokúšam, 

ale myslím si, že o čo sa pokúšame ako keby aj ako zariadenie je, že tým, že tie také, a ja to 

rozšírim trošku, nie len logoterapia, ale také tie existenciálne témy sa snažíme v tom procese 

tej resocializácie otvárať.“ 

R3: „Lebo to považujem za jeden z najlepších prístupov, je vedecky doložený a je efektívny.“ 

 

KATEGÓRIA 12. – Spoločné faktory 

O spoločných faktoroch psychoterapie veľa píšeme v teoretickej časti (vnímame ich ako 

prvky psychoterapie), z výskumu nám vychádza, že pre dosiahnutie cieľu je veľmi dôležité 

používať pestrosť v procese resocializácie, resp. uplatňovať faktory ako napríklad edukatívnu 

časť, emočné uvoľnenie, tvarovanie správania, s tým, že najväčší dôraz sa kladie, a nad 

všetkým stojí terapeutický vzťah. 

Otázka: Aký/é prvok/prvky uplatňujete vy vo vašom zariadení? 

R1: „Veľmi veľa ich využívame. Na poslednej skupine, no, využil som kade čo, alebo bolo tam 

prítomné terapeutický vzťah, boli tam prítomné emócie a aj nejaké uvoľnenie emocionálne, 

bolo tam prítomné, hm, Čo tam ešte bolo? Hm, alebo napríklad v istých v iných aktivitách, 

ktoré tu robíme, tak tam nejaké nácviky sú, niekedy aj priamo na skupine, ale niekedy práve 

v tých ďalších doplnkových aktivitách, ktoré mimo skupinu fungujú.“ 
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„...ale napríklad, keď si vezmete terapeutický vzťah, tak beztoho to nejde, lebo neviete podľa 

mňa robiť veci úplne strojovo, hej, že v podstate na tom je to celé postavené.“ 

R2: „...úplne taká jednoduchá, čo si myslím, že je rovnako súčasťou terapie, je nejaká ta 

edukatívna časť, nejaká tá informácia o tom, že dostáva jednoducho informácie o svojej 

chorobe, o svojom probléme, to je jedna vec, a samozrejme čo je tam tak isto, nemyslím si, že 

len v oblasti závislostí, ale tu to je dvojnásobne, tak to je nejaký ten moment takej tej 

emocionálnej verzie.“ 

„...klienti sa do veľkej miery majú šancu identifikovať s inými klientami v tomto zariadení, 

môže byť pre nich veľmi povzbudivé to, že vidia, to, že to v úvodzovkách, že to ide. Hej, že 

zrazu má okolo seba päť, šesť ľudí, ktorí v nejakej podobe sú v tej absencii napríklad úspešný, 

ale nemyslím, teraz ma napadá, abstinenciu ako takú, ale vôbec v tom zvládaní toho procesu, 

že vidí, že ten človek niekde bol a niekam sa dostal, a že to ide.“ 

„...napríklad v zariadení nášho typu, to znamená, tak pracovne hovoríme o nejakej komunite, 

sa mi naozaj nejaký ten faktor toho terapeutického vzťahu zdá napríklad, že úplne kľúčový.“ 

 

KATEGÓRIA 13.- Rôznorodosť princípov 

Tak, ako popisujeme rôznorodosť prístupov, faktorov, a ostatných elementov, ktoré sú 

súčasťou psychoterapie, tak zastávame názor, že existuje aj rôznorodosť v princípoch 

psychoterapie. Z výskumu vyplýva, že sa vyskytuje princíp KBT, ako aj princíp možnosti, 

ktorý súvisí s tým, že tu existuje možnosť rozhodnutia sa klienta (ako možnosť rozhodnúť sa 

dobre a aj zle), zároveň to súvisí so slobodou a zodpovednosťou. Taktiež sa princíp možnosti 

môže chápať ako určitá cesta a jedna z možností k dosiahnutiu cieľu. Veľmi dôležitým 

princípom je humánny princíp. 

Otázka: Ktorý/é princíp/y najčastejšie uplatňujete vy vo vašom zariadení  

R1: „...podľa mňa tie princípy, alebo tie prístupy v tých psychoterapiách sú o tom, že niekto 

vypichne jednu vec, ktorá je preňho cestou, ale že to nemusí byť jediná cesta“ 

„...všetci klienti sú tu v skupine akceptovaní, alebo prijímaní s tým, že prichádzajú, 

a samozrejme, že sú tu nejaké pravidlá, hranice a zároveň funguje to, že ako keby si tu klienti 

prežívajú, majú možnosť ako keby prežívať niektoré veci možno, ja neviem, z detstva, nejaké 

emocionálne zážitky a tak ďalej“ 

R2: „Teraz to zjednodušujem, veľmi. Ale to trošku inak vychádza aj z logoterapie, keďže som 

teda pravdupovediac, že som pomerne striktný zástancom toho, že v súvislosti teda aj s tým 

Franklovým učením, že máme možnosť sa slobodne o veciach rozhodovať, s rešpektovaním 

a vnímaním limitov, ktoré v živote mám.“ 
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„...podľa mňa je kľúčové v terapii, kľúčový ten moment toho, že v tom vzťahu sa v nejakej 

podobe ocitám s človekom, ktorý je v nejakej podobe jedinečný, že jednoducho, že tam je 

nejaký základný rešpekt a úcta k tomu, že sedí oproti mne, alebo vedľa mňa v tej komunite 

človek, ktorý je, nech je akýkoľvek...“ 

R3: „Ja používam všetky princípy smerov v ktorých mám výcvik. Takže KBT princípy, 

liečebné, terapeutické, efektívne princípy.“ 

 

KATEGÓRIA 14.- Metódy v psychoterapii 

Nie len vo vyššie uvedenom sa nachádza pestrosť, ale aj v metódach. Z výskumu vyplýva, že 

sa využívajú v procese resocializácie viaceré metódy, či už sú to empatické metódy, 

racionálny náhľad na situáciu, alebo to je paradoxná intencia, sokratovský dialóg, humor, 

alebo aj tréningové metódy, alebo metódy KBT, tak z toho nám vyplýva, že pestrosť využitia 

metód je tu namieste, a použitie nejakej konkrétnej metódy si vyžaduje nejaká konkrétna 

situácia. Taktiež v tom môžeme vidieť to, že terapeuti síce preferujú pestrosť, ale dôraz kladú 

na metódy také, ktoré sú blízke ich prístupu, v ktorom majú výcvik. 

Otázka: Ktorú/é metódu/y najčastejšie uplatňujete vy vo vašom zariadení? 

R1: „Používa sa napríklad empatia, alebo nejaké empatické vnímanie, to je veľmi dôležité, 

lebo ten človek presne aj v rámci, ja neviem, aj akceptácie, aj často prichádza, alebo prináša 

veci, ktoré sú preňho veľmi náročné nejaké zážitky, traumy a podobne, to znamená, že to 

určite áno.“ 

„Potom racionálne sa na niektoré veci sa nedá, alebo nie, že nedá, je veľmi dôležité sa na 

nich racionálne pozrieť, pomenovať ich, vyhodnotiť, možno aj vypočítať niekedy niektoré veci, 

to znamená, že aj to je dôležité.“ 

R2: „...logoterapia je napríklad, tam je, čo je pre ňu také typické, alebo čo je s ňou spájané, 

je ten moment ten paradoxnej intencie, ale to môžeme využívať naozaj len, tak by som 

povedal, že to si v prípade závislých musíme častokrát veľmi dobre rozmyslieť. To naozaj 

využívame pomerne málo. Rozmýšľam, že taký príklad dám, hm, no, ale dá sa to používať 

napríklad pri práci so zvládaním cravingu, hej.“ 

„Rozmýšľam ešte teda, že čo ešte okrem, no to si myslím, žeto v nejakej podobe využívame, 

ale to je tá metóda, ale ja aspoň za seba hovorím, to je tá metóda toho sokratovského dialógu 

v prípade logoterapie. A to je to vlastne v nejakej podobe ako keby trošku pre rámcovanie 

toho, že keď to mám ilustrovať na tej téme toho životného zmyslu, tak že, tak ako Frankl 

hovoril, že to neni tak, že my sa pýtame, že čo má zmysel, ale, že ten život sa nás vlastne pýta, 

že a aký zmysel mu dáme.“ 
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„Že zmysel pre humor si myslím, že to je, že strašne dôležitý...“; „...že ten humor môže ako 

keby, neviem, či to, aby ste mi správne rozumeli, že nemyslím, že robiť karikatúru, ale tým, že 

to ako keby niektoré tie prvky zvýrazním, tak ten klient má možnosť na to nahliadnuť inak.“ 

„...ja by som povedal, že celý ten program je vlastne istým spôsobom tréningový. Dneskaj sú 

tu klienti, ktorí sú v prvej fáze, tak u nás pracujú, no a pre nich je to tréning, no my sme tu 

v takej mestskej komunite, to znamená, že robia poriadok, je tu častokrát taká, akože nič extra 

práca, ale je to len tréning toho, že ráno vstanem, mám nejakú povinnosť, musím ju dokončiť. 

To je, ako na tréningu je to tu hodne založené v istom zmysle...“ 

R3: „Používam metódy KBT, to je práca s myslením. /autorka dala respondentke otázku, aby 

to uviedla na nejakom príklade. Respondentka povedala, že „Povedzte mi nejaké vaše 

presvedčenie“ Autorka uviedla „škola je potrebná“ Respondentka pokračuje nasledovne/: 

Keby ste mali opačný typ presvedčenia, že škola nie je potrebná, tak pracujeme s obsahom, že 

prečo to takto máte, hej, a keby to bolo presvedčenie, ktoré je dysfunkčné nejakým spôsobom, 

tak sa pracuje postupne na tom, aby sa to presvedčenie, alebo ta myšlienka zmenila na 

funkčnú, aby vám prospievala.“ 

 

KATEGÓRIA 15.- Uplatnenie 

Na to, aby sa zamestnanec mohol nazývať psychoterapeutom v plnom slova zmysle nestačí 

mať absolvovaný psychoterapeutický výcvik, hrá tam rolu aj prax, pod vedením skúseného 

pracovníka, tzv. odborného garanta, a až po nadobudnutí dostatočnej praxe, a po iných 

záležitostiach ako posúdenie schopnosti vykonávať túto činnosti, je daný zamestnanec 

zapísaný do zoznamu psychoterapeutov, a vtedy ho môžeme nazývať psychoterapeutom 

v plnom slova zmysle. Avšak, z výskumu vyplýva, že žiaden z terapeutov taký 

psychoterapeut nie je, len, že sú terapeuti s psychoterapeutickým výcvikom, to znamená, že 

využívajú, uplatňujú vo svojej praxi prvky psychoterapie. Avšak, je potrebné dodať 

nasledovné, čo poukazuje nie len teoretická časť tejto práce, ale predovšetkým výskum. A to, 

že pre efektívnejšiu prácu, využívanie prvkov je vhodné mať absolvovaný psychoterapeutický 

výcvik. 

Otázka: Ako by ste zhrnuli psychoterapiu a jej uplatnenie vo vašom zariadení?  

R1: „zároveň v rámci tých, ja neviem, prístupov, rôznych aktivít, to ako do toho my 

vstupujeme, tak ako keby využívame prvky podľa mňa rôznych aj iných prístupov, alebo 

psychoterapie.“ 

R2: „...stále som taký, že opatrný, že či naozaj my môžeme v plnom zmysle hovoriť 

o psychoterapii tuná.“, „Hej, že uplatňujeme nejaké prvky psychoterapie, či to je naozaj tak, 
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no o tom sa vedú debaty a o tom sa trošku aj hádame v rámci kolegov z resocializáciami, ale 

čo asi naozaj môžeme povedať, že niektoré naozaj prvky psychoterapie uplatňujeme, ale či je 

to taká, že psychoterapia v plnom, no zdravoťáci by nám dali po nose, keby sme také niečo 

povedali, hej.“; „naša vnútorná podmienka, je, že by tam mal sedieť človek, ktorý má výcvik 

ako akreditovaný. Inak, aj sociálni pracovníci uplatňujú nejaké takéto prvky...“ 

 

KATEGÓRIA 16.- Efektívny proces 

Táto kategória tak trocha súvisí s predchádzajúcou, narážame na to, že pre efektívny proces 

resocializácie je vhodné mať absolvovaný psychoterapeutický výcvik, nakoľko, ak sa prvky, 

prístupy a s tým súvisiace v rámci psychoterapie vie dobre využiť, tak sa zvyšuje efektivita 

procesu. 

Otázka: Chceli by ste Vy niečo dodať, doplniť? 

R1: „...takže tie rôzne prístupy podľa mňa, alebo tie rôzne typy ľudí, rôzne, ja neviem, metódy 

používané sú, môžu, ak sú v dobrom, v dobrých mantineloch, a dobre využívané vhodne, 

v čase atď., atď., že môžu spôsobiť to, že je to efektívnejšie celý ten proces.“ 

 

3. 8 Axiálne kódovanie  

V tomto kódovaní ide podľa Straussa, Corbinovej (1999) o postup, pomocou ktorého 

sú údaje pri otvorenom kódovaní znova usporiadané novým spôsobom a to prostredníctvom 

vytvárania spojenia medzi kategóriami. To sa robí v duchu kódovacieho paradigmatu 

prostredníctvom príčinných podmienok (udalosti, prípady, dianie, ktoré vedie k výskytu alebo 

vzniku nejakého javu), javu (ústredná myšlienka, udalosť, dianie, prípad, na ktorý sa 

zameriava súbor zvládajúcich alebo ovládajúcich stratégií), kontextu (konkrétny súbor 

vlastností, ktoré javu náležia), intervenujúcich podmienok (štruktúrne podmienky, súvisiace 

so stratégiami jednania, ktoré javu náležia), stratégie (stratégie vyvinuté ku zvládaniu, 

ovládaniu, vykonávaniu alebo reagovaniu na jav za určitého súboru percipovaných 

podmienok), následkov (následky, alebo výsledky jednania a interakcie). Pomocou vyššie 

uvedeného sme dospeli ku grafu č. 1., ktorý nižšie znázorňujeme pomocou paradigmatického 

modelu. 
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Graf č. 1. – vlastný, znázornenie paradigmatického modelu 

Za ústredný jav sme si zvolili „Psychoterapiu“. Ako podmienky existencie (príčinné 

podmienky) javu sme si určili motivačné faktory, ktoré sa objavovali v rozhovoroch, a ktoré 

sme opísali v kategóriách. Máme na mysli odborný rast a sebaskúsenosť. Kontext, v ktorom je 

ústredný jav zasadený, podľa nás najlepšie vystihujú tieto kategórie: podmienky a prostriedky, 

prvky (máme na mysli psychoterapeutické), iné prvky. Za Intervenujúce podmienky, ktoré 

ovplyvňujú nielen jav, ale aj stratégie považujeme tieto: nejasnosť a hranice, komplex ponúk, 

obavy, prínos skúseností. Stratégie chápeme ako také aktivity, ktoré reflektujú kontext aj 

intervenujúcich podmienok a priamo pôsobia na ústredný jav – Psychoterapiu. Zaradili sme 

sem kategórie: cesta smerujúca k cieľu, špecifickosť a rôznorodosť v prístupoch, spoločné 

faktory, rôznorodosť princípov, metódy v psychoterapii. Následkom stratégie jednania, ktoré 

má v našom prípade podobu účasti (aktívnej) terapeutmi na resocializácii klientov, je potom 

jav, ktorý sme bližšie definovali v kategóriách uplatnenie a efektívny proces.  

 

3. 9 Selektívne kódovanie 

Po axiálnom kódovaní a vytvorení paradigmatického modelu sme skúmané dáta 

podrobili procesu selektívneho kódovania. Podľa Straussa a Corbinovej (1999, s. 86) je to 

JAV 

Psychoterapia 
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„proces, kedy sa vyberie jedna centrálna kategória, ktorá je systematicky uvádzaná do vzťahu 

k ostatným kategóriám.“ Centrálna kategória zodpovedá skúmanému javu a dobre ho popisuje 

(väčšinou sa jedná o kategóriu, ktorá v paradigmatickom modely vystupuje ako jav). 

Selektívne kódovanie vnáša do výsledného teoretického modelu pohyb a dynamiku – ukazuje, 

akým spôsobom sa model vyvíja, mení (Šeďová, 2007, s. 233).  

Než prejdeme k podstate selektívneho kódovania, tak si vymedzíme centrálnu 

kategóriu, za ktorú považujeme „psychoterapiu“. Centrálna idea danej kategórie je 

v konečnom dôsledku pomoc klientom formou psychoterapie, vnímame ju ako určitý proces, 

alebo cestu k stanovenému cieľu, ale taktiež ju vnímame ako rozvoj profesionála (terapeuta) 

v jeho praxi. Myslíme si to z toho dôvodu, že psychoterapia má čo dočinenie, a vlastne je 

nosnou, neoddeliteľnou záležitosťou v procese resocializácie.  

Psychoterapia je základným javom danej problematiky. Je javom, ktorý má svoje 

príčiny, ovplyvňujú ho rôzne faktory, pri jej realizácii sa využívajú určité stratégie a taktiež 

má aj nejaké následky. Existuje príčinná podmienka, ktorá sa vzťahuje k terapeutom. Danú 

príčinnú podmienku by sme si mohli tzv. oddeliť a zasadiť do (sub) príčinných podmienok. 

Na jednej strane je to príčina, ktorá sa viaže na situáciu, do ktorej sa jednotliví terapeuti 

dostávajú, a tou je naučiť sa ako pracovať, naučiť sa postupy práce, zvýšiť si zručnosti 

v práci, resp. kvalifikovane s ľuďmi pracovať, tým máme na mysli odborný rast terapeutov. 

Na druhej strane stojí príčina, ktorá spočíva v odskúšaní si vecí na sebe samotnými 

terapeutmi, v tomto kontexte myslíme na sebaskúsenosť terapeutov. Pri psychoterapii sa ním 

vynárajú určité faktory, ktoré tento jav výrazne ovplyvňujú. Za najdôležitejšie faktory sú 

považované práve prvky, myslíme tým psychoterapeutické, a ich použitie je vnímané ako 

stratégia a proces v pomoci klientom. Ako ďalší najdôležitejší faktor, ktorý ovplyvňuje 

základný jav sú iné prvky, ktorých možnosť prítomnosti v celom procese resocializácie je viac 

než dôležitá. Na to, aby prvky (psychoterapeutické) a iné prvky v celom procese 

resocializácie dobre fungovali, je potrebné mať podmienky a prostriedky. Tým máme namysli 

to, že by terapeuti v kontexte podmienok mali mať dobré podmienky na náhľad na problém, 

a taktiež, keďže sa pracuje s klientmi (ľuďmi), tak by terapeut mal psychoterapiu (ako 

základný jav) vnímať ako prostriedok k osobnostnému rastu, a to z toho dôvodu, aby bola 

následná realizácia psychoterapie, alebo jej prvkov čo najviac efektívna. Domnievali sme sa, 

že na psychoterapiu budú mať vplyv aj obavy terapeutov z toho, že nemajú dostatočný 

teoretický rámec, nakoľko nie sú psychoterapeutmi v plnom slova zmysle (zapísaní 

v zozname psychoterapeutov). Istým spôsobom tomu prispieva aj nejasnosť a hranice, máme 

tým na mysli nejasnosť v tom, kde presne, približne stanoviť hranice, ktoré sú tenké medzi 
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prvkami (psychoterapeutickými) a inými prvkami. Avšak, miera významnosti práce 

terapeutov, a teda v konečnom dôsledku aj základného javu spočíva v prínose skúseností, 

resp., že každý terapeut prináša nejakú svoju skúsenosť (osobnú, odbornú), a tým pádom to 

tvorí istý komplex ponúk, ktoré sú pre klienta nevyhnutné, dôležité. Avšak, počas 

psychoterapie, ako základného javu, do celého procesu vstupujú stratégie. Máme tým na 

mysli nevyhnutnosť terapeutického vzťahu, edukatívnu časť smerujúcu ku klientovi v zmysle 

informácie o sebe, o svojej chorobe, ako aj emočné uvoľnenie, tvarovanie správania, kedy 

napríklad jeden klient môže okolo seba vidieť niekoľko ľudí, ktorí sú v procese abstinencie 

úspešný. Tým máme na mysli spoločné faktory. Zároveň si myslíme, že je podstatné, aby boli 

prítomné rôznorodé princípy, v zmysle či už KBT princípov psychoterapie, ale aj humánne 

princípy, ako jednoducho fakt, že terapeut sa ocitá v nejakej podobe v interakcii s klientom, 

ktorý je človek, je jedinečný, a patrí mu základný rešpekt a úcta, a to v prípade nech je 

akýkoľvek. S takýmto princípom potom prichádza aj princíp možnosti, v zmysle výberu 

v rámci slobody a rozhodovania klienta, a následného zobratia si za to zodpovednosť. Tieto 

faktory a princípy sa dajú uplatňovať, realizovať vďaka metódam v psychoterapii 

a špecifickosti a rôznorodosti v prístupoch. Usudzujeme tak preto, lebo metódy 

(v psychoterapii), ktoré využívajú terapeuti najčastejšie (napríklad empatické metódy, 

dôležitosť racionálneho náhľadu, paradoxná intencia, sokratovský dialóg, humor, KBT 

metódy, tréningové metódy) a špecifickosť a rôznorodosť v prístupoch (ako napríklad sila 

skupiny, KBT, dôležitosť logoterapie, snaha o existenciálne témy, pestrosť skupín, potrebnosť 

spoluklientov), vedú k určitej ceste, ktorá smeruje k cieľu. Resp. vyššie uvedené, ako aj 

základný jav vedie k nejakému cieľu, ktorý si terapeut s klientom vopred stanovili, 

a samozrejme, môže sa v priebehu resocializácie meniť. Z psychoterapie vyplývajú následky, 

ktoré sa viažu na terapeutov, ale aj klientov. V obavách sme spomenuli, že terapeuti, ako 

vyplýva z nášho výskumu, nie sú psychoterapeutmi v plnom slova zmysle. Avšak, ak sú 

zruční, a vedia uplatňovať prvky (či už psychoterapeutické alebo iné), čo (a na to) vyplýva 

fakt, že existuje podmienka, aby terapeuti mali absolvovaný akreditovaný psychoterapeutický 

výcvik, a ak je toto splnené, tak sú terapeuti na dobrej ceste k tomu, aby všetko to, čo sa 

naučili, čo nadobudli, získali, zvýšilo efektivitu procesu, v ktorom sa klienti (ale aj terapeuti) 

nachádzajú. 

 

3.10 Interpretácia výslednej zakotvenej teórie formou príbehu 

Výslednú teóriu, zakotvenú v dátach, ktoré sme získali, kódovali a interpretovali 

v priebehu nášho výskumu, sa pokúsime zhrnúť na nasledujúcich riadkoch formou príbehu. 
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Hlavnou postavou príbehu je dospelý človek – terapeut, volajme ho napríklad Ján. Ján 

je mladý muž, ktorý pracuje spolu s ďalšími terapeutmi v jednom resocializačnom zariadení 

pre drogovo závislých. Vrátime sa ale na začiatok Jánovej „kariéry“. Dané zariadenie malo 

totiž vnútornú podmienku na zamestnanie Jána, ako aj jeho ostatných kolegov. Spočívala 

v tom, že aby Ján (a aj jeho kolegovia) mohol plnohodnotne pracovať v danom zariadení, to 

znamená sedieť na skupinách, vykonávať terapeutické individuálne, rodinné rozhovory 

a pod., tak musel mať absolvovaný psychoterapeutický výcvik. Nakoľko ho táto téma, 

problematika veľmi zaujímala, a v resocializačnom zariadení chcel pracovať, tak jeho 

motiváciou pre prihlásenie sa do psychoterapeutického výcviku bolo hlavne to, aby mohol 

odborne rásť, a zažiť sebaskúsenosť v rámci výcviku. Čas išiel, prebehol požadovaný počet 

rokov, a Ján absolvoval psychoterapeutický výcvik (v priebehu tých rokov, kedy bol Ján 

frekventantom výcviku, tak síce pracoval v danom zariadení, ale jeho pracovná náplň nebola 

v takom rozsahu ako je teraz, keď už má výcvik absolvovaný). Jedného dňa Ján sedel spolu so 

svojimi kolegami na porade, a dlho diskutovali o psychoterapii v rámci zariadenia v ktorom 

pracovali. Premýšľali nad tým, ako vlastne fungujú psychoterapeutické prvky v ich zariadení, 

a zhodli sa, že pre nich majú veľký význam, a vnímajú ich ako dôležité faktory, a ako 

stratégiu v tom, aby mohli pomôcť klientom. Takto vnímajú aj mimoterapeutické prvky, resp. 

iné prvky psychoterapie. Ján si to tiež myslí, a povedal, že do celej resocializácie klientov 

vstupuje veľa faktorov, a práve tie iné prvky dodávajú klientovi možnosť si jednotlivé veci 

a situácie prežiť a zažiť troška inak, čo dodáva klientovi istý náhľad na vec. Na to zareagoval 

Jánov kolega s otázkou, že je to zaujímavé, ale ako teda rozumie tej psychoterapii, o ktorej sa 

práve rozprávajú. Ján tomu svojmu kolegovi odpovedal, že psychoterapiu chápe, resp. jej 

rozumie v takom zmysle, že v priebehu svojej práce pracuje s terapeutickou komunitou 

drogovo závislých, a vytvára im podmienky – vďaka tým psychoterapeutickým a iným 

prvkom so zámerom, aby daní klienti mali priestor, schopnosť istého náhľadu na svoj 

problém. Zároveň, Ján dodal, že pre to, aby to bolo efektívne, tak je potrebné brať 

psychoterapiu nie len ako obyčajnú vec, ale ako prostriedok k osobnostnému rastu. Jánov 

kolega sa pozoruhodne pozrel, a prehlásil, že to celkom dáva zmysel, ale má z toho obavy, 

lebo nie je psychoterapeut v plnom slova zmysle. Aj Ján prikývol a aj ostatní kolegovia, že 

v konečnom dôsledku naozaj majú isté obavy, z toho, že síce vedia pár vecí, tém spolu 

prediskutovať, ale zhodli sa na tom, že nemajú dostatočný teoretický rámec, z čoho im teda 

vyplývajú spomínané obavy. Ján zasa začal premýšľať nad tými psychoterapeutickými 

prvkami a inými prvkami, a usúdil, že tie obavy možno plynú aj z toho, že si síce tieto veci 

vie pomenovať, ale stále tam vníma nejasnosť a tenkosť v hraniciach medzi 
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psychoterapeutickými prvkami a inými prvkami. Jánovi do reči skočil kolega a povedal, že 

áno, síce tam tá nejasnosť hraníc je, ale tým, že tu všetci sedíme na porade, je nás tu 8, každý 

má absolvovaný psychoterapeutický výcvik v inom prístupe, tak tým pádom prinášame 

skúsenosti ako odborné, tak aj osobné do celej tejto terapeutickej komunity, a tým prinášame 

klientom komplex ponúk. Ján sa zamyslel nad slovami svojho kolegu, a spýtal sa ho, že ako 

teda ten komplex ponúk robia z jeho uhľa pohľadu. Kolega Jánovi odpovedal, že využívajú 

pri tom celom isté stratégie, ako napríklad spoločné faktory, ktoré pozostávajú najčastejšie 

z edukatívnej časti klientov, emočného uvoľnenia, tvarovania správania, ale zároveň dodal, že 

všetko to stojí na terapeutickom vzťahu. Ďalej pokračoval, že popri tom využívajú aj princípy 

psychoterapie, ktoré sa vzťahujú podľa neho k tomu, v akom prístupe má jednotlivý terapeut 

výcvik, tým poukázal na pestrosť a rôznorodosť vo využívaní prístupov, pričom si Jánov 

kolega všimol, že najväčší dôraz kladú na humánne princípy, v zmysle bezpodmienečného 

prijatia klienta, jeho akceptácie, a rešpektu voči nemu, nech je akýkoľvek. Ján s tým súhlasil, 

že áno, naozaj sa toto všetko v danom zariadení objavuje, a dodal, že využívajú aj metódy 

psychoterapie. Ján dodal, že najčastejšie si všimol metódy, ktoré sa týkajú racionálneho 

náhľadu klientov na ich problém, paradoxnú intenciu, sokratovský dialóg, možnosť výberu, 

súvisiacu so slobodou a zodpovednosťou, tréningové metódy, ale taktiež Ján podotkol, že 

terapeuti v zariadení využívajú najčastejšie tie metódy, ktoré prináležia a súvisia s prístupom 

v ktorom majú absolvovaný psychoterapeutický výcvik. Jánovi kolegovia súhlasili s jeho 

interpretáciou, a zároveň sa zhodli, že všetko to, čo tu bolo povedané, na porade, je vlastne 

v konečnom dôsledku cesta, pomocou ktorej sa smeruje k nejakému cieľu. Ján sa vtedy 

zdvihol zo stoličky a aj napriek tomu, že to chápe a súhlasí so všetkým, čo si na porade 

povedali, tak napriek tomu sa spýtal, že ako to teda všetko je? Respektíve, ako teda uplatňujú 

tú psychoterapiu? Chcel si to totiž všetko upratať v hlave. Na to si zobral slovo Jánov kolega 

a s pochopením Jánovi vysvetlil, že oni neuplatňujú psychoterapiu v plnom rozsahu, ako to 

možno vyznelo. Nemôžu ju uplatňovať, lebo resocializačné zariadenie nie je klinické 

zariadenie, ale sociálne. To je jedna vec, a druhá, že nemôžu psychoterapiu uplatňovať 

v plnom rozsahu preto, lebo aj napriek tomu, že v tíme ich je 8, tak nikto z nich nie je 

psychoterapeut v plnom slova zmysle. To znamená, že áno, síce majú absolvovaný druhý 

stupeň vysokej školy ako aj akreditovaný psychoterapeutický výcvik, ale nenadobudli (ako 

jednotlivci) potrebné náležitosti na to, aby boli zapísaní v zozname psychoterapeutov, a teda 

nazývaní ako psychoterapeuti v plnom slova zmysle, a teda mohli vykonávať psychoterapiu 

v plnom rozsahu. Preto v zariadení uplatňujú psychoterapeutické prvky. Ján sa zamyslel, 

a spýtal sa, prečo tomu tak je. Na to Jánov kolega povedal, že to zvyšuje efektivitu procesu 
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práce a resocializácie klientov. Vysvetlil mu to tak, že ak sú dobre a vhodne uplatňované 

psychoterapeutické prvky, sú dobre zasadené v tzv. mantineloch, tak to zvyšuje efektivitu 

práce, procesu, a na to, aby to človek, teda terapeut vedel dobre uplatňovať, tak v tom mu 

pomáha absolvovaný akreditovaný psychoterapeutický výcvik. Nakoľko, keď terapeut 

uplatňuje prvky psychoterapie v zariadení, a nemá absolvovaný akreditovaný 

psychoterapeutický výcvik, tak áno, síce ich uplatňuje, ale nie je to dobre zasadené 

v spomínaných mantineloch, nakoľko si neprešiel daný terapeut potrebným výcvikom, rokmi, 

sebaskúsenosťou a v konečnom dôsledku to môže byť pre klienta poškodzujúce. Ján to na 

tomto pochopil, a uznal, že áno, na dobré uplatnenie psychoterapeutických prvkov je potrebné 

mať psychoterapeutický výcvik. 

 

3.11 Vyhodnocovanie cieľov výskumu 

Hlavným cieľom výskumu bolo zistiť, ako terapeuti uplatňujú psychoterapiu 

v resocializačnom zariadení pre drogovo závislých, či sa jedná o psychoterapiu, alebo 

o prístupy iného pôvodu. Z výskumu nám vyplynulo, že terapeuti v resocializačnom zariadení 

neuplatňujú psychoterapiu v plnom slova zmysle, a to z toho dôvodu, že ani jeden 

z terapeutov, a ani jeden z našich respondentov nie sú psychoterapeuti v plnom slova zmysle 

(nie sú zapísaní v zozname psychoterapeutov), preto nemôžeme hovoriť, že sa v danom 

resocializačnom zariadení uplatňuje psychoterapia v plnom rozsahu. Avšak, terapeuti 

v danom resocializačnom zariadení uplatňujú prvky psychoterapie, v čom im pomáha 

absolvovaný akreditovaný psychoterapeutický výcvik. Na to nám nadväzuje prvý čiastkový 

cieľ, ktorého účelom bolo zistiť, aké spoločné faktory (prvky psychoterapie) v psychoterapii 

považujú terapeuti za najúčinnejšie v resocializačnom zariadení pre drogovo závislých. Zistili 

sme, že terapeuti používajú rôzne spoločné faktory, tu vnímame ich pestrosť, ale považujú za 

najúčinnejšie a najčastejšie uplatňujú spoločné faktory (prvky psychoterapie) ako edukatívnu 

činnosť, emočné uvoľnenie, tvarovanie správania, a veľký dôraz kladú na terapeutický vzťah 

a zároveň hovoria, že celý proces resocializácie je na ňom založený. Psychoterapia, resp. 

psychoterapeutické prvky sa dajú uplatňovať aj prostredníctvom (čo je aj v konečnom 

dôsledku pre proces resocializácie nevyhnutné), metód a princípov psychoterapie. Vzťahuje 

sa to k druhému čiastkovému cieľu, kde sme chceli zistiť, akými princípmi sa najčastejšie 

terapeuti riadia a aké metódy terapeuti používajú v resocializačnom zariadení pre drogovo 

závislých. Dospeli sme k záveru, že v rámci daného zariadenia terapeuti používajú, uplatňujú 

najčastejšie metódy ako empatické metódy, racionálny náhľad, paradoxnú intenciu, 

sokratovský dialóg, humor, KBT metódy, tréningové metódy. V zmysle princípov 
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psychoterapie to sú princíp možnosti (ako voľba vybrať si dobre a zle – sloboda, ale zároveň 

zobrať za svoju voľbu rozhodnutia zodpovednosť), princípy KBT, a veľký dôraz bol kladený 

na humánne princípy, ako prijatie klienta, kongruencia, a jeho akceptácia. V konečnom 

dôsledku nás zaujímal pohľad terapeutov na uplatnenie psychoterapie v danom 

resocializačnom zariadení. V tomto kontexte môžeme podotknúť, že terapeuti vnímajú 

uplatnenie v danom resocializačnom zariadení veľmi podobne, už len z toho dôvodu, že sa 

zhodujú na definícii psychoterapie, vnímajú rovnako terapeutický vzťah, alebo humánne 

princípy. Avšak, považujeme za potrebné dodať, že uplatnenie psychoterapeutických prvkov 

v danom resocializačnom zariadení záleží primárne od toho, aký majú terapeuti absolvovaný 

akreditovaný psychoterapeutický výcvik (aj napriek tomu, že pracujú ako tím, tak dominancia 

prístupu, v ktorom majú výcvik je prítomná), aj keď sme vyššie uviedli čo najčastejšie 

terapeuti uplatňujú, tak napriek tomu nachádzame pestrosť v celom procese.  

 

3.12 Odporúčania pre prax 

V súvislosti s realizovaným výskumom, si dovoľujeme uviesť niekoľko odporúčaní 

pre prípadnú nadväzujúcu výskumnú činnosť, ako i pre vykonávanie odbornej praxe. 

Rozvíjajúc súčasnú podobu výskumu navrhujeme rozšíriť výskumnú vzorku. Nakoľko my 

sme výskum realizovali iba s 3 respondentmi (keďže sme si zvolili predvýskum ako časť 

výskumu), tak nie je možné zovšeobecniť jeho výsledky pre všetky resocializačné zariadenia 

na Slovensku. Prínosom by určite bol i nový výskum. Hoci sme boli spokojní s metódami 

kvalitatívneho výskumu, v budúcnosti by mohol byť zaujímavý aj kvantitatívny výskum. 

Napokon, naším prvotným zámerom bolo realizovať kvantitatívno-kvalitatívny výskum, 

avšak vzhľadom na udalosti, ktoré sme popísali na začiatku kapitoly týkajúcej sa výskumného 

projektu, tak sme sa rozhodli len pre kvalitatívny výskum. V kontexte výskumu vo vzťahu 

k odbornej praxi, navrhujeme jej rozvíjanie v týchto smeroch: neustále rozširovať teoretický 

rámec terapeutov (pomocou odborných diskusií, workshopov a pod.), mapovať zručnosti 

terapeutov, viacej rozširovať myšlienku uplatňovania psychoterapeutických prvkov 

v resocializačnej praxi, či už v spolupráci s akademickou pôdou, odborníkmi, ale aj 

verejnosťou, ako aj viacej sprístupniť možnosť absolvovania psychoterapeutického výcviku 

pre terapeutov v resocializačných zariadeniach.  
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ZÁVER 

 

Radi by sme sa na záver pokúsili o zhrnutie najdôležitejších momentov, ktoré 

charakterizujú našu prácu. V teoretickej časti sme si definovali pojmy, ktoré s našou témou 

súvisia, ako napríklad psychoterapia, jej uplatnenie a ciele, venovali sme sa smerom 

psychoterapie, ktoré považujeme dôležité pre sociálnu prácu, ako aj resocializácii, závislosti, 

ale aj sociálnemu pracovníkovi v role psychoterapeuta a pod. Psychoterapiu môžeme chápať 

ako fenomén, ktorý je vo svete rozšírený už niekoľko rokov. Avšak, ak sa pozrieme na 

psychoterapiu a jej uplatnenie v resocializačnej praxi, tak môžeme vidieť (vyplývajúc hlavne 

z výskumu) isté obavy, diskusie a pod. Ponúka sa nám tu rozvaha o tom, kto je vlastne 

psychoterapeut, ktorý môže uplatňovať psychoterapiu (a stým spojené záležitosti, ktoré sa jej 

týkajú), alebo psychoterapeutické prvky v resocializačnej praxi v plnom rozsahu. Zastávame 

názor, aj vzhľadom na vyššie uvedené, že psychoterapeut v plnom slova zmysle nie je človek, 

ktorý dovŕšil druhý stupeň VŠ a absolvoval psychoterapeutický výcvik. To nestačí, nakoľko 

psychoterapeut v plnom slova zmysle musí nadobudnúť isté kompetencie a okrem toho byť 

zapísaný v zozname psychoterapeutov. Vtedy môžeme hovoriť o psychoterapeutovi v plnom 

slova zmysle, a tým pádom aj o tom, že psychoterapiu v danom zariadení uplatňuje a môže 

uplatňovať v plnom rozsahu. Realita výskumu nám ukazuje, že v zariadení sa nenachádzajú 

psychoterapeuti, ale psychológ, sociálny pracovník, a zamestnanec s vyštudovanou teológiou 

spolu s filozofiou (ako aj ďalší zamestnanci, ktorí nie sú psychoterapeutmi ako takými). Svoje 

vzdelanie si doplnili o psychoterapeutický výcvik. Tu chceme poukázať aj na to, že v rámci 

resocializácie drogovo závislých môžu pracovať aj ľudia s vyššie uvedeným povolaním, čo sa 

týka aj nás, ako napríklad sociálna práca. Nakoľko, respondenti vyjadrili svoj názor na 

uplatňovanie psychoterapie, princípov, metód a spoločných faktorov, tak z ich výpovedí 

môžeme hovoriť o pestrosti uplatňovania nie psychoterapie, ale psychoterapeutických prvkov. 

Zároveň ale vnímame veľké pozitívum, ktoré poukazuje na vnútornú podmienku zariadenia, 

a to, potrebnosť mať absolvovaný psychoterapeutický výcvik, tu chceme poukázať na to, že 

psychoterapeutický výcvik, jeho absolvovanie, daným terapeutom prináša väčšiu zručnosť 

v uplatňovaní psychoterapeutických prvkov (okrem iného), čo vnímame a považujeme za 

veľký prínos v rámci práce s klientmi. Vzhľadom na uvedené, z nášho pohľadu sa nám 

podarilo naplniť cieľ práce – či už v teoretickej, alebo praktickej časti. Preto veríme, že naša 

práca zaujme nielen odbornú, ale i laickú verejnosť.  
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ŠVOČ práca reminiscenčná terapia seniorov/iek je skúmaná v teoretickej aj empirickej 

rovine. Reminiscenčná terapia je v súčasnosti prospešnou liečebnou a validizačnou metódou 

pri práci so seniormi trpiacimi Alzheimerovou chorobou. Cieľom ŠVOČ práce je 

charakterizovať vplyv reminiscenčnej terapie na seniorov, najmä na ich kognitívne funkcie, 

porovnať reminiscenčnú terapiu vykonávanú v rodine a zariadení sociálnych služieb 

s dôrazom na poukázanie významu využívania rôznorodých metód reminiscenčnej terapie. V 

prvej kapitole je obsahom charakterizovať osobnosť seniora a následne definovať životný štýl 

seniora v rodine a v rezidenciálnej starostlivosti. Cieľom druhej kapitoly je definovať 

reminiscenčnú terapiu a následne sa hlbšie zamerať na reminiscenciu seniorov 

v rezidenciálnej starostlivosti a domácej starostlivosti, t. j. rodine. V rámci rezidenciálnej 

starostlivosti sa táto kapitola hlbšie zameriava na individuálnu a skupinovú terapiu seniorov. 

Obsahom je tiež vplyv reminiscenčnej terapie na kognitívne funkcie seniorov. 

Kľúčové slová: 

Reminiscenčná terapia. Seniori. Alzheimerova choroba. Validizácia. Rezidenciálna 

starostlivosť. Rodina. Sociálna práca. Terapia. Životný štýl. Kognitívne funkcie. Metódy 

reminiscenčnej terapie.  
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Švoč thesis Reminiscence Therapy of seniors is examined on theoretical as well as empirical 

level. Reminiscence Therapy is nowadays a useful healing and validating method for working 

with seniors suffering under Alzheimer's disease. The aim of the present Švoč is to 

characterize the influence of reminiscence therapy for seniors, mostly to their cognitive 

functions, to compare the reminiscence therapy carried out in family and in social services 

facilities emphasizing the meaning of using various methods of reminiscence therapy. The 

content of the first chapter is to characterize personality of a senior and consequently to define 

lifestyle of a senior in a family and in a social services facility. The aim of the second chapter 

is to define the reminiscence therapy and subsequently to focus closely on seniors` 

reminiscence in residential care and in homecare that is in a family. In terms of residential 

care, this chapter is aimed at individual and group therapy of seniors. The content is also the 

influence of reminiscence therapy to cognitive functions of seniors. 

Key words: 

Reminiscence therapy. Seniors. Alzheimer's disease. Validating. Residential care. Family. 

Social work. Therapy. Lifestyle. Cognitive functions. Methods of Reminiscence therapy. 

 

 

ÚVOD 

  

Starnutie je prirodzenou súčasťou nášho života. V našich podmienkach predstavuje 

senior neoddeliteľnú súčasť spoločnosti. V ostatných rokoch v rámci Slovenska čoraz 

častejšie rezonuje pojem starnutie obyvateľstva. 

Populáciu Slovenskej republiky podľa prognóz čaká postupné starnutie. Výsledky 

Štatistického úradu Slovenskej republiky (2007, [cit. 2017-03-18]) poukazujú, že za obdobie 

2007-2025 sa priemerný vek obyvateľstva zvýši o 4,6 roka, čo znamená 12,1 %. 

Predpokladaný index starnutia pred rokom 2025 dosiahne hodnotu 100. Z tohto pohľadu nás 

čaká najintenzívnejšie starnutie populácie v histórií. V roku 2025 sa predpokladá, že počet 

žien v poproduktívnom veku bude 150 v predproduktívnom len niečo okolo 100. Z tohto 

dôvodu sa do roku 2025 index starnutia ešte o niečo zvýši. Zamýšľajúc sa nad prognózami sa 

aktuálne už nachádzame vo fenoméne najintenzívnejšieho starnutia populácie v našej krajine. 

Toto starnutie sa netýka len Slovenska ale ide aj o celoeurópsky problém. Preto došlo aj 

k vypracovaniu rôznych dokumentov, ktoré sa snažia starnutie intenzívne riešiť. 
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Dokument Európa 2020 (2010, [cit. 2017-03-18]) sa v rámci cieľa inkluzívneho rastu 

bude snažiť podporovať zdravé a aktívne starnúce obyvateľstvo, ktoré sa v súčasnosti zvyšuje. 

Medzi svoje najdôležitejšie ciele na medzinárodnej úrovni radí vytvoriť také podmienky, aby 

sa zvýšila produktivita pôrodnosti a sociálnej súdržnosti. Na vnútroštátnej úrovni, t. j. 

Slovensko sa bude usilovať o vytvorenie nasledovných programov: 

 zabezpečiť sociálnu inováciu sociálne zraniteľných skupín, 

 podpora boja proti diskriminácií (napr. postihnutých osôb, seniorov), 

 opatrenia na riešenie osobitných okolností mimoriadne ohrozených skupín. 

Vnútroštátne opatrenia sa týkajú aj reminiscenčnej terapie, kde sa bude Slovensko 

snažiť využívať systémy sociálneho zabezpečenia a dôchodkové systémy naplno s cieľom 

podpory príjmu a zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Reminiscenčná terapia sa 

postupne stáva súčasťou sociálnej Starostlivosti najme v zariadeniach rezidenciálnej 

starostlivosti.  

V rámci zariadení rezidenciálnej starostlivosti sa v ostatných rokoch objavujú najmä 

osoby, ktoré trpia zdravotnými problémami rôzneho charakteru. V spojitosti s reminiscenčnou 

terapiou ide najmä o psychické problémy. V roku 2015 bolo evidovaných na Parkinsonovu 

chorobu 20 895 osôb a na Alzheimerovu chorobu 10 056 osôb. Počet novoevidovaných osôb 

je 3 237 na Parkinosonovú chorobu a Alzheimerova choroba bola novoevidovaná u 2 330 

osôb (Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2015 [cit. 2017-03-18]). Zamýšľajúc sa nad 

výsledkami je zrejmé, že starnutie obyvateľstva sprevádza aj zvyšujúci sa počet ochorení. 

V spojitosti s týmto zvyšujúcim sa počtom chorôb má reminiscenčná terapia, ako validizačná 

liečba svoje uplatnenie.  

Reminiscenčná terapia je rozšírená najmä v zahraničí, najčastejšie v Spojených štátoch 

amerických. V ostatných desaťročiach sa začala uplatňovať aj v našich podmienkach. 

V spojitosti so sociálnou prácou vychádza z rôznych teoretických východísk. 

V humanistickom prístupe spojenom so psychológiou vychádza najmä z učenia Carla 

Rogersa, v československých podmienkach v rámci reminiscenčnej terapie tento prístup 

uplatňuje autorka Janečková, Vacková (2010). Súčasťou humanizmu je aj validizačná liečba, 

ktorá bude predmetom 2. kapitoly. Naratívny prístup patrí k dôležitým koncepciám 

v reminiscenčnej terapii. Objavuje sa v publikáciách Oldřicha Matouška (2005), autorky 

Suchej (2012), Havránkovej (2008). Antropológia je súčasťou historického vývoja človeka, 

pričom v reminiscenčnej terapii má svoje nezastupiteľné miesto. Z tejto teoretickej koncepcie 

vychádza známy predstaviteľ Arthur Gobineau. V československej línií sa o tento koncept 

opiera Jirák (1998) alebo Zgolová (2003). Pedagogika alebo psychológia výchovy sa taktiež 
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uplatňuje v reminiscenčnej terapii, pričom v súvislosti so seniormi túto teoretickú koncepciu 

využíva Muhlpachr (2004), či Rabušicová (2011). Spomenúť je potrebné aj psychologicko-

biologický koncept vychádzajúci z učenia Herberta Spencera. Z tejto koncepcie vychádza 

autor napríklad český autor Přibl (2015). 

Cieľom predloženej práce ŠVOČ je charakterizovať vplyv reminiscenčnej terapie na 

seniorov, najmä na ich kognitívne funkcie, porovnať reminiscenčnú terapiu vykonávanú 

v rodine a zariadení sociálnych služieb s dôrazom na poukázanie významu využívania 

rôznorodých metód reminiscenčnej terapie. 

 

Súčasný stav poznania 

Reminiscenčná terapia sa čoraz viac stáva súčasťou každodenného života seniorov 

v rezidenciálnych zariadeniach. Predstavuje rozmanité spektrum metód so zameraním na 

rôzne oblasti osobnosti seniora, či už sú to vnútorné alebo vonkajšie charakteristiky. Medzi 

základné a zároveň najvyužívanejšie metódy reminscenčnej terapie, patrí arteterapia, 

biblioterapia, muzikoterapia, poeterapia alebo pracovná terapia. Každá z týchto metód je 

špecifická a podobne, ako reminiscenčná terapia sú spracované z rôznych terapeutických 

smerov.  

Reminiscenčná terapia sa z pohľadu psychológie sústreďuje na psychiku osobnosti 

seniora. Sústreďuje sa hlavne na toleranciu klienta, pozorné počúvanie a vcítenie sa do role 

klienta. Prvky psychológie využívala aj predstaviteľka a sociálna pracovníčka Naomi Failová, 

ktorá zaužívala v rámci reminiscenčnej terapie validáciu. Dôležité je spomenúť význam 

sociológie v reminiscenčnej terapii. Sociológia významne prispieva k adaptácií seniora 

v zariadení, t. j. reminiscenčná terapia sa pomocou sociológie snaží pôsobiť a zlepšovať 

vzťahy medzi členmi v rezidenciálnej starostlivosti. Z aspektu sociálnej práce reminiscenčná 

terapia predstavuje poskytovanie sociálnej služby seniorom, vedenie individuálneho plánu 

seniora a pozorovanie zmien pôsobením terapie, dôležitosť sa pripisuje aj práci sociálneho 

pracovníka s rodinou seniora najmä sprostredkovanie kontaktu medzi nimi, osobitnú prácu 

sociálneho pracovníka s introvertnými klientmi, ktorý vyžadujú špecifickú starostlivosť 

a pod..  

Postupným úspechom v zahraničí, si reminiscenčná terapia našla svoje miesto aj 

v našich podmienkach. Stala sa súčasťou rôznych publikácií so zameraním na pedagogiku, 

sociálnu prácu alebo psychológiu. V oblasti psychológie a psychoterapie sa tejto téme venuje 

Monika Mačkinová (2009), konkrétne na metódy reminiscencie. Z hľadiska sociálnej práce je 

dôležité spomenúť Beátu Balogovú (2009, 2016), Oldřicha Matouška (2005) alebo Janečkovú 
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(2007). Reminiscenčná terapia je aj formou učenia, preto z pedagogického aspektu túto 

problematiku publikuje Petra Jedličková, Vladimír Labáth (2004) alebo Ctibor Határ (2011, 

2012). Najväčšie uplatnenie má reminiscenčná terapia v oblasti zdravotníctva, konkrétne pri 

pozorovaní zmien v kognitívnych funkciách.  

Nepriamo definovanú môžeme reminiscenciu nájsť aj vo viacerých zákonoch 

Slovenskej republiky. Konkrétne v zákone o sociálnych službách 448/2008 Z.z., alebo 

v zákone o sociálnej práci 219/2014 Z.z.. Kolískou reminiscenčnej terapie sú Spojené štáty 

americké a z veľkej časti Anglicko. Medzi najvýznamnejšie predstaviteľky patria už vyššie 

spomenutá sociálna pracovníčka Naomi Fail a anglická divadelná herečka, režisérka 

a spisovateľka Pam Schweitzer. Práve Pam Sweitzer, ako prvá v Európe založila prvú 

reminiscenčnú sieť s účasťou 16. krajín Európy. Svoje pôsobenie rozšírila, aj ako 

koordinátorka rôznych svetových konferencií a festivalov v oblasti reminiscenčnej terapie. 

Najaktuálnejšie sa konal celosvetový workshop s názvom Spomínanie na minulosť: 

vytváranie budúcnosti (Remembering the past: Building the future). Workshop sa zameriaval 

na reminiscenčné umenia a prednášok o divadelných predstaveniach (European Reminiscence 

Network & International Work, 2016, [cit. 2017-03-20]).  

 

1 CHARAKTERISTIKA OSOBNOSTI SENIORA 

  

Starnutie je celoživotným cyklom, ktorý ovplyvňuje každého z nás. Predstavuje 

fenomén, ktorý v súčasnosti vo veľkom ovplyvňuje ľudskú populáciu. Aj keď je starnutie 

a staroba vnímaná ako niečo konečné, negatívne, v mnohých prípadoch záleží práve na nás, 

ako sa s týmto javom stotožníme a ako ho budeme čo najlepšie a najužitočnejšie prežívať. 

V súčasnej spoločnosti sa za seniora považuje osoba, ktorá dosiahne vek 60 rokov. 

Na základe rozdelenia sa podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (Svetová zdravotnícka 

organizácie v Slovenskej republike, http://www.who.sk, [cit. 2016-12-15]) starnutie delí na tri 

obdobia: 

 vek 60 – 74 rokov – raná staroba, 

 vek 75 – 89 – vlastná staroba, 

 vek 90 a viac rokov – dlhovekosť. 

Tento vek je v mnohých prípadoch len orientačný, keďže mnoho osôb v tomto veku 

ešte stále pracuje a sú aktívne. Mnohí autori pripisujú seniorom vek okolo 60 rokov. Balogová 

http://www.who.sk/
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(2008, s. 13) považuje konkrétne za seniora osobu, ktorá dosiahla vek 60 až 65 rokov, keď 

vstupuje do dôchodku. S tým je spojené vnímanie seniora a seniorky zo strany spoločnosti. Sú 

vnímaní ako osoby s nízkym sociálnym statusom z dôvodu straty niektorých osobnostných 

vlastností a kompetencií. Iné vnímanie seniora predstavuje Keller (2012), ktorý tvrdí, že 

seniori sú ľudia najčastejšie od šesťdesiateho roku života až po smrť. Dôležitým odlišujúcim 

faktorom je rod/pohlavie a dôležitosť sa pripisuje aj získanej kvalifikácií, ktorá je prepojená 

na spoločenskú stratifikáciu, mobilitu a reguláciu. 

Starnutie je proces, ktorý sa priamo týka každej osoby a je potrebné, aby bol 

samotnými seniormi, ale aj spoločnosťou vnímaný ako prirodzený. V priebehu staroby 

dochádza k zmene viacerých funkcií v organizme, čo môže spôsobiť zmenu v charaktere 

osobnosti. Starobu Balogová (2016, s. 5) definuje, ako „výsledok procesu starnutia“. 

V súvislosti so starobou je potrebné definovať starnutie, ktoré definuje Hrozenská (2008, 

s. 23), ako „prirodzený, nepretržitý a nezvratný proces, pri ktorom vznikajú zmeny organizmu 

v závislosti od pôsobenia mnohých vonkajších a vnútorných faktorov“. 

Z doterajších úvah vyplýva, že starnutie predstavuje celoživotný proces, ktorého 

výsledkom je staroba. Dôležitosť sa pripisuje aj faktorom, ktoré ovplyvňujú proces starnutia. 

Z definície Hrozenskej, ide hlavne o vonkajšie
3
 a vnútorné

4
 faktory.  

V súčasnosti sa najčastejšie staroba delí na kalendárnu, biologickú a sociálnu. 

Kalendárna staroba určuje vekové obdobie, do ktorého sa osoba dostane. Túto starobu 

môžeme označiť, aj ako sociálny konštrukt. Biologická staroba zahrňuje zmeny, ktoré sú 

fyzického alebo duševného charakteru. Tieto zmeny sú ale u každého jedinca individuálne. 

Sociálna staroba alebo inak sociálna periodizácia, určuje schopnosť osoby zúčastňovať sa na 

sociálnych vzťahoch, resp. kvalitu sociálnej spôsobilosti (Přibl, 2015, s. 10). 

Nadväzujúc na starnutie a starobu je potrebné sa zamerať aj na osobnosť seniora, 

seniorky
5
. V literatúre sa môžeme stretnúť v rámci osobnosti seniora s bio-psycho-sociálno-

duchovným systémom. Tento systém je obdobný, ako uvádza Přibl, doplnený o duchovný 

aspekt . Podľa Határa (2014, s. 41) osobnosť človeka, ako „jedinečný a neopakovateľný bio-

psycho-sociálno-duchovný systém, sa vyvíja a mení v závislosti od spoločenského vývoja 

v určitom spoločenskom, historickom, časovom a teritoriálnom kontexte“. Tento systém teda 

                                                 
3
 Telesné prejavy (zmeny na pokožke, zhoršený zrak) , sociálne prejavy (zmeny v oblasti bývania, financií, 

vzťahov s inými ľuďmi), fyzikálne prejavy (zmeny v oblasti životného prostredia, pracovnom prostredí, zmena 

reakcie na počasie) Přibl (2015). 
4
 Psychické prejavy (poruchy osobnosti, problémy so zvládaním záťažových situácií, pocity menej cennosti), 

Genetické prejavy (dedičná výbava, dlhovekosť alebo krátkovekosť, ktorá môže byť geneticky podmienená), 

Zdravotné prejavy (znížená obranyschopnosť organizmu, dlhšie hojenie rán) Hrozenská (2008). 
5
 ďalej chápeme ako obidva rody. 
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predstavuje výbavu každého človeka, ktorý nie je stály ale počas života meniaci sa. 

Špecificky a významne sa mení počas staroby. Biologické zmeny
6
 sa podľa Mlýnkovej (2011) 

najčastejšie spájajú s orgánovými sústavami a ich orgánmi ale zmeny môžu prebiehať aj na 

koži alebo na pohybovom systéme. Z tvrdenia je zrejmé, že ide predovšetkým o vnútorné 

zmeny, ktoré môžu byť viditeľné aj navonok. V rámci duchovného aspektu, môžeme vidieť 

rozdiel v duchovnej stránke dieťaťa a seniora. Zatiaľ, čo dieťa často krát nevníma potrebu 

modliť sa a navštevovať kostol, senior, či seniorka v modlitbách nachádza pokoj, lásku 

a určité odovzdanie sa bohu, pretože starobu vníma, ako niečo čo je so smrťou spojené (Přibl 

2015). V tomto zmysle sa môžeme stretnúť s termínom religiozita alebo religiózny aspekt 

života. Podľa Smékala (2004, s. 55-56) „duchovná opora je ešte ďaleko náročnejšia a tiež ešte 

menej prepracovaná, ako opora psychosociálna. Pomáha nájsť alebo obnoviť zmysel života, 

zaujať postoj k neodvratnému údelu a poskytnúť istotu“.  

Pozornosť je potrebné venovať aj psychickej stránke seniora a seniorky. Psychická 

stránka zahŕňa široké spektrum symptómov v starobe. Možno tu zaradiť pamäť, slovnú 

zásobu, vedomosti, schopnosti, zručnosti, schopnosť myšlienkového pochodu a pod. Bližšie 

tieto kognitívne funkcie približuje Suchá (2013, s. 28), patria sem „hlavne pamäť, ale tiež 

koncentrácia k pozornosti, abstraktné a logické myslenie, myslenie v súvislostiach, orientácia 

(miesta, času, situácie, svojej osoby), myslenie a úsudok, priestorové myslenie 

a predstavivosť, spracovanie informácií, počítanie a celá rada ďalších funkcií“. Všetky tieto 

kognitívne funkcie sú v tomto období ovplyvňované spôsobom spracovávania emócií. Emócie 

v tomto veku zohrávajú veľkú úlohu v psychickom zdraví. Výsledky experimentov uvádzajú, 

že v tomto veku je pomer negatívnych a pozitívnych emócií 3:1. Emócie, ktoré môžu 

u seniora ovplyvňovať psychické zdravie sú podľa Kováča (2013, s. 103) senzorické, 

osobnostné, k iným ľuďom, gnostické, praktické, etické, estetické, altruistické, hedonistické 

a spirituálne. To, či tieto emócie negatívne alebo pozitívne ovplyvnia zdravie je spojené 

s tým, ako senior príjme svoje postavenie v spoločnosti. Je zrejmé, že v mnohých prípadoch je 

ťažké seniorom zmieriť sa s touto situáciou, preto Stehlíková (2007, s. 32) tvrdí, že „emócie 

sú zdrojom rýchleho spracovávania informácií, negatívne informácie spôsobujú pokles 

schopnosti odkloniť pozornosť k novému ohnisku“.   

Z tvrdenia vyplýva, že staroba je chápaná, ako ohnisko, nová situácia, nové sociálne 

postavenie. Seniorský vek je často spájaný s niečím, čo je konečné, záverečné a spojené so 

smrťou. Táto informácia, myšlienka sa u seniora a seniorky prejavuje typickým psychickým 

                                                 
6
 Kalvach (1997) uvádza zmeny v organizme, riadení organizmu, pohybového aparátu, nervovom systéme, 

obehovom systéme, tráviacom systéme a pod.. 
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starnutím, ktoré Határ označuje (2014, s. 52), „ukazovateľmi psychického starnutia môžu byť 

tiež neadekvátnosť, opatrnosť, úzkostlivosť, nerozhodnosť nespokojnosť, a nedôverčivosť 

seniorov, ktoré sa explicitne prejavujú vo vzťahu k svojmu okoliu“. Vychádzajúc z tohto 

tvrdenia každá stránka osobnosti seniora, či už biologická, psychická, sociálna, či duchovná 

sa navzájom ovplyvňuje. Vyplýva z toho, že ak chcú seniori prežiť starobu bez problémov 

a pozitívne, mala by byť každá stránka ich Ja aspoň z časti naplnená. 

Dôležitý aspekt starnutia zohráva aj sociálne vnímanie seniora, seniorky alebo 

vnímanie seba samého. V tomto smere tu patrí zaradenie seniora do spoločnosti, ich vnímanie 

spoločnosťou, ako aj záujem o sociálne kontakty. V mnohých prípadoch vstup do dôchodku 

spôsobuje oslabenie sociálneho statusu seniora a spôsobuje sociálne vylúčenie. Existuje 

mnoho dôvodov, prečo dochádza k tomuto problému ale často krát sa seniori v tomto veku 

cítia nepotrební, zbytoční. Opúšťajú svoje sociálne kruhy, sociálne kontakty a uťahujú sa do 

ústrania. Tento fakt by bolo možné spájať s tvrdením Stehlíkovej (2007), kedy dochádza 

k negatívnemu spracovaniu informácií, senior sa nevie stotožniť so svojím novým ohniskom 

a vníma ho, ako niečo nepotrebné a traumatizujúce.  

Túto sociálnu stránku pripisuje Nakonečný (1998, in: Balogová 2008, s. 16) 

k motiváciám „ktoré zodpovedajú fyzickým potrebám, kvalite a bezpečnosti prostredia, 

sociálnym a sebarealizačným motívom. Ego väčšiny ľudí sa vyznačuje tým, čo nazývame 

sebaúcta, resp. pozitívne oceňovanie“. Z tvrdenia je zrejmé, že tak ako vnímanie seba samého 

patri medzi siné stránky sociálneho cítenia seniora, aj pozitívne oceňovanie alebo nazeranie 

zo strany spoločnosti veľmi prispieva k naplneniu sociálnej stránky seniora. Sem môžeme 

zaradiť dôležitosť rodiny, svojich detí, vnúčat, ďalej sú to priatelia, susedia, bývalí kolegovia 

s ktorými sa seniori cítia bezpečne a neizolovane. Dôležité je, aby boli seniori zapájaní do 

spoločenských aktivít, riešení situácií, problémov, aby sa dostatočne vážne bral ich názor 

a pohľad na veci. Všetky tieto skutočnosti prispievajú k naplneniu dôležitosti seniorov 

v sociálnom prostredí.  

Podobnú myšlienku uvádza aj Balogová (2008, s. 15), ktorá tvrdí, že ,,seniori 

prechádzajúci procesom starnutia a staroby, procesom vstupu do dôchodku, prechádzajúci 

zmenami v rodinnom životnom cykle sa dostávajú do nových náročných situácií“. Podľa 

tvrdení autorov je zrejmé, že obdobie seniorského veku nie je až také jednoduché, ako 

prevláda všeobecný názor. Na seniorov sú čoraz viac kladené zvýšené nároky najmä 

s finančnou sebestačnosťou, informovanosťou a schopnosťou byť užitočný. Tak, ako 

spoločnosť zohráva veľkú úlohu vo vnímaní seniora, tak má veľkú úlohu aj vnímanie seniora 

seba samým. Vnímanie seba môže mať často krát horšie dôsledky, ako vnímanie a názor zo 
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strany iných. Prechodom do dôchodkového veku u mnohých seniorov dochádza k neúcte 

a nespokojnosti so sebou samým. Podľa Frankla (1994) sa často u seniorov vyskytuje 

myšlienka, že život stráca zmysel lebo je spojený so smrťou, konečnosťou človeka a ďalej už 

nevidí zmysel žiť. Všetky tieto myšlienky, ako sme už vyššie spomenuli súvisia najmä so 

zhoršením zdravia a úbytkom niektorých kognitívnych funkcií.   

Práve zdravie u seniorov a senioriek zohráva významnú úlohu v prežívaní kvalitnej 

a spokojnej staroby. V prvom prípade je najdôležitejšie samotné vnímanie tejto životnej 

situácie samotným seniorom, no na druhej strane je potrebné aby túto etapu človeka pozitívne 

zdieľali aj ostatní príslušníci sociálneho prostredia. V tomto zmysle je možné vyjadriť 

tvrdenie, že rodina patrí medzi nosnú a základnú sociálnu skupinu, ktorá dokáže seniorovi 

zabezpečiť kvalitné a plnohodnotné prežívanie staroby. Práve seniorom a ich životu v rodine 

bude venovaná nasledovná kapitola. 

 

1.2 Životný štýl seniora v rodine 

 Rodina pre človeka znamená významný aspekt v napĺňaní základných životných 

potrieb. Predstavuje základnú bunku spoločnosti, kde sa človek od narodenia formuje 

a pripravuje na plnohodnotný a samostatný život. Tak, ako je na nej závislé dieťa, môžeme 

tvrdiť, že pre seniora napĺňa najdôležitejšiu úlohu v prežívaní kvalitnej staroby. 

Kvalita života alebo inak sociálnu pohodu, či ľudskú spokojnosť definuje Tokárová 

(2002, s. 26), ako „rozdiel medzi očakávaním a tým, čo človek v skutočnosti v živote dosiahne. 

Čim menší je rozdiel, tým je väčšia kvalita života. Čím menej je človek schopný dosiahnuť 

svoje očakávania, tým horšia je kvalita jeho života“. V tomto smere zohrávajú dôležitosť 

očakávania človeka a ich napĺňanie, pričom kvalita závisí od toho, či človek svoje očakávania 

naplnil dostatočne alebo nie. Iný názor má Heřmanová (2012, s. 408), ktorá prirovnáva 

kvalitu života k multidimenzionálnemu pojmu, ktorý má dimenzie, „materiálnu 

(existencionálnu), psychologickú, kultúrno – antropologickú, morálnu, sociologickú, 

medicínsku, estetickú a i.“. Vychádzajúc z tvrdení autoriek, je zrejmé že kvalita života 

zohráva v živote seniora v rezidencionálnej starostlivosti dôležitú úlohu. V tomto zmysle je 

potrebné zamerať sa aj na životný štýl seniora. 

Životný štýl predstavuje špecifikovaný typ správania sa jedinca alebo sociálnej 

skupiny so zvláštnosťami konania, správania, spôsobmi, zvykmi, sklonmi, ktoré sú trvalé. 

Určuje sa na základe vonkajších foriem života, ľudskej individuality, prejavuje sa relatívnou 

samostatnosťou, schopnosti utvárať sa a fungovať podľa svojich vlastných predstáv 

(Tokárová 2002). Dôležité je spomenúť, že životný štýl ovplyvňuje najmä životná, rodinná 
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a profesijná dráha jedinca, spoločenské stereotypy, úlohy, tradície. Úzko súvisí 

s podmienkami života, ktoré sa premietajú do sociálnych rolí a správania človeka (Čihovský 

et. al. 2007, in: Liba 2016). Z uvedeného vyplýva, že životný štýl je tvorený počas životnej 

dráhy človeka, pričom u starších ľudí dochádza k meniacim sa podmienkam z dôvodu zmeny 

životnej situácie. Za takúto situáciu môžeme teda považovať aj zmenu z domácej 

starostlivosti na rezidenciálnu starostlivosť. Čo sa týka životného štýlu, môžeme sa 

v literatúre v súvislosti s týmto pojmom stretnúť aj s výrazom starostlivosť o seba. Konkrétne 

Reichstadt et. al. (2007, in: Lovaš et. al. 2014), tvrdí, že seniori v starostlivosti o seba 

pripisujú význam psychickým faktorom, ako sú flexibilita prispôsobiť sa meniacim situáciám 

a stavu a mať na dianie okolo seba optimistický a pozitívny náhľad. Starnutie pre nich 

neznamená nemať choroby, ale úspešne proti ním bojovať a venovať pozornosť veciam 

vyvolávajúcim pozitívny pocit. 

V prežívaní staroby u seniora je základom, čo najväčšie zachovanie autonómie 

a sebestačnosti. Aby bola autonómia a sebestačnosť rozvíjaná najlepšou podmienkou je 

prirodzené prostredie. V doterajších odhadoch sa uvádza, že u osôb starších, ako 65 rokov 

potrebuje občasnú alebo minimálnu pomoc rodiny asi 80% seniorov a senioriek. Z tohto 

odhadu je zrejmé, že v súčasnosti je väčšina týchto osôb sebestačná a dokážu sa o seba 

samostatne postarať (Kováč, 2013). V súvislosti s touto problematikou bol v roku 2014 

v Slovenskej republiky realizovaný výskum odkázanosti na pomoc inej osoby pri sebaobsluhe. 

Zo zistení vyplynulo, že približne 35 % starších osôb má nejakú odkázanosť na pomoc inej 

osoby. Špecifickejšie tvoria osoby vo veku 64-74 rokov 17 % odkázanosti na inú osobu. Po 

75. roku života zasahuje tento problém odkázanosti vyše polovicu populácie tejto vekovej 

kategórie. Po spriemerovaní sa zistilo, že pomoc pri odkázanosti potrebuje približne 32 % 

osôb vo veku 65+ (Repková 2014, [cit. 2017-02-22]). Z uvedeného sa touto problematikou 

odkázanosti na pomoc inej osoby na Slovensku zaoberá Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny. Konkrétne ide o služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia 

dôchodkového veku. Tieto služby vykonávajú zariadenia sociálnych služieb a sú určené pre 

fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia, fyzické osoby s vymedzeným druhom zdravotného postihnutia a fyzické osoby 

vyššieho veku (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, www.employment.gov.sk, [cit. 

2017-02-22]). 

Nesmieme opomenúť nadväzujúc na predošlú kapitolu, že v spoločnosti sa čoraz viac 

objavujú aj seniori, ktorí majú problém postarať sa sami o seba. Problémy sú spojené 

http://www.employment.gov.sk/
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s prežívaním bio-psycho-sociálno-duchovných aspektov života ale, aj s narastajúcim počtom 

chorôb. Tieto osoby sú často odkázané na čiastočnú alebo úplnú pomoc inej osoby. Jedným 

riešením a najlepšou možnosťou pre aktívne a kvalitné prežívanie staroby je domáca 

starostlivosť. V rámci vyššie spomenutého prirodzeného prostredia môžem rozlišovať 

starostlivosť domácu v zmysle manželskom alebo v zmysle blízkej rodiny (detí, vnúčat, 

súrodencov) (Přibl 2015). 

Manželstvo zohráva v živote klientov najsilnejší zväzok. Partneri sa navzájom 

najlepšie poznajú, poznajú spôsob života jeden druhého, dokážu spolu najlepšie spolunažívať. 

Mnoho manželstiev je šťastných, spokojných a dokážu u človeka geronta najlepšie stotožniť 

sa s novým sociálnym statusom. Seniori v manželstve najadekvátnejšie reagujú na zmeny, 

ktoré v tomto období nastávajú, najmä čo sa týka psychických a sociálnych aspektov. V tejto 

súvislosti, viacerí autori tvrdia, že manželstvo zohráva veľkú úlohu v napĺňaní sociálnej 

opory. Koubeková (1997, s. 107), definuje sociálnu oporu, ako „súbor vzťahov, ktoré jedinec 

percipuje v komunikačnej sieti, ako subjektívne významné pre zachovanie vlastnej identity 

a psychickej rovnováhy“. zamýšľajúc sa nad tvrdením Koubekovej, je zrejmé, že sociálna 

opora sa podieľa na psychickom a sociálnom živote seniora a seniorky. Sociálna opora taktiež 

podporuje presvedčenie seniora seniorky, že je v spoločnosti uznávaný, ľudia si ho vážia a sú 

ochotní mu v prípade ťažkostí poskytnúť pomoc a starostlivosť (Mareš 2001). Sociálna opora, 

teda na seniora pôsobí pozitívne a kladne a môžeme ju podľa Mareša (2002, s. 35) deliť na 

viacero typov: 

 emocionálna opora, 

 inštrumentálna opora (praktická pomoc), 

 informačná opora (poskytovanie informácií), 

 opora poskytovaná sociálnym spoločenstvom (v prípade sunáležitosti), 

 opora potvrdením platnosti (poskytnutie spätnej väzby). 

V súvislosti s manželstvom je dôležité tiež poukázať na fakt, že manželstvo v séniu 

nemusí byť v niektorých prípadoch kladné. Dochádza k frustrácií a ťažkostiam s pochopením 

svojej situácie. Vznikajú manželstvá seniorov, ktoré žijú v klasickom patriarchálnom súžití. 

To znamená, že veľkú rolu v týchto manželstvách zohráva rovnoprávnosť. Konkrétne ide 

o problém mužov stotožniť sa s rovnocennou partnerskou pozíciou, kedy žena dokáže napĺňať 

funkcie muža. Medzi takéto funkcie môžeme zaradiť funkciu živiteľa rodiny. V minulosti sa 

takéto role mužov spoločnosti brali ako samozrejmosť. Ženy sa v týchto rolách mužom 

vyrovnávajú, čoho dôsledkom sú vznikajúce konflikty. Tieto role často krát ženy preberajú aj 
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z dôvodu ubúdania fyzických síl mužov, chorobami s čím sa často muži ťažko vyrovnávajú. 

Ďalším problémom v manželstvách pri vstupe do dôchodku je obdobie prázdneho hniezda. 

Tento pojem predstavuje adaptáciu seniora na obdobie dôchodku. Obdobie prázdneho hniezda 

konkretizujú dve fázy (Zeman 2004, s. 25-27): 

 fáza pracovnej aktivity - v tomto období dochádza k vysokej pracovnej aktivite oboch 

manželov, čo spôsobuje citové odcudzenie, 

 druhá fáza - vzniká vstupom do dôchodku, kedy manželia nedokážu zosúladiť 

spoločné súžitie, práve z dôvodu predchádzajúcej fázy  

Problém, ktorý ohrozuje súčasných seniorov je ovdovenie. Tento problém sa častejšie 

vyskytuje u žien, ako mužov a predstavuje u oboch pohlaví veľmi traumatizujúce a ťažké 

obdobie. Obzvlášť tento problém sužuje seniorov, ktorí žijú v šťastných manželstvách a so 

stratou manžela, manželky sa ťažko vyrovnávajú.  

Strata partnera ovplyvňuje život človeka do takej miery, do ktorej to očakáva. 

Môžeme sem zaradiť situáciu, keď je partner pripravený a zmierený so stratou partnera napr. 

z dôvodu ťažkej choroby alebo táto situácia nie je očakávaná. Vo väčšine prípadov sa seniori 

vyrovnávajú primerane so stratou partnera, naopak asi u 20 % seniorov dochádza 

k neschopnosti vyrovnať sa s touto situáciou. V súvislosti s adaptáciou je dôležité 

poznamenať, že so stratou partnera sa lepšie vyrovnávajú muži, ako ženy. Tento fakt môže 

vychádzať z pohlavných rolí, pretože ženský status je často odôvodnený závislosťou 

od mužského (Hrozenská 2008). So stratou partnera prichádza u seniora, seniorky k pocitom 

osamelosti. 

Osamelosť predstavuje v živote seniora pocit vnútorného nedostatku sociálnych 

vzťahov a kontaktov. Tento jav je v často krát málo pozorovateľný oproti stavu samoty. 

Osamelosť je podľa Žiakovej et. al., (2008, s. 13) „nepríjemný zážitok, ktorý sa vyskytuje, 

keď okolie sociálnych vzťahov osoby je v nejakom smere nedostačujúce, buď kvantitatívne 

alebo kvalitatívne“. Podobnú definíciu ponúka Bruno (2002, s. 8), podľa ktorého je osamelosť 

„negatívny mentálny a emocionálny stav, pre ktorý sú typické pocity izolácie a nedostatok 

významnejších vzťahov s inými ľuďmi“. Vychádzajúc z definícií je zrejmé, že osamelosť je 

negatívny jav spojený s interpersonálnymi vzťahmi. Dôležitosť v tomto veku je pripisovaná 

najme kontaktu seniora s vonkajším svetom a záujmom vonkajšieho sveta o seniora. Tento 

nezáujem môže nastať aj opačný, v prípade, keď senior neprejavuje záujem o kontakty 

a vytváranie vzťahov po strate partnera. Prežívanie osamelosti u mužov a žien je priemerne 

rovnaké. Rozdiel nastáva v popieraní pocitov osamelosti. Muži majú tendenciu potláčať 
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a popierať pocit osamelosti, ako ženy, pretože osamelí muži sú menej akceptovaní a vo väčšej 

miere sociálne odmietaní (Výrost, Slaměník 2001, s. 122). 

Potlačiť pocit osamelosti môže u seniorov rodina. Najčastejšie prichádza pomoc zo 

strany blízkej rodiny, keď seniori stratia partnera, ktorý sa o nich staral, či spolunažíval s nim 

alebo sa seniori nevládzu o seba postarať sami. Rodina znamená pre každého pocit bezpečia, 

lásky a istoty. Obzvlášť to platí u seniorov, ktorí v séniu potrebujú tieto základné funkcie 

rodiny. Hlavnou úlohou spoločnosti, je teda podľa Klevetovej, Dlabalovej (2008), „vytvárať 

širokospektrálny systém sociálnych služieb, ktoré môžu rodine plnenie základných funkcií, 

najmä však podpornej, významne uľahčiť“. Vychádzajú z tohto tvrdenia, je zrejmé, že na 

opore seniorov v rodine zohráva dôležitú úlohu aj spoločnosť. Spoločnosť môže vytvárať tieto 

podmienky, ale v konečnom závere rodina málokedy spĺňa tieto podmienky v zabezpečení 

optimálnej starostlivosti o staršieho člena: Haškovcová (2010, s. 286) 

 chcieť sa postarať, 

 môcť sa postarať, 

 dokázať (vedieť) sa postarať. 

Životný štýl seniora v rodine môžeme rozdeliť na pozitívny alebo negatívny. Znamená 

to, že do tohto delenia spadá množstvo aspektov, ktoré rodina musí spĺňať. Chcieť sa postarať 

o seniora obsahuje najmä vôľu a obetavosť v starostlivosti o túto osobu. Členovia rodiny by 

mali súhlasiť so starostlivosťou a snažiť sa zosúladiť život so životom staršieho člena. Súlad 

životov predstavuje zachovať, čo najprirodzenejšie a najznámejšie prostredie, v ktorom 

senior, seniorka doposiaľ žili. Môcť sa postarať o seniora, je ďalšou špecifickou podmienkou 

v starostlivosti. Negatívne faktory, ktoré ovplyvňujú životný štýl seniora sa najčastejšie spája 

s finančnými prostriedkami rodiny. Tiež sem môžeme zaradiť aj dôchodok, ktorý spadá 

seniorovi. Starostlivosť o seniora predstavuje veľmi nákladnú a náročnú situáciu najmä 

v spojitosti s liekmi, liečbou a zdravotnými pomôckami. Rodina by mala zosúladiť svoje 

financie s financiami dôchodcu na túto starostlivosť. Schopnosť dokázať sa postarať 

o staršieho člena je tiež veľmi dôležitou podmienkou. Zaraďujeme tu najmä vedomosti napr. 

o chorobe seniora, seniorky, schopnosti jednotlivých členov vykonávať opatrovateľské úkony 

v spojitosti so starostlivosťou o seniora. Môžeme sem zaradiť aj časový harmonogram rodiny 

v súvislosti s pracovným časom a časom, ktorý je potrebný na obsluhu seniora. 

Stretnúť sa môžeme aj s otázkou medzigeneračného spolunažívania. Táto otázka 

v rámci domácej starostlivosti sa týka najmä zladenia života mladej generácie so staršou 

generáciou. V dnešnom svete je táto otázka veľmi diskutabilná, pretože dochádza k oslabeniu 

medzigeneračných vzťahov. Klevetová, Dlabalová (2008, s. 80) tvrdia, že „mať v úcte 
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seniorov (rodičov a prarodičov) je základným etickým i náboženským princípom spoločnosti 

v každej dobe. Žiaľ, emocionálna otupenosť dnešného človeka vedie k oslabeniu dôvernejšej 

medzigeneračnej komunikácie“. Medzigeneračné spolunažívanie, ktoré bolo v minulosti 

najmä spojené so životom na vidieku je dnes minulosťou. Dôvodom je najmä nesúlad medzi 

spôsobom života starších a mladších generácií, nezhody v názoroch, spôsobe života a tiež 

prílišné interesovanie starých rodičov do výchovy vnúčat. Spolužitie generácií v niektorých 

prípadoch pretrváva aj do dnes. Môžeme to vidieť najmä u rodín, kde prevláda u detí starých 

rodičov nepriaznivá bytová, či materiálna situácia. Tieto deti sú väčšinou závislé na svojich 

rodičoch, u ktorých hľadajú útočisko a často krát ich aj finančne podporujú (Határ 2011). 

Prejavy diskriminácie sú taktiež veľmi častým javom, ktorý sa vyskytuje v súvislosti so 

starostlivosťou o seniorov. Diskriminácia ovplyvňuje nielen životný štýl seniora, ale aj 

zdravie. V tejto súvislosti môžeme použiť termín ageizmus, alebo diskriminácia seniorov
7
, 

ktorý Mlýnková (2011, s. 36) označuje, ako „vekovú diskrimináciu, ktorá môže byť pre 

seniorov dosť nebezpečná“. V tomto smere ide o rozdielny prístup k spoločenským skupinám, 

ktorý obmedzuje najmä práva a rovnosť s ostanými ľuďmi. Ďalším negatívnym faktorom 

môže byť zlé zaobchádzanie so seniormi, s ktorým sa pri starostlivosti o seniorov môžeme 

stretnúť. Ide o výrazný sociálny a zdravotný problém, ktorý sa odráža v kvalite životného 

štýlu seniora. Prejavy týrania a zneužívania
8
 Malíková (2011), označuje syndrómom zlého 

zaobchádzania so seniormi, pod ktoré spadá domáce, inštitucionálne násilie, ale aj 

zanedbávaná starostlivosť.  

Na druhej strane je dôležité spomenúť aj pozitívne faktory, ktoré ovplyvňujú a kladne 

pôsobia na životný štýl seniora v rodine. Aj keď v našej kultúre je momentálne trendom, že 

mladé rodiny žijú samostatne, v mnohých prípadoch sa ešte stretávame s viacgeneračným 

spolunažívaním. Tu je dôležitá vzájomná dohoda a dostatok miesta v dome, či byte. Pozitívne 

viacgeneračné súžitie poskytuje seniorom vhodné zázemie, bezpečnosť a okamžitú pomoc. 

Prináležitosť k rodine u seniora vyvoláva pocit nepostrádateľnosti a významu, ako osoby. 

Senior je významný pre svoje rozhodovanie, rady a porozumenie, ktoré získava počas svojho 

života. Vplyv staršieho člena môže pozitívne ovplyvniť deti, ako ja vnúčatá. Deti seniorov 

preberajú od svojich rodičov úctu voči starším, poznávajú ich problémy, starosti a odlišnosti. 

Viacgeneračné súžitie ma pozitívny vplyv aj na vnúčatá seniorov, kedy dochádza k spoločnej 

                                                 
7
 Neskrývaná averzia (odpor, nechuť) voči seniorovi, vyhýbanie sa kontaktu so seniorom, nadmerná podpora, 

ageizmus v komunikácií a pod.. 
8
 Telesné týranie (pády z nejasných príčin, zlomeniny, stopy po uhryzení), materiálne/ finančné zneužívanie 

(nízke povedomie o finančnej situácií, predaj cenností, miznúci majetok), emocionálne zanedbávanie (strach, 

úzkosť, nespavosť), zanedbávanie druhou osobou – rodinným alebo iným opatrovateľom (dehydratácia 

a podvýživa seniora, nedostatočná hygiena, špinavé oblečenie), sexuálne zneužívanie a pod.. 
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výchove, starostlivosti, vnúčatá obohacujú život seniora v oblasti techniky, informovanosti 

o novinkách a pod.. Platí tu iná kvalita lásky, odlišné vnímanie radosti, ako u vlastných detí, 

väčšia zodpovednosť alebo viac obáv (Lendhartová 2010). Spomenúť je dôležité podporu, 

ochotu, lásku a toleranciu členov rodiny, ktoré najviac prispievajú k pozitívnemu životnému 

štýlu seniora (Mlýnková 2011). Rodina plní aj základné funkcie a ciele spojené so 

starostlivosťou o seniorov. Mlýnková (2011) ich delí na obecné alebo špecifické ciele 

starostlivosti. Obecné ciele sa spájajú s vytvorením sociálne podporného prostredia 

a zdravého životného štýlu. Špecifické ciele väčšinou vychádzajú z ochorenia alebo 

postihnutia, kde môžeme zaradiť poučenie seniora a rodiny o zdravotnom stave, dodržiavanie 

sebestačnosti, poskytovanie informácií o liečbe alebo príspevkov na starostlivosť a pod. 

 

1.3 Životný štýl seniora v rezidenciálnych zariadeniach 

Väčšia časť seniorov si praje prežiť svoj život v kruhu rodiny, v mieste a kde prežil 

celý svoj život a na mieste kde sa cíti bezpečne a spokojne. V dnešnej kultúre ale prevláda iný 

spôsob života seniorov, často spájaný so životom v rezidenciálnych zariadeniach alebo 

inštitucionálnou starostlivosťou v zriadeniach pre seniorov. V predchádzajúcej kapitole bol 

spomenutý životný štýl seniora v rodine, jeho klady a zápory súčasťou tejto kapitoly bude 

životný štýl seniora v rezidencionálnych zariadeniach.  

Seniori sa ocitajú v zariadeniach sociálnych služieb hlavne kvôli svojmu zdravotnému 

stavu, kedy nie sú schopní samostatne sa o seba postarať, nemajú partnera alebo osobu, ktorá 

by sa o nich plnohodnotne dokázala postarať. V tomto kontexte môžeme organizovanú 

starostlivosť o seniorov rozdeliť do troch skupín Bartošovič (2006): a) neinštitucionálnu, 

b) poloinštitucionálnu, c) inštitucionálnu. Inštitucionálnu starostlivosť, pod ktorú spadá aj 

rezidenciálna starostlivosť, ďalej Bartošovič (2006, s. 9) delí na zdravotnícku
9
 a sociálnu

10
. 

Rezidenciálnu starostlivosť definuje Labáth (2004, s. 10), ako „celodennú nepretržitú 

(dvadsaťštyrihodinovú) formu pomoci alebo ochrany s rozmanitou škálou „služieb“ pod 

jednou strechou. Disciplína, ktorá čerpá zo sociologických a psychologických teórií
11

, 

koncepcií starostlivosti o človeka a teórií riadenia“. Z tvrdení je zrejmé, že takáto 

starostlivosť je predpokladom širokého spektra služieb a pomoci, ktorá je seniorovi 

                                                 
9

 Spadajúca do koncepcie geriatrie. Spadá sem všeobecný lekár, sociálna sestra, geriatrická ambulancia, 

oddelenie pre starých a dlhodobo chorých, ošetrovateľské oddelenie, hospic a pod.. 
10

 Forma sociálnej pomoci pri riešení sociálne núdze. V minulosti zákon o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z.z., 

ktorý neskôr nahradil zákon o sociálnych službách č. 448/2008 zahŕňal tieto služby: opatrovateľská služba, 

organizovanie spoločného stravovania, prepravná služba, sociálna pôžička a starostlivosť v zariadeniach 

sociálnych služieb 
11

 Sociológia organizácie, sociálna psychológia, pracovná psychológia a pod.. 
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k dispozícií takmer stále. S určitosťou môžeme povedať, že v týchto organizáciách ide najmä 

o sociálne služby, ktoré sú v domácej starostlivosti málo vykonávané z dôvodu nevedomosti 

členov rodiny alebo sa nevykonávajú vôbec. Podľa zákona 448/2008 Z.z. je „sociálna služba 

odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností“. 

V zmysle zákona o sociálnych službách č. 448/2008, § 12, ide v súvislosti so seniormi 

o sociálne služby na riešenie nepriaznivej životnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového 

veku
12

. Aj keď rodina je primárnym zdrojom napĺňania základných životných potrieb, 

obzvlášť u seniorov, nedokáže v mnohých prípadoch plnohodnotne poskytnúť dôležité 

odborné činnosti, ako v rezidenciálnych zariadeniach. Tieto odborné činnosti sú taktiež 

obsiahnuté v zmysle zákona o sociálnych službách č. 448/2008, § 16, ktorý medzi nich 

zaraďuje „základné sociálne poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo, pomoc pri 

odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, pomoc pri uplatňovaní práv 

a právom chránených záujmov, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť 

v zariadení, pracovná terapia, tlmočenie, sprostredkovanie“. Tieto činnosti sú teda zamerané 

na zvýšenie pohodlia a kvality života seniorov v inštitúciách. Dôležitosť tu zohráva aj 

samotná rezidenciálna organizácia, či inštitúcia, ktorá by mala spĺňať svoje poslanie a plniť 

svoj zámer smerom ku klientom.  

Rezidenciálne inštitúcie, zariadenia alebo organizácie sú vykonávateľmi už vyššie 

spomenutých sociálnych služieb a odborných činností. Môžu mať rôzne zameranie a ciele 

práce s klientmi. V skutočnosti však plnia dve základné úlohy Labáth (2004): 

 poskytujú pomoc, oporu jedincovi alebo jeho rodine, 

 chránia spoločnosť, pred nebezpečnými jedincami alebo skupinami. 

Z tohto hľadiska je zrejmé, že majú buď pomáhajúci charakter alebo izolačný, 

ochranný charakter. Taktiež sa tieto zariadenia môžu deliť podľa charakteru klientely, teda na 

ktorú oblasť sú špecializované a tu môžeme zahrnúť liečbu závislých, starostlivosť o staršie 

osoby a pod. Rezidenciálne inštitúcie alebo zariadenia plnia aj svoje základné funkcie, medzi 

ktoré vo vzťahu k seniorom zaraďujeme terapeutické funkcie, stimulačné, náhradné, či 

diagnostické a prognostické funkcie (Labáth 2004). Nadväzujúc na myšlienky Labátha, 

rezidenciálna starostlivosť prispieva k životnému štýlu seniorov, aj keď predstavuje iné, 

v mnohom pre seniorov cudzie prostredie. Tu je dôležitá adaptácia seniora na prostredie 

                                                 
 
12

 Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby 

a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, domáca opatrovateľská služba (ďalej len "opatrovateľská 

služba")," prepravná služba, sprievodcovská služba a predčitateľská služba, tlmočnícka služba, sprostredkovanie 

tlmočníckej služby, sprostredkovanie osobnej asistencie, požičiavanie pomôcok. 
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zariadenia. V tomto zmysle ide teda o prispôsobenie alebo prispôsobovanie sa na život 

v zariadení. Na seniora vplýva mnoho faktorov a nových vecí, niekedy v rozpore s tým na čo 

bol doposiaľ zvyknutý. Adaptácia na inštitucionálny život podľa Bartošoviča (2006) prebieha 

v troch fázach: 

 fáza očakávania - obdobie rozhodovania, kedy sa človek odhodláva podať žiadosť do 

zariadenia, 

  fáza vlastnej adaptácie - tesne po príchode do zariadenia, ktorá zvyčajne trvá 

6 mesiacov. Obe fázy sú označované ako stresové a môžu byť sprevádzané 

komplikáciami, 

 fáza následná alebo doznievajúca - akceptácia pobytu, prejav aktívnej adaptácie. 

V mnohých prípadoch ale dochádza k nestotožneniu sa s adaptáciou seniora a môže to 

prerásť až do rezignácie, či sociálnej dezintegrácie. Tento stav je pre seniora veľmi 

nebezpečný, pretože môže spôsobiť poruchy psychiky, suicíditu, poruchu orgánov, až smrť. 

Porucha adaptačnej schopnosti je označovaná, ako geriatrický maladaptačný sydndróm
13

. 

Aby sa predchádzalo takýmto problémom s adaptáciou seniora do prostredia podľa Matouška 

et. al. (2005), je dôležité vytvoriť adaptačný plán. Adaptačný plán alebo individuálny plán
14

 

ma pomáhať úspešne zvládnuť náročné obdobie v živote seniora a obsahuje najmä 

poskytovanie informácií o prostredí, získanie nových susedských, či priateľských kontaktov, 

prisvojenie svojho priestoru v novom prostredí a mnoho ďalších. Veľmi prospešná je práca 

inštitúcie s rodinou seniora, ktorá taktiež podporuje úspešnú adaptáciu človeka. Aj keď rodina 

nie je vykonávateľom starostlivosti, často z dôvodu jej nezvládania, zohráva dôležitú úlohu, 

pretože podľa Zgolu (2003, in: Matoušek, 2005) rodinný príslušníci s myšlienkou, že 

sa niekto o staršiu osobu postará postupne strácajú záujem o túto osobu. Podľa Zgolu je preto 

                                                 
13

 Prejav adaptačného zlyhania, typického pre vyšší vek, človeka prechádzajúceho z domáceho prostredia do 

dlhodobej inštitucionálnej. Medzi rizikové faktory patria psychické riziká (duševná choroba), biologické riziká 

(imobilita), prídavné biologické riziká (fajčenie) a sociálne riziká (osamelosť, strata partnera) (Kalvach et. al., 

2004). 
14

 Podľa zákona o sociálnych službách 448/2008, § 9. ods. 1 je poskytovateľ sociálnej služby „ povinný plánovať 

poskytovanie sociálnej služby podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby, 

viesť písomné individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby a hodnotiť priebeh poskytovania 

sociálnej služby za účasti prijímateľa sociálnej služby. Ak je prijímateľ sociálnej služby fyzická osoba s ťažkým 

zdravotným postihnutím alebo fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, súčasťou individuálneho 

plánu je aj program sociálnej rehabilitácie“. 

 Podľa zákona o sociálnych službách 448/2008, § 9. ods. 2 je individuálny plán „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. Individuálny plán je koordinovaný 

pracovníkom, ktorý podporuje a sprevádza prijímateľa sociálnej služby v procese individuálneho plánovania 

(ďalej len "kľúčový pracovník"). Proces individuálneho plánovania zahŕňa identifikáciu individuálnych potrieb, 

voľbu cieľov individuálneho plánu, voľbu metód dosahovania cieľov individuálneho plánu, plán činností a aktivít 

napĺňania individuálneho plánu a hodnotenie individuálneho plánu.“  

http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/67706/1/2?vtextu=individu%C3%A1lny%20pl%C3%A1n&timeslice=null#lema7
http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/67706/1/2?vtextu=individu%C3%A1lny%20pl%C3%A1n&timeslice=null#lema8
http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/67706/1/2?vtextu=individu%C3%A1lny%20pl%C3%A1n&timeslice=null#lema9
http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/67706/1/2?vtextu=individu%C3%A1lny%20pl%C3%A1n&timeslice=null#lema10
http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/67706/1/2?vtextu=individu%C3%A1lny%20pl%C3%A1n&timeslice=null#lema11
http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/67706/1/2?vtextu=individu%C3%A1lny%20pl%C3%A1n&timeslice=null#lema12
http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/67706/1/2?vtextu=individu%C3%A1lny%20pl%C3%A1n&timeslice=null#lema13
http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/67706/1/2?vtextu=individu%C3%A1lny%20pl%C3%A1n&timeslice=null#lema14
http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/67706/1/2?vtextu=individu%C3%A1lny%20pl%C3%A1n&timeslice=null#lema15
http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/67706/1/2?vtextu=individu%C3%A1lny%20pl%C3%A1n&timeslice=null#lema16
http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/67706/1/2?vtextu=individu%C3%A1lny%20pl%C3%A1n&timeslice=null#lema17
http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/67706/1/2?vtextu=individu%C3%A1lny%20pl%C3%A1n&timeslice=null#lema18
http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/67706/1/2?vtextu=individu%C3%A1lny%20pl%C3%A1n&timeslice=null#lema19
http://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/67706/1/2?vtextu=individu%C3%A1lny%20pl%C3%A1n&timeslice=null#lema20
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dôležitá spolupráca medzi inštitúciou a rodinou už od začiatku. S rodinou by sa mal uzavrieť 

kontrakt, v ktorom je určené ktoré úlohy vo vzťahu k seniorovi ostávajú, a ktoré preberá 

inštitúcia alebo zariadenie. Udržiavanie vzťahov medzi seniorom a rodinnými príslušníkmi je 

veľmi dôležité a taktiež to významne prepája generácie.  

V tomto smere môžeme povedať, že ide o snahu zlepšiť kvalitu života seniora 

v rezidenciálnom zariadení. Kvalita života je aj odrazom životného štýlu seniora 

v rezidenciálnom zariadení, ktorý sa oproti rodinnému líši. 

Aktivita alebo aktívny život podporuje prevenciu predčasného starnutia seniorov 

v zariadení a je jedna z možností, ako vyvolať u seniora pozitívne pocity a triezvy náhľad na 

život. Hovoríme teda o starobe, ktorú Čeledová, Čevela (2010) nazývajú programom 

úspešného starnutia a aktívnej staroby. V rámci Európskej únie sa starnutiu venuje 

medzinárodný program Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, 

udržateľného a inkluzívného rastu
15

. Na národnej úrovni Slovenská republika vypracovala 

Národný program aktívneho starnutia na roky 2014–2020. Tento program sa v súvislosti 

s inštitucionálnou starostlivosťou zaväzuje naplniť princíp nezávislého, bezpečného 

a kvalitného života starších ľudí, pričom konkrétne sa sústredí na oblasť zdravotnej 

starostlivosti, bývania, dôchodkového systému a sociálnych služieb
16

. Tieto programy sú 

zamerané na prevenciu vzniku nežiaducich javov u seniorov, najmä chorôb a straty aktívneho 

života.  

Ďalším dôležitým faktorom, ktorým sa dá predísť maladaptácii, predčasnému starnutiu 

a pozitívne pôsobí na aktívne trávenie staroby je voľný čas. Seniori často využívajú svoj 

voľný čas v súvislosti s predchádzajúcim životom. Je úzko prepojený s hodnotovou 

orientáciou spoločnosti a samotného jedinca. Hodnotová orientácia je u človeka vytvorená 

z vrodených dispozícií a ovplyvňovaná vonkajšími faktormi (Muhlpachr, Staníček 2001). 

Z tohto hľadiska je teda dôležité nezanedbávať, to čo človek nadobudol a vykonával pred 

vstupom do sénia. To znamená, že v rámci rezidencionálnej starostlivosti, by nemali byť 

seniorom odopreté aktivity a stimulácie podporujúce myseľ a telo. Dôležitosť sa kladie 

striedaniu činnosti s odpočinkom, práci a pohybu na čerstvom vzduchu, fyzickej kondícií 

                                                 
15

 Inkluzívny rast – hospodárstvo s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré prispieva k hospodárskej, sociálnej 

a územnej súdržnosti. Táto priorita sa sústreďuje na boj proti chudobe, sociálnemu vylúčeniu a zmenšeniu 

rozdielu v poskytovaní sociálnej starostlivosti (Európa 2020, 2010). 
16

 Sociálne služby sa ďalej rozdeľujú na : dostupnosť, kvalita a finančná udržateľnosť; rozvoj terénnych 

sociálnych služieb a ambulantných sociálnych služieb, podporujúcich zotrvanie starších ľudí v prirodzenom 

rodinnom prostredí; humanizácia sociálnych služieb spojená s podporou deinštitucionalizácie sociálnych služieb, 

poskytovatelia neformálnej starostlivosti (opatrovatelia) a ich sociálna ochrana; koordinácia a integrácia 

dlhodobej zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb 
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pokiaľ to zdravie seniorovi dovoľuje alebo otužovať sa. Zabezpečiť sa má teda v rámci tejto 

starostlivosti vitalita a najmä chuť a radosť zo života (Žumárová 2012).  

Aktivizácia seniorov v rezidenciálnych zariadeniach je vykonávaná pomocou rôznych 

programov, ktoré vyplývajú z pracovnej náplne personálu zariadenia. Vytvorenie 

akéhokoľvek programu podľa Rheinwaldovej (1999, s. 28) „závisí od troch požiadaviek: 

nadšenia personálu (zdravotných ošetrovateľov, sociálnych pracovníkov) i dobrovoľníkov; 

tvorivej príprave programu a príprave obyvateľov“. Dôležitosť sa pripisuje najmä aktivitám 

každodenného života.  

Exituje široké spektrum aktivít činnosti, ktoré môžu byť náplňou programu seniorov 

v resocialiačnom zariadení. Duffková, Urban, Dubský (2008, s. 78 - 84) delia aktivity do 

nasledujúcich skupín: 

 kultúrne aktivity – receptívne a perceptívne, 

 športové (fyzické) aktivity – okrem športu, prechádzky, pobyty v prírode, 

 sociálne aktivity – spoločenské stretávanie, návštevy, 

 vzdelávacie aktivity – čítanie kníh, časopisov, skupinové krúžky, 

 verejné aktivity – záležitosti zamerané na verejné blaho a politiku, 

 rekreačné a cestovateľské aktivity – záhradkárstvo, turistika, relaxácia, 

 hobby a manuálne aktivity – osobné záujmy a koníčky, 

 hry. 

V mnohých prípadoch ale dochádza k obmedzeniu (psychické, fyzické) seniorov 

a z tohto dôvodu sa v rezidenciálnych zariadeniach vytvárajú aktivizačné programy. 

Aktivizačné programy pre seniorov sú predovšetkým zamerané na silné stránky 

jedinca, ktoré by sa mali rozvíjať a podporovať. V zariadeniach existuje množstvo takýchto 

programov, medzi najbežnejšie vykonávané podľa Rheinwaldovej (1999, s. 13 - 23) patria: 

ručné práce, tvorivé činnosti, spoločenské programy (diskusie, hry, hudba, tanec), cvičenie, 

športy, športové hry, činnosti v prírode, náboženské programy, vzdelávacia činnosť. 

Veľmi špecifickou oblasťou, ktorú seniori v rezidencálnych zariadeniach často 

vyhľadávajú je vzdelávanie, resp. vzdelávacie činnosti. V laickom chápaní môžeme tvrdiť, že 

vzdelávanie seniora môže prebiehať aj formou čítania kníh, časopisov, či sledovaním 

dokumentov. V odbornom chápaní je vzdelávanie seniorov predmetom vednej disciplíny 

geragogiky, ktorá sa špecificky zameriava na preseniorskú a proseniorskú edukáciu. V rámci 

tohto vzdelávania môžeme hovoriť tiež o sociálno edukačnej starostlivosti. 
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 Oblasťou preseniorskej edukácie sú ľudia 5 rokov pred dosiahnutím dôchodkového 

veku, ale v zmysle dlhodobého časového horizontu proseniorská edukácia predstavuje 

celoživotnú prípravu na starnutie a psychologickú prípravu v smere prevencie starnutia 

(Čornaničová 2007). Proseniorská edukácia vychádza z presvedčenia, že predstavy o starobe 

si človek vytvára počas svojho života, rastie s nami a jej kvalita závisí od nás, od pochopenia 

jej hodnoty a zmyslu (Pápežská rada pre laikov 1999). Vyplývajúc z tvrdení je zrejmé, že 

vzdelávanie v starobe je dôležité v oboch prípadoch. Je dôležité aby senior, či seniorka 

nevnímali starobu za negatívnu a neprospešnú. Vzdelávacie aktivity môže do života seniora 

priniesť pozitívny zmysel, v smere rozvoja nových kontaktov, rozširovania svojich osobných 

záujmov a pod.. Dôvody, prečo seniori v súčasnosti vyhľadávajú vzdelávacie aktivity sú 

Matýsková (2004, in: Sýkorová, Chytil, 2004): byť aktívny, sebarealizácia, rozvoj pôvodných 

záujmov, svojej profesie, špecializácie, získavanie nových poznatkov, vedomostí, schopností, 

udržanie svojej samostatnostnej autonómie (napr. v oblasti obsluhy, obrana proti 

diskriminácií), vytváranie a udržanie sociálnych kontaktov, potreba sociálneho prijatia 

a ocenenia, realizovať svoje priania, hľadanie zmyslu života, potrieb vzdelávania. 

Z uvedeného vyplýva, že vzdelávanie je pre seniorov dôležitým aspektom smerujúcim 

k pozitívnemu prežívaniu staroby. Tento aspekt potvrdzuje aj Haškovcová (2010), podľa 

ktorej, ak starí ľudia študujú a majú jeden jasný spoločensky garantovaný program, menej si 

všímajú starnutie, lepšie starobu prekonávajú a prežívajú jej problémy. Vzdelávanie ukazuje 

starým ľuďom novú životnú perspektívu, ponúka nové poznatky a pozitívne vplýva na 

osobnostný rast a potenciál (Muhlpachr 2004). 

Človek sa v priebehu svojho života môže vždy niečo nové naučiť. Nikto nie je natoľko 

starý, aby nemohol získavať nove informácie, vedomosti, či skúsenosti. V súčasnosti 

vzdelávanie seniorov prebieha na troch úrovniach, ako Univerzity tretieho veku
17

 (U3V), 

Akadémie tretieho veku
18

 a Kluby aktívneho starnutia
19

. Prax poukazuje aj na ďalšie možnosti 

vzdelávania seniorov v sociálnych zariadeniach, ktoré podľa Határa (2013), môžeme deliť na 

obligatórne
20

 alebo fakultatívne
21

. V rámci sociálno-edukačnej starostlivosti v sociálnych 

zariadeniach, patrí svojím obsahom a formou medzi najdôležitejšiu a najvýznamnejšiu 

                                                 
17

 Ide o najnáročnejší spôsob vzdelávania seniorov. Pôsobia tu vysokokvalifikovaní vysokoškolskí učitelia, ktorí 

na vysokej úrovni vyučujú radu odborov (veda, história, kultúra a pod.). Umožňuje seniorom spoločenské 

uplatnenie a osobnostný rozvoj. Prvá takáto univerzita vznikla vo Francúzsku v roku 1973.  
18

 Rôzne organizácie a inštitúcie, ktoré sú mimo vysokých škôl. Obsah vzdelávania je prispôsobený potrebám 

a záujmom seniorov Muhlpachr (2004). 
19

 Občianske združenia, ktoré sa vykonávajú formou pozvaní, stretávaní a aktívneho prežívania starnutia. 

Predmetom sú vzdelávacie kurzy, prednášky, poradenstvo a pod. (Čornaničová, 2004). 
20

 Záujmová a terapeutická činnosť. 
21

 Vlastná edukačná činnosť. 
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edukáciu záujmová činnosť. Pod záujmovú činnosť podľa zákona o sociálnych službách §18, 

ods.4, č. 448/2008 Z.z., patrí „kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť 

a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej 

služby“. Zo zákona o sociálnych službách č 448/2008 Z.z., vyplýva že rozvoj schopností 

a zručností u seniora je spojený aj so spoločenskou činnosťou. Spoločenská činnosť 

predstavuje širokú paletu aktivít a programov, kde v rámci rezidenciálnej starostlivosti je 

dôležité spomenúť medzigeneračné programy, ktoré sú súčasťou medzigeneračného učenia. 

Tieto programy majú podľa Rabušicová et. al. (2011, s. 167), viaceré výhody , ako „spájanie 

segregovaných generácií a zlepšenie porozumenia medzi nimi, podpora aktívneho občianstva 

a sociálnej participácie, podpora medzigeneračnej spolupráce, zdieľanie spoločenských 

a profesionálnych zdrojov, zdieľanie vedomostí a zručností medzi generáciami, čo vedie 

k podpore vzdelávania a učenia a rozvoju ľudského potencionálu a kapitálu. Medzigenračné 

učenie alebo vzdelávanie môže byť veľmi prospešné aj pri budovaní informačnej gramotnosti. 

Informačná spoločnosť je v dnešnom svete veľmi ovplyvnená internetom, počítačmi a inou 

vyspelou technikou. Inak to nie je ani vo svete seniorov, ktorí si pomocou počítačov 

a internetu radi krátia voľný čas. V rámci Českej republiky bol realizovaný výskum
22

 

zameraný na osobnosť seniora, ktorý sa vzdeláva, pracuje na počítači alebo s internetom. 

Z výsledkov konštatujeme, že niet pochybnosti o tom, že súčasná vyspelá technika môže život 

seniorov obohatiť nielen informačne, ale aj o kontakt s blízkymi, či pomôcť efektívne pri 

plnení voľného času.  

Z doterajších úvah vyplýva, že životný štýl seniora v rodinnej alebo rezidenciálnej 

starostlivosti je veľmi ťažké porovnávať. Vieme, že existujú výhody aj nevýhody každej 

z tejto starostlivosti ale najdôležitejšie je šťastie a pohoda seniora, seniorky. Z doterajších 

úvah možno tvrdiť, že rodina je pre seniora prirodzeným prostredím pre život, ktoré mu 

poskytuje tie najzákladnejšie potreby a funkcie. Ďalšou špecifickou výhodou je 

spolunažívanie seniora s mladšími generáciami najmä v skúsenostiach z predchádzajúceho 

života, zmyslom pre zodpovednosť a schopnosťou efektívne prispievať k výchove vnúčat. 

Naopak nevýhodou sa stáva neschopnosť rodiny postarať sa o seniora, najmä ak trpí 

vážnejšími chorobami alebo nezáujem rodiny o seniora. V takýchto prípadoch sa dostáva 

k rezidenciálnej starostlivosti, čo môže byť aj výhodou aj nevýhodou. Rezidenciálna 

                                                 
22

 Výskumnú vzorku tvorili seniori vo veku 60 alebo 65 rokov a ankety sa zúčastnilo celkovo 736 respondentov. 

Následne bolo z tejto vzorky zrealizovaných 73 štruktúrovaných rozhovorov. Z výsledkov sa zistilo, že s prácou 

na počítači sa stretli v rôznych časových obdobiach, 80 % respondentov sa stretlo s počítačom ešte počas práce, 

87 % počas kurzov. Seniorov najviac zaujal internet, pričom 24 % respondentov využíva internet na kontakt 

s blízkymi, a v mnohých prípadoch internet využívajú najmä v rámci vyhľadávania správ, zákonov, či cudzích 

slovíčok Žumárová (2010). 
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starostlivosť poskytuje seniorovi všetky sociálne služby , ktoré si jeho stav vyžaduje. 

Starostlivosť je tu na odbornej úrovni a snahou je sa hlavne predchádzanie nežiaducim javom 

v starobe. Doposiaľ sme sa zaoberali seniormi a ich životným štýlom, ktorí netrpia vážnejšími 

zdravotnými problémami, no je potrebné zaoberať sa aj osobami so špecifickými poruchami 

žijúcimi v rezidenciálnych zariadeniach. Jednou z takýchto porúch je aj demencia a jej rôzne 

etiológie, či Alzheimerova choroba. To, ako možno tieto poruchy zmierniť alebo liečiť, 

v rámci rezidencionálnej starostlivosti si predstavíme v nasledujúcej kapitole.  

 

2 POZITÍVA REMINISCENČNEJ TERAPIE PRE SENIORA 

 

V predchádzajúcej kapitole sme sa venovali osobnosti seniora, jeho životnému štýlu 

v rodine a rezidenciálnych zariadeniach. Poslaním tejto kapitoly je venovať sa reminiscenčnej 

terapii, jej pozitívam a významu pre život seniora.  

Reminiscenčná terapia alebo reminiscencia je podľa Janečkovej, Vackovej (2011, s. 1) 

„vybavovanie si udalosti zo života a reminiscenčnú terapiu definujú, ako rozhovor terapeuta 

so starším človekom (alebo so skupinou seniorov) o jeho doterajšom živote, jeho skorších 

aktivitách, prežitých udalostiach a skúsenostiach“. Z uvedeného je zrejmé, že ide o prácu so 

spomienkami z minulosti. Inú definíciu uvádza Mačkinová (2009, s. 97-98), podľa ktorej, je 

reminiscenčná terapia „aktivizačná a validizačná liečba, využíva zachovanú dlhodobú pamäť 

klienta a cez jeho vybaviteľné spomienky ho aktivizuje“. Vyplývajúc z uvedeného je 

reminiscenčná terapia špeciálna liečba zameraná na prácu so spomienkami klienta. 

Najčastejšie sa táto terapia využíva u klientov trpiacich rôznymi formami demencie s cieľom 

podpory mentálneho stavu, zlepšenia komunikácie a odstránenia ťažkostí človeka (Mačkinová 

2009). V tejto súvislosti je potrebné zamerať sa na špecifikáciu klientov, pri ktorých sa 

najčastejšie táto terapia využíva. Ide o klientov trpiacich rôznymi formami demencie, či 

Alzheimerovou chorobou. Tieto choroby budú predmetom nasledujúcej kapitoly s dôrazom na 

význam reminiscenčnej terapie. 

 

2.1 Význam reminiscenčnej terapie  

V tejto časti práce sa pokúsime špecifikovať, čo predstavuje reminiscenčná choroba 

v súvislosti s Alzheimerovou chorobou. Dôležitosť sa pripisuje hlavne definícií Alzheimerovej 

chorobe a jej prejavoch. 
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Pojem demencia a jedna z jej foriem Alzheimerova choroba je podľa Svetovej 

zdravotníckej organizácie (WHO) „postupné degeneratívne ochorenie mozgového tkaniva. 

Spôsobuje postupnú a nezvratnú stratu mentálnych funkcií a predstavuje hlavnú príčinu 

demencie vekovo starších ľudí. Odborníci predpokladajú, že na vzniku ochorenia sa 

podpisujú faktory genetické i vplyvy životného prostredia“. Z definície vyplýva, že 

Alzheimerova choroba predstavuje vážne poškodenie mozgu, ktoré môže byť trvalá 

a zasahuje plnohodnotný život človeka. Poškodenie sa týka najmä kognitívnych funkcií, ktoré 

budú predmetom ďalšej kapitoly. Najčastejšie sa negatívne prejavy objavujú v oblastiach 

pamäti, reči, zraku, priestorovej orientácie, zmene osobnosti, poruchách spánku, či zmenách 

nálad (Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) [cit. 2017-02-19]). Vychádzajúc 

z doterajších úvah reminiscenčná terapia je dôležitou a pozitívnou súčasťou práce s osobami 

trpiacimi rôznymi poškodeniami mozgu. Liečba má aktivizovať a podporovať funkciu mozgu 

v období, kedy človek nedokáže samostatne fungovať a prosperovať. V rámci Slovenska sa 

týmito chorobami zaoberá Slovenská Alzheimerova spoločnosť. V súčasnosti na svete trpí 

demenciou Alzheimerovho typu približne 46,8 miliónov ľudí, pričom každoročne pribúda 

4,5 milióna nových prípadov tejto choroby. Podľa prognóz vzrastie počet chorých do roku 

2040 o sto percent (Slovenská Alzheimerova spoločnosť [cit. 2017-02-19]). V rámci 

Slovenskej republiky, bolo v roku 2013 evidovaných 8 861 osôb trpiacich Alzehimerovou 

chorobou alebo demenciou. Z tohto celkového počtu trpelo Alzheimerovou chorobou 3 533 

mužov a 5 328 žien. Novodiagnostikovaných prípadov v roku 2013 bolo 896 mužov a 1 500 

žien (Národné centrum zdravotníckych informácií [cit. 2017-02-20]). S určitosťou môžeme 

tvrdiť, že touto chorobou častejšie trpia ženy, ako muži.  

Z tohto hľadiska je zrejmé, že reminiscenčná terapia ako aktivizačná a validizačná 

liečba ma v súčasnosti ale aj v budúcnosti negatívny progres. Vzhľadom na rastúci počet osôb 

s poruchami mozgu je reminiscenčná terapia pozitívnou formou pomoci pri dosiahnutí 

plnohodnotného a aktívneho života týchto osôb. Uvedené súvislosti, spojené najmä vplyvom 

na kognitívne funkcie klienta si priblížime v nasledujúcej kapitole. 

 

2.2 Vplyv reminiscenčnej terapie na kognitívne funkcie seniora 

 

Pozitíva reminiscenčnej terapie spočívajú najmä, ako sme už vyššie spomínali 

v širokej palete techník a činnosti zameraných na rôzne oblasti stimulácie kognitívnych 

činností. Najhlavnejším zámerom terapie je pôsobiť emočným zážitkom a spomienkami na 

dlhodobú pamäť. V tejto kapitole načrtneme poruchy a problémy, ktoré môžu postihovať 
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jednotlivé kognitívne funkcie a následne poukážeme na vplyv reminiscenčnej terapie na 

funkcie. Stimuláciu kognitívnych činností môžeme vyvolať rôznymi prostriedkami 

reminiscenčnej terapie.  

Prostriedkom, ako posilňovať dlhodobú pamäť môžu byť rôzne filmové, fotografické, 

či knižné materiály pochádzajúce z minulých udalostí. Súčasťou tejto terapie je aj práca 

s biografiou klienta. Využívajú sa rôzne zozbierané informácie o klientovi, rodinné filmy, 

videá, rodinné fotografie, dokumentačný materiál a pod. (Jirák et al. 1998). Špecificky 

využívanie týchto prostriedkov je významné najmä pre staršie osoby. Staršie osoby majú 

väčšiu potrebu spomínať a podeliť sa o svoje skúsenosti, ako mladší. Mozog pracuje iným 

spôsobom, inak spracováva informácie a životné skúsenosti pomáhajú riešiť životné prekážky 

(Janečková 2007). Mozog je centrom kognitívnych schopností a funkcií, ktoré je potrebné 

najmä v staršom veku nezanedbávať. Nezáujem a nerozvíjanie predstavuje úpadok týchto 

funkcií a môže spôsobiť vznik psychiatrických chorôb alebo duševných chorôb. Nízka 

aktivita mozgu môže v neskoršom veku spôsobiť zhoršenie vštiepivosti pamäte, zhoršené 

vybavenie súvislostí a spomaľuje sa riešene úloh. Tento deficit u osoby spúšťa vlnu ďalších 

porúch a problémov. Najčastejšie trpí človek pocitmi neúspechu a nízkym sebavedomím, čo 

spôsobuje pasivitu a tá sa odráža v nedostatočnej komunikácií. Nedostatočná komunikácia sa 

prehlbuje v nízkej slovnej zásobe a osoba prestáva dôverovať ľuďom (Klucká, Volfová 2009).  

 

Bludný kruh zhoršovania kognitívnych schopností 

starnutie, úraz CNS, demencia 

 pasivita 

 

 

 zhoršenie kognitívnych funkcií 

znížené sebavedomie 

 

  obava z neúspechu, zlyhávanie 

Zdroj: Klucká, Volfová (2009) 

 

Z konceptov prezentovaných v grafe možno vidieť, že poruchy pamäte sú spúšťačom 

ďalších porúch a problémov v oblasti kognitívnych funkcií. Medzi tieto súvisiace funkcie 

môžeme zaradiť pozornosť, jazyk a vyjadrovanie, myslenie, pohybovú, priestorovú zrakovú 

schopnosť či myslenie. 
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Komunikácia a slovná zásoba plní dôležitú úlohu pri získavaní a rozširovaní 

sociálnych kontaktov, či už v domácej starostlivosti seniora alebo rezidenciálnej starostlivosti. 

Matoušek et al. (2005, s. 184) tvrdí, že „sociálne prostredie je dôležité aj pre nadviazanie 

kontaktu a komunikácie s ľuďmi, ktorým ich postihnutie znemožňuje komunikovať bežným 

spôsobom. Je zdrojom účinnej stimulácie, ktorá prebúdza aj v jedincovi s výraznými limitmi 

v komunikácií prežitok vnemov a pocitov, na ktoré môže reagovať“. Z vyjadrenia vyplýva, že 

prostredie významne pôsobí na podporu kognitívnych funkcií klienta. Ďalšou špecifickou 

funkciou, ktorá úzko súvisí s pamäťou a v staršom veku sa pomaly zhoršuje je pozornosť. 

Pozornosť je veľmi dôležitá pri vnímaní podnetov v okolí, ktoré mozog neskôr spracováva. 

Vágnerová (2004) tvrdí, že pozornosť je úzko spojená s pamäťou, je funkciou vedomia 

a zaisťuje človeku zameranie určitým smerom, pomocou pozornosti sa človek zbavuje 

podnetov, ktoré sú pre neho v danú chvíľu nepodstatné. Pozornosť je teda tiež veľmi 

ohrozujúcou funkciou, ktorá môže prispievať k zhoršeniu psychického stavu seniora. Ako 

tvrdí Kulišťák (2003), poškodenie pozornosti ovplyvňuje ďalšie funkcie, preto je dôležité 

dodržiavať pravidelný tréning a rehabilitáciu kognitívnych funkcií. Ďalšou špecifickou 

a meniacou sa kognitívnou funkciou v seniorskom veku je zrak alebo priestorová orientácia. 

Môžeme tvrdiť, že zrak patrí medzi jednu z najdôležitejších funkcií, ktorá ovplyvňuje náš 

život a preto je dôležité sa oň starať. Alzheimerová choroba alebo demencia dokážu výrazne 

oslabiť a ovplyvniť zrakovú alebo priestorovú schopnosť. Najčastejšie sa to odráža 

v rozpoznávaní predmetov, určovaní polohy alebo manipuláciou s predmetmi. Porucha 

zrakovo-priestorových funkcií ma výrazný vplyv najmä na fungovanie človeka v oblasti 

samostatnosti (Klucková, Volfová 2009). Medzi ďalšiu funkciu, ktorá môže byť ohrozená 

Alzheimerovou chorobou alebo demenciou je myslenie. Myslenie Vágnerová (2008) definuje 

ako „mentálnu manipuláciu s rôznymi informáciami“. Z tohto hľadiska nám myslenie pomáha 

pracovať s informáciami a tie následne spracovávať do záverov. Myslenie nám pomáha 

orientovať sa a porozumieť okolitému svetu. Základnou jednotkou myslenia je pojem, ktorý 

predstavuje celú skupinu objektov a vlastností, ktorým sa snažíme porozumieť (Atkinsonová 

1995). Z uvedeného možno konštatovať, že tieto kognitívne funkcie sú veľmi dôležité. Ich 

strata predstavuje spleť rôznych problémov, ktoré následne ovplyvňujú už vyššie spomenutú 

kvalitu života. Je dôležité, aby sa v živote seniorov zdravých alebo trpiacich rôznymi formami 

demencie či Alzheimerovej choroby s týmito funkciami trénovalo. Jednou z takýchto možnosti 

je aj vyššie spomenutá reminiscenčná terapia. Reminiscenčnú terapiu možno prirovnať 

k aktivite, ktorej zámerom je zlepšiť fungovanie seniora.  
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Aktivizácia predstavuje činnosti zamerané na dosiahnutie výchovno–vzdelávacích 

cieľov. Prostredníctvom aktivizácie a týchto cieľov sa má dosiahnuť určitý žiaduci stav. 

Rozlišujeme tri druhy aktivizácie a to: kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú. Pod 

kognitívnu (poznávaciu) aktivizáciu spadá oblasť poznania, intelektuálnych zručností, 

poznávacích schopností (pamäť, myslenie). Psychomotorická oblasť zahŕňa motorické 

schopnosti (pohyb, orientácia) (Kožuchová 2011 [cit. 2017-03-05], in: Tokovská, Šolcová 

2014). Aktivity a ich vykonávanie v uvedených oblastiach v seniorskom veku zohrávajú 

dôležitú úlohu pri zamedzení a predchádzaní nepriaznivému stavu. Aktivizácia seniorov je 

dôležitá najmä pri budovaní sebadôvery, ktorá ako bolo vyššie uvedené spúšťa rôzne poruchy 

a problémy najmä v psychickej oblasti. S otázkou aktivizácie sa môžeme stretnúť aj v zákone 

o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. konkrétne v § 6 ods. 2 (a, ktorý hovorí, že „fyzická 

osoba má právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá svojím rozsahom, formou a spôsobom 

poskytovania umožňuje realizovať jej základné ľudské práva a slobody, zachováva jej ľudskú 

dôstojnosť, aktivizuje ju k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jej sociálnemu vylúčeniu 

a podporuje jej začlenenie do spoločnosti“. Toto znenie zákona sa opiera o právo užívateľa na 

poskytnutie sociálnej služby, ktoré má rešpektovať jeho dôstojnosť a pomôcť mu aktivizovať 

sa v oblasti sebestačnosti a zabrániť jeho sociálnemu vylúčeniu. Na druhej strane tento zákon 

určuje povinnosti poskytovateľovi sociálnej služby podľa § 7, ktorý je povinný aktivizovať 

prijímateľa podľa jeho možností a schopností.  

Vplyv reminiscenčnej terapie nespočíva iba v aktivizácií, ale hlavným zámerom je 

zapojiť seniora do funkcie spomínania. Reminiscencia má významný dopad na klientov 

v období adaptačného procesu. Senior, ktorý prichádza do nového prostredia trpí často 

pocitmi zmätenosti, apatie a neistoty. Prostredníctvom zbierania fotografií, dokumentov, 

predmetov z minulosti sa rodina zapája do vhodnej adaptácie seniora v novom prostredí. 

Strácajú sa pocity viny zo strany rodiny a naopak pretrváva kontakt medzi rodinnými 

príslušníkmi a seniorom (Janečnová, Vacková 2010). Remniscencia, ako liečebná metóda 

pozitívne ovplyvňuje aj vzťahy medzi seniorom a rodinou, pomáha udržiavať kontakty 

s okolitým svetom pokiaľ má rodina o to záujem, ale reminiscenčná terapia má aj ďalšie 

výhody. Medzi najväčšiu a najvýznamnejšiu výhodu, ktorá ovplyvňuje seniorov je vplyv na 

kognitívne funkcie, ktoré sme si už vyššie definovali. V minulosti bola realizovaná štúdia so 

zámerom na zistenie efektu reminiscenčnej terapie u ľudí s demenciou. Pomocou discourse 

analysis (analýzy prehovoru) a využitím pozorovacích techník prebehli nonrandomizované 

štúdie. V týchto štúdiách sa zistilo, že u týchto osôb pomocou reminiscenčnej terapie nastali 

zmeny v oblastiach komunikácie, podpory, rešpektu pomocou poznania vzájomných osudov 
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klientov, pokles negatívnych emócií, aktívnejšie zapájanie pasívnych klientov, či humor 

u osôb, ktoré sa nesmiali. Zo štúdií vyplynulo aj zistenie, že zmeny nastali aj na strane 

personálu, ktorý vykonával reminiscenčnú terapiu. Zaznamenal sa záujem o klientov, ich 

osudy, minulosť a tým sa zlepšilo celkové sociálne prostredie v zariadení. Tieto výskumy boli 

realizované zahraničnými terapeutmi, ako sú Bender, JB. Cook, Lesser, Lazarus a pod. 

(Janečková et al. 2007 [cit. 2017-03-06]). Z uvedeného vyplýva, že reminiscenčná terapia je 

spôsob, ako dosiahnuť u seniorov s Alzheimerovou chorobou zmeny, ktoré im môžu pomôcť 

plnohodnotnejšie prežívať starobu. Dôležitosť zohráva samozrejme pripravenosť seniora na 

prácu so spomienkami. V tomto prípade rozlišujeme reminiscenčnú terapiu, ktorá sa 

vykonáva individuálnym spôsobom alebo skupinovou formou v rezidenciálnych zariadeniach. 

V nasledujúcej kapitole sa budeme venovať reminiscenčnej terapii v rezidenciálnych 

zariadeniach a témou ďalšej podkapitoly bude individuálna a skupinová reminiscenčná 

terapia. 

 

2.3 Reminiscenčná terapia v rezidenciálnych zariadeniach 

Seniori sa stavajú klientmi rezidenciálnej starostlivosti z dôvodu zníženej 

sebestačnosti a vznikom vážnych chronických ochorení, ktoré si vyžadujú celodennú 

starostlivosť. Zariadenia rezidenciálnej starostlivosti sú vhodným miestom pre odstránenie 

alebo zmiernenie týchto nežiaducich stavov. Jednou z takýchto možností je aj reminiscenčná 

terapia v rezidenciálnych zariadeniach. 

Potreba reminiscenčnej terapie, ako validizačnej liečby zameranej naj aktivizáciu 

klienta pomocou spomienok je vysoká. Tento fakt nám potvrdzuje výskum realizovaný 

v zariadeniach pre seniorov v Českej republike, so zameraním na výskyt kognitívnych porúch 

a demencie v zariadeniach pre seniorov. Prvý výskum na tejto problematiky bol realizovaný 

v roku 2007, kde bolo súborom skúmania bolo 325 seniorov. Výsledky tohto prvotného 

výskumu poukázali, že demenciou trpí 38% seniorov a ťažká demencia sa objavuje u 5% 

seniorov. Normálu kogníciu malo 38% seniorov. V roku 2013 sa tento výskum zopakoval, 

kde bolo snahou zistiť zhoršujúcu alebo zlepšujúcu sa kogníciu u seniorov. Na základe 

vzorky, ktorú tvorilo 351 seniorov sa zistilo, že normálna kognícia sa u seniorov znížila. Za 

6 rokov klesla z 38% na 21%. Demencia sa u seniorov zvýšila za 6 rokov o 12%, to znamená 

z 38% na 50%. Ťažká demencia sa zvýšila z pôvodných 5% na 17% (Holmerová, Vaňková 

2014). 

Z výskumu realizovaného v podmienkach Českej republiky a informácií týkajúce sa 

Alzheimerovej choroby Národného centra zdravotníckych informácií Slovenskej republiky, 
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ktoré máme uvedené v podkapitole 2.1 našej práce je zrejmé, že demencia a Alzhemimerova 

choroba je nebezpečná a trpí ňou čoraz viac seniorov. V tomto zmysle je potrebné, aby 

zariadenia reminiscenčnej terapie využívali reminiscenčnú terapiu pre aktivizáciu 

a minimálne čiastočné zmiernenie tohto ochorenia. V rezidenciálnej starostlivosti je potrebné 

dbať na zdravotný stav a pripravenosť seniora na reminiscenčnú terapiu, pretože môže nastať 

jej negatívny vplyv. Témou nasledujúcich kapitol bude individuálna a skupinová terapia 

v rezidenciálnej starostlivosti a ich využitie pri práci s klientom.  

 

2.3.1 Individuálna reminiscenčná terapia  

Práca so spomienkami vykonávaná v rezidenicálnych zariadeniach, ktorá je cielená 

a zámerná je súčasťou rôznych liečebných a terapeutických programov. Zvlášť u seniorov 

alebo osôb trpiacich Alzheimerovou chorobou by mala byť práca so spomienkami veľmi 

opatrná. Spomienky môžu vyvolať pozitívnu alebo negatívnu reakciu. Reakcia môže byť 

výsledkom formy, akou sa terapia vykonáva. V tomto prípade rozlišujeme individuálnu alebo 

skupinovú reminiscenčnú terapiu.  

Už vyššie spomenuté liečebné alebo terapeutické programy rozdeľuje Janečková, 

Vacková (2010) na:   

 programy pre obyvateľov domovov pre seniorov – prebieha individuálna terapia 

(senior, facilitátor), skupinové (otvorené, uzavreté skupiny), 

 programy pre obyvateľov obce, mestskej štvrte alebo inej komunity – debatnícke 

skupiny, spolky, 

 programy pre osoby s demenciou – samostatné skupiny (validizačé skupiny), 

 programy pre osoby s demenciou spolu s členmi ich rodiny. 

Individuálna reminiscenčná terapia prebieha výlučne medzi klientom a terapeutom, 

sociálnym pracovníkom. Dôležitosť sa kladie hlavne na pozitívny vzťah a dôveru seniora 

k terapeutuvi obzvlášť u osôb trpiacimi demenciou alebo Alzheimerovou chorobou. 

Individuálna reminiscenčná terapia v prepojení so sociálnou prácou sa zameriava na 

jedinečnosť a individualitu klienta. Význam sa pripisuje aj vnášaniu jedinečnosti terapeuta do 

práce s klientom. Z tohto hľadiska vyplýva, že každá práca terapeuta a klienta, v našom 

prípade seniora sa zakladá na vytvorení vzťahu medzi nimi (Žiaková et al. 2012). Dôležitú 

úlohu v tomto prípade zohráva vzťah, ktorý podporuje prehlbovať problémy a prekážky zo 

strany seniora. Častými prekážkami sú najmä introvertnosť alebo nespokojnosť pracovať 

s inými ľuďmi. Najväčší podiel na budovaní pozitívneho vzťahu medzi seniorom 

a terapeutom zohráva rozhovor. Rozhovor je najdôležitejším prostriedkom pri budovaní 
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vzťahu medzi terapeutom a seniorom. Starší ľudia, ako aj seniori trpiaci Alzheimerovou 

chorobou sú typickí tým, že majú potrebu rozprávať o svojom životnom príbehu. 

Prostredníctvom rozhovoru sa terapeut dozvie množstvo informácií o živote klienta najmä 

z minulosti (Janečková 2005, in: Matoušek et al. 2005). Nadväzujúc na tvrdenie Janečkovej, 

individuálny rozhovor má obrovský význam pre reminiscenčnú terapiu. Pomocou získaných 

informácií dokáže terapeut spracovať dostatočné množstvo materiálu, ktoré môže v rámci 

reminiscenčnej terapie využiť. Súčasťou individuálnej reminiscenčnej terapie môže byť aj 

rodina seniora, ktorá získané informácie môže doplniť, v inom prípade rozšíriť. V tomto 

prípade v rámci reminiscenčnej terapie ide o rôzne historické dokumenty zo života seniora 

(fotografie, videá alebo predmety.) Je dôležité aby sa rodina zapájala do procesu práce so 

seniorom, mala by si byť vedomá, že inštitucionálna starostlivosť nezbavuje členov rodiny 

zodpovednosti o seniora. Dôležitosť sa pripisuje aj úprave prostredia, práci rodiny so starším 

členom (poskytnutie fotografií, videí, kníh a pod.) (Matoušek 2005). V súvislosti so 

starostlivosťou o seniora rodina predstavuje jeden z najdôležitejších prvkov úspešnosti 

reminiscenčnej terapie. Terapeut je často závislý od materiálov, ktoré môžu pomôcť seniorom 

trpiacim Alzehimerovou chorobou skvalitniť svoj život. V mnohých prípadoch ale nestačí ani 

pomoc rodiny. Dôležité je, aby sa senior vyrovnal sám so sebou. Alzheimerova choroba alebo 

demencia často spôsobujú zmätenosť, ktorá sa odráža v ich nepochopiteľnom správaní. Toto 

správanie je často krát sprevádzané nevyrovnanosťou so svojou minulosťou, neuzavretými 

konfliktami v minulosti alebo nespokojnosťou so svojím životom. Takéto správanie môže 

u seniora vyvolať depresie, stratu záujmu o kontakt s okolím, či odmietanie spolupráce so 

sociálnym pracovníkom, terapeutom.  

Validácia je prístup zameraný na klienta, zvlášť pri práci so seniormi trpiacimi 

demenciou alebo Alzheimerovou chorobou. Najčastejšie sa využíva pri náročných situáciách 

u ľudí trpiacimi kognitívnymi poruchami a zakladá na aktívnom počúvaní, tolerancii, empatii 

a pochopení situácie klienta. Priekopníčkou tohto prístupu je americká sociálna pracovníčka 

Naomi Failová (Janečková 2005, in: Matoušek et al. 2005). Validácia je teda úzko spätá 

s reminiscenčnou terapiou zvlášť pri individuálnej liečbe. Najmä aktívne počúvanie 

a pochopenie situácie pomáha seniorovi vyrovnať sa so svojou minulosťou a zbaviť sa svojich 

konfliktov a nespokojnosti z minulosti. Validácia, teda potláča u klienta negatívne zážitky, 

čím si uvedomuje vlastnú hodnotu, dôstojnosť a hlavne získava dôveru voči terapeutovi. 

Cieľom validácie je teda rešpektovanie seniora takého, akým je. Zdieľať so seniorom rovnaký 

názor a snažiť sa vžiť do jeho sveta a fantázie. Dôležité nie je rozvíjať u seniora fantáziu, ale 

vyplaviť potlačené a negatívne emócie a tým zmierniť jeho stres a depresiu (Feil et al. 2001, 
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in: Tavel 2009). Validácia predstavuje úspešnú formu práce so seniorom, ktorý má problémy 

v oblasti vlastnej komunikácie. Snahou tohto prístupu je teda ventilovať vnútorné prežívanie 

klienta a podporiť jeho pohodu a aktuálne prežívanie. Výhodou je, že využitím validácie sa 

senior postupne môže otvoriť kontaktu s okolím, v rezidenciálnej starostlivosti sú to osoby 

rovnakej vekovej skupiny. V tomto prípade môžu seniori zdieľať vlastné zážitky, príbehy 

a podporiť tak aktívnejšie prežívanie staroby v rezidenciálnych zariadeniach. 

Práca so spomienkami v spojitosti s validáciou v individuálne reminiscenčnej terapii je 

veľmi náročná. Zvlášť u klientov, ktorí trpia demenciou alebo Alzheimerovou chorobou 

dochádza k problémom v komunikácií s inými ľuďmi. Preto snahou individuálnej 

reminiscenčnej terapie je odstrániť nežiaduce vplyvy, ktoré brzdia seniora v možnosti 

nadviazať pozitívny kontakt s inými ľuďmi. Úspešná individuálna reminiscenčná terapia dáva 

možnosť zúčastniť sa na skupinovej reminiscenčnej terapii so seniormi, ktorí majú často 

rovnaké potreby a problémy.  

 

2.3.2 Skupinová reminiscenčná terapia  

Kontakt s inými ľuďmi je pre človeka, ako spoločenského tvora nevyhnutný. Obzvlášť 

to platí u seniorov alebo osôb, ktoré trpia rôznymi chorobami alebo postihnutím. Najmä 

u postihnutých osôb dochádza k strate kontaktu s okolitým svetom, či už zo strany zdravotne 

postihnutého alebo spoločnosti. V tomto prípade je veľmi prospešná skupina, v mnohých 

prípadoch s účasťou členov s rovnakým handicapom. V tejto kapitole sa zameriame na 

skupinovú reminiscenčnú terapiu. 

Najvýznamnejším prvkom v skupinovej terapii je samotná skupina. Skupina podľa 

Havránkovej (2008, s. 155) interpretuje priestor, kde „môže jedinec postupne prekonávať 

bariéry v komunikácií. Skupiny poskytujú priestor pre výmenu názorov a myšlienok aj pre 

vytváranie nových pohľadov na riešenie problémov“ Z tohto stanoviska skupina plní 

hodnotnú úlohu pre reminiscenčnú terapiu. Najmä v prípadoch seniorov, ktorí sa vyhýbajú 

spoločným stretnutiam s inými. Špecificky skupina prospieva prospešne na kognitívne 

funkcie seniora trpiaceho Alzheimerovou chorobou, ktorými je komunikácia, myslenie, 

empatia voči druhému členovi, význam sa pripisuje aj zvýšenej aktivite, záujmu 

o druhých, sebarealizácií a sebahodnote (Havránková 2008). Samotný úspech skupinovej 

reminiscenčnej terapie sa pripisuje aj výberu účastníkov terapie. Je veľmi dôležité dbať na 

členov, ktorí sa zúčastnia reminiscenčnej terapie. Je na samotnom terapeutovi, ako si 

usporiada zloženie reminiscenčnej skupiny. Postupy, ako možno usporiadať a zložiť 

reminiscenčú skupinu ponúka Janečková, Vacková (2010):  
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 dôležitá je dobrovoľnosť účastníkov a ich motivácia pracovať, 

 reminiscenčné skupiny by sa mali vytvárať podľa náhodného výberu, t. j. losovaním, 

podľa abecedy, dátumu narodenia a pod.. Účastníci by mali byť informovaný na 

základe čoho boli vybraný a každý by mal dostať aspoň jednu možnosť zúčastniť sa. 

Zapájať sa nemusí, stačí, ak bude pozorovať. Dôležité je aby nikto nebol nútený.  

 do reminiscenčnej terapie pozívame účastníkov, ktorých spája niečo spoločné, 

napríklad sociálne alebo tematicky, 

 v rámci reminiscencie sú podporované najmä skupiny, ktoré vznikli v inštitúciách 

spontánne, z vlastnej iniciatívy stretávať sa, 

 v inštitucionálnej a mimo nej by sa mali podporovať otvorené reminiscenčné skupiny 

podporované aj nepodporované profesionálmi. Výhodou sú vhodné podmienky, ako 

usporiadanie priestoru, dostatočné množstvo podnetov pre spomínanie, tematické 

programy a pod.. 

Z delenia možno vidieť, že reminiscenčná terapia sa zakladá najmä na dobrovoľnosti 

a spontánnosti skupiny. Úspech sa pripisuje aj samostatnosti skupiny, ktorá sa má záujem 

stretávať, pričom tu nie je potreba facilitátora. Tieto skupiny sa zakladajú na niečom 

spoločnom, ako je záujem, príbeh, hobby a pod.. Špecifickejšie je to u seniorov 

s Alzheimerovou chorobou, kedy je potrebná prítomnosť facilitátora. Rola facilitátora, 

terapeuta spočíva vo voľbe aktivity, ktorú si takto handicapovaní seniori často zvoliť nevedia. 

Najčastejšie v oblasti reminiscenčnej terapie seniorov ide o aktivity spojené so 

sociálnym začlenením, rekapituláciou života, expresívnym vyjadrením emócií a vymieňanie 

skúseností, poznatkov.  

Tieto aktivity podrobnejšie popisuje Janečková, Vacková (2010), pričom sociálne 

začlenenie v skupine pomáha utvrdzovať sociálnu identitu seniora. Uplatňujú sa prosociálne 

funkcie reminiscenčných aktivít. Hlavnými prostriedkami sú spoznávanie nových ľudí, 

získavanie role v skupine a pod.. Aktivita rekapitulácie života je najprospešnejšia v uzavretej 

skupine, pričom hlavným cieľom je premýšľanie o prežitom živote, zmysle doterajšieho 

života alebo jeho hodnote. Zámerom je hlavne vyriešiť doterajšie problémy a konflikty 

v živote seniora a prijať prežité. Podstatou nie je samotná komunikácia, pričom využívať sa 

môže arteterapia, poetoterapia alebo tvoriť knihu života. Expresívne vyjadrovanie emócií 

a otvorenie sa kolektívu býva často jedna z najťažších aktivít využívaných v reminiscenčnej 

terapii, zvlášť u seniorov trpiacich Alzheimerovou chorobou. Genézou je v mnohých 

prípadoch bolestivá spomienka alebo konflikt. Nevyriešené spomienky senior často potláča, 
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čo podnecuje búrenie emócií. Táto aktivita spočíva hlavne v dobrovoľnosti a podstatou je 

vytvorenie dôveryhodného prostredia. Terapeut alebo facilitátor je ústrednou postavou a táto 

aktivita sa bez neho nezaobíde pretože, hlavným prostriedkom pri výbuchu, resp. odbúravaní 

konfliktu je aktívne počúvanie. V reminiscenčnej terapii je hodnotné aj vymieňanie skúseností 

a poznatkov, ktoré je charakteristické obzvlášť u seniorov. Senior má pocit významu 

a podstaty pre spoločnosť, tým že je vypočutý. Dôsledok tejto aktivity sa odráža v posilňovaní 

sociálnej identity, sebahodnoty a sebavedomia seniora. Niet teda pochybnosti o tom, že 

reminiscencia z doterajších zistení podporuje a pomáha seniorovi, ktorý ma aspoň minimálnu 

motiváciu aktívne sa zúčastňovať, v prežití príjemnej staroby. Staroba preto nie je spojená 

s koncom života ale existuje mnoho možností, ako dožiť bezstarostne, šťastne 

a v spoločenstve rovesníkov. Existuje aj možnosť pri ktorej skupina plní pozitívnu, ale aj 

negatívnu úlohu, čo môže ovplyvniť náhľad seniora na prácu v skupine a celkové 

spolunažívanie s členmi rezidenciálneho zariadenia. 

Výhody skupinovej práce vysvetľuje Culbert (1967, in: Liebmann 2005) : 

 precvičuje sa sociálne učenie, 

 vzájomná podpora a pomoc ľudí s podobnými potrebami, 

 spätná väzba podporuje ponaučenie. 

Nevýhody skupinovej práce uvádza Brown (1992, in: Liebmann 2005): 

 budovanie dôvery je náročnejšie z dôvodu zapájania väčšieho počtu členov, 

 ťažké organizovanie skupiny a jej členov, 

 menšia individuálna pozornosť členom skupiny zo strany terapeuta, 

 nálepkovanie členov skupiny, 

 vyhýbanie sa náročným témam a „schovávanie“ sa za druhého člena skupiny. 

Z tohto delenia možno tvrdiť, že prospešnejšie pre seniorov vzhľadom na nevýhody je 

menšia skupinová terapia. Skupiny s menším počtom členov majú výhodu hlavne 

v rýchlejšom budovaní spomínanej dôvery a intimity skupiny. Dokazuje to program 

vytvorený Zgolovej s názvom Čajový dýchánek. Program bol vytvorený za účelom nájsť 

spôsob, ako by klienti medzi sebou rozvíjali pozitívnejšie vzťahy a príjemnejšie 

spolunažívanie. dokázalo sa, že malá skupina podnecuje rýchlejšie vymieňanie informácií, 

riešenie problémov a presadzovanie záujmov. Skupina sa skôr definuje pojmom „my“, 

členovia získavajú rýchlejšie rolu a miesto v skupine. Taktiež menšia skupina motivuje 

k budovaniu sebavedomia a identity jednotlivých členov (Zgolová 2003). Z doterajších 

informácií sme zistili, že skupina ma veľký prínos pre spoločenské fungovanie v zariadení. Je 
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potrebné zamyslieť sa aj nad fungovaním skupiny. Vytvorenie skupiny podlieha určitému 

organizovaniu priebehu a štruktúry práce so skupinou seniorov.  

Štruktúra reminiscenčnej terapie sa tvorí hlavne po fáze upevnenia vzťahov medzi 

členmi. Členovia sa navzájom poznajú a skupinu tvoria už len stáli seniori. Optimálny počet 

členov v reminiscenčnej skupine je približne 5 až 10 účastníkov. V tomto prípade ide 

o menšiu skupinu kde je kvalitnejšia práca s klientmi a hlavne sa ľahšie formulujú napríklad 

pravidlá, účastníci dostavajú príležitosť viac sa presadzovať. V reminicenčných skupinách je 

jednou z ústredných postav facilitátor alebo sociálny pracovník. Facilitátor má za úlohu viesť 

a participovať na spolupráci skupiny. Stretnutia skupiny by mali prebiehať minimálne raz 

týždenne v blokoch. Dôležitosť je priblížiť si zhodnotenie minulého stretnutia a nadväzovať 

naň. Dĺžka stretnutia je pri každej skupine individuálna. Priemerné sedenie vzhľadom na 

sústredenie a potreby seniorov, by malo trvať asi hodinu. V prípade terapie so seniormi 

trpiacimi Alzheimerovou chorobou môže trvať kratšie. Dôležité je dohodnúť sa so seniormi 

o dĺžke terapie, možnosti opustiť terapiu bez udania dôvodu a významné je občerstvenie 

počas trvania stretnutia (Janečková, Vacková 2010). Treba ešte dodať, že facilitátor by mal 

mať skúsenosti s klientelou, ktorou pracuje a taktiež by mal vedieť podporiť skupinovú 

dynamiku, proces a zabezpečiť bezpečie a príjemný pocit v skupine. Na opačnej strane 

facilitátor nemusí byť ústredná postava len v skupinách seniorov v rezidenciálnej 

starostlivosti. Môže byť aj súčasťou reminiscenčnej terapie v rodine seniora.  

Mnoho rodín seniora s Alzheimerovou chorobou neumiestni do rezidenciálneho 

zariadenia. Starostlivosť je vykonávaná v domácom prostredí, kde však rodinný príslušníci 

nemajú skúsenosti s vykonávaním reminiscencie. 

 

3 VÝSKUM 

 

V analýze reminiscenčnej terapie seniorov/iek sme sa na túto tému zamerali z dôvodu 

zvyšujúceho záujmu o túto terapiu v rezidenciálnych zariadeniach a postupný zvyšujúci sa 

rozmach v podmienkach Slovenskej republiky. Domnievame sa, že reminiscenčná terapia 

zvyšuje kvalitu života seniora s Alzheimerovou chorobou a pozitívne pôsobí na jeho 

kognitívne funkcie.  

Empirická časť bola kvalitatívneho charakteru, so zameraním na definíciu problému, 

stanovením si výskumného cieľa a následne čiastkových cieľov. Následne definujeme 

metodológiu výskumu, jeho operacionalizáciu, výskumnú vzorku a analýzu a interpretáciu 

výskumných zistení.  
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3.1 Definícia výskumného problému  

Hlavným výskumným problémom bolo zistiť uplatnenie reminiscenčnej terapie 

v sociálnej práci. V súčasných podmienkach Slovenskej republiky sa reminiscenčná terapia 

čoraz častejšie využíva ako liečebná metóda pri práci so seniormi. Výhodou reminiscenčnej 

terapie sú hlavne jej metódy, ktorých je široké spektrum. Každá z metód má svoje výhody 

a špecifickú oblasť kognitívnych funkcií, na ktoré pôsobia. V empirickej časti sme vychádzali 

z kvalitatívnej a kvantitatívnej výskumnej stratégie. 

  

3.2 Výskumné ciele 

Hlavným výskumným cieľom empirickej časti je zistiť vplyv reminiscenčnej terapie 

na emocionálne prežívanie a kognitívne prejavy klientov v rezidenciálnej starostlivosti. 

Nadväzujúc na hlavný cieľ empirickej časti sme naformulovali čiastočné ciele: 

- zistiť, či je v zariadeniach rezidenciálnej starostlivosti poskytovaná reminiscenčná 

terapia a v akej miere, 

- zistiť, aký druh reminiscenčnej terapie v zariadení vykonávajú a kto ju vykonáva, 

- zistiť zmeny v emocionálnej a kognitívnej oblasti, ktoré nastávajú u klientov 

prostredníctvom reminiscenčnej terapie. 

 

3.3 Operacionalizácia pojmov 

V rámci prezentovanej témy je potrebné rozanalyzovať nosné pojmy, ako: 

terapia - liečba, alebo liečebný proces, program, ktorý je zameraný na odstránenie 

nepriaznivého stavu jednotlivca, rodiny (Matoušek, 2008). 

reminiscenčná terapia - ide o aktivizačnú formu liečby, ktorá je zameraná na pamäť klienta. 

Reminiscenčnú terapiu definujú Špatenková, Bolomská (2011, s.21), ako „proces, pri ktorom 

je v skupinách podporované spomínanie na príjemné minulé udalosti. Impulz k navodeniu 

spomínania môžu slúžiť staré fotografie, filmy, hudobné nahrávky a pod.“. 

rezidenciálna starostlivosť- celodenná nepretržitá forma pomoci, do ktorej spadá aj ochrana 

a poskytovanie širokej škály služieb. Táto starostlivosť vychádza zo 

sociologických, psychologických teórií riadenia a koncepcií starostlivosti o človeka (Labáth, 

2004). Prostredníctvom konceptuálneho rámca sme sa snažili rozpracovať dôležité súčasti 

reminiscenčnej terapie a priblížiť si ich význam. 
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3.4 Výskumná vzorka 

Výskumná vzorka v empirickej časti pozostávala z dvoch objektov. V 1. prípade boli v 

rámci kvantitatívnej stratégie objektom zariadenia pre seniorov v Prešovskom samosprávnom 

kraji. Tieto zariadenia sme kontaktovali telefonicky. 

V 2. prípade v rámci kvalitatívnej stratégie bol objektom sociálny pracovník, resp. 

ergoterapeut, ktorý vykonáva reminiscenčnú terapiu v zariadení pre seniorov. Miestom 

výkonu bolo zariadenie pre seniorov (denný stacionár) v obci Kapušany.  

 

Etika výskumu 

Účasť objektov na výskume bola dobrovoľná. Respondenti boli o cieli a účely 

výskumu vopred oboznámení. Informovaný súhlas o vlastníctve a spracovaní dát na účely 

práce sme zabezpečili prostredníctvom vyjadrenia súhlasu na začiatku rozhovoru. Na účel 

zachovania anonymity respondentov, sme vo výskume neuvádzali žiadne mená ani adresy. Za 

dôležité, sme považovali rešpektovať výpovede respondentov v rozhovore a telefonickom 

rozhovore, nemenili sme žiadne informácie a výpovede, ktoré sme rozhovormi získali. 

Výpovede uvádzame v plnom znení a pre zachovanie príjemne atmosféry sme nechali 

respondentov rozprávať voľne bez prerušovania. 

 

3.5 Metodológia 

Empirická časť vychádza z kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu: 

1) Kvantitatívnym výskumom bolo mapovanie, ktoré sme realizovali prostredníctvom 

telefonického rozhovoru a zisťovali sme, či zariadenia sociálnych služieb v Prešovskom 

samosprávnom kraji, konkrétne zariadenia pre seniorov realizujú reminiscenčnú terapiu. 

V telefonickom rozhovore sme sa ďalej pýtali, aké druhy terapií najčastejšie v zariadeniach 

vykonávajú, ako často reminiscenčnú terapiu vykonávajú a ktorí sociálni pracovníci, interní 

alebo externí terapiu v zariadeniach pre seniorov vykonávajú.  

 

Hlavná výskumná otázka: 

 Aký vplyv má reminiscenčná terapia na klientov v rezidenciálnom zariadení? 

Za vedľajšie výskumné otázky považujeme: 

 - v ktorom (v koľkých) zariadeniach je poskytovaná reminiscenčná terapia? 

 - aký druh reminiscenčnej terapie je najčastejšie v zariadeniach využívaný? 

 - zmeny, ktoré u klientov nastávajú pomocou reminiscenčnej terapie, sú skôr  

 pozitívne alebo negatívne? 
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 - reminiscenčnú terapiu vykonávajú interní alebo externí terapeuti, sociálni  

  pracovníci? 

 

2.) Kvalitatívny výskumo bol zameraný s dôrazom na biografiu respondenta. Hendl 

(2016, s. 43) tvrdí, že v tomto výskume najprv vznikajú len výskumné otázky, ktoré sa neskôr 

výskumník snaží pomocou vyhľadávania a analyzovania informácií osvetliť a ozrejmiť 

a z toho vyvádza deduktívne a induktívne závery. Rekonštruuje a interpretuje priebeh života 

jedinca niekým druhým. 

Kvalitatívny výskum sme realizovali pomocou techniky rozhovoru, ktorého objektom 

bol sociálny pracovník Denného stacionára v Kapušanoch. Tento sociálny pracovník 

v dennom stacionári vykonával reminiscenčnú terapiu pre seniorov. Rozhovorom sme 

zisťovali informácie týkajúce sa oblasti vzdelania sociálneho pracovníka v reminiscnčnej 

terapii, záujmu o reminiscenčnú terapiu z pohľadu iných zariadení a samotných seniorov, 

realizácie reminiscenčnej terapie v dennom stacionári, metódy reminiscenčnej terapie, ktoré 

najčastejšie pri práci so seniormi využíva a zmien, ktoré u seniorov pomocou reminiscenčnej 

terapie najčastejšie pozoruje. V kvalitatívnom výskume sme využili neštandardizovaný 

rozhovor.  

 

3.5.1 Výskum reminiscenčnej terapie v zariadeniach pre seniorov 

1.) Kvantitatívny výskum: 

Mapovaním pomocou telefonického rozhovoru sme v Prešovskom samosprávnom 

kraji kontaktovali 42 zariadení pre seniorov. Sociálnych pracovníkov v zariadeniach sme sa 

pýtali na 4 otázky týkajúce sa reminiscenčnej terapie. Výsledky z mapovania z telefonických 

rozhovorov sú nasledovné: 

 

Tabuľka č. 1 Otázka č. 1 

Poskytujú 

23 zariadení 

 

 

Neposkytujú 

13 zariadení a z tohto počtu: 

4 neznalosť, čo je reminiscenčná terapia 

3 zariadenia pripravujú  

 

Na otázku číslo 1, či v zariadeniach poskytujú reminiscenčnú terapiu sme získali 

odpoveď od 36 zariadení. Z tohto počtu 23 zariadení využíva a poskytuje reminiscenčnú 

terapiu svojím klientom a 13 zariadení neposkytuje. V súvislosti s touto otázkou 
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v 4 prípadoch sociálni pracovníci nevedeli, čo je reminiscenčná terapia a v 3 prípadoch sme sa 

dozvedeli, že vykonávanie reminiscenčnej terapie pripravujú. Nepodarilo sa nám kontaktovať 

3 zariadenia. 

 

Tabuľka č.2 Otázka č. 2 

Druh reminiscenčnej terapie Počet poskytujúcich zariadení 

arteterapia 15 

rozvoj pracovných zručností  10 

biblioterapia 9 

muzikoterapia 7 

Tanečná terapia 6 

Poetoterapia alebo hagioterapia 5 

canisterapia 1 

 

Na otázku číslo 2, ktorá sa týkala vykonávaného druhu reminiscenčnej terapie sme 

získali odpoveď od 24 zariadení. Zo zistení vyplynulo, že zariadenia poskytujú viacero 

druhov reminiscenčnej terapie.  

 

Graf č. 1 Otázka č. 3 

 

 

Otázka číslo 3 sa týkala zmien, ktoré u klientov nastávajú pri využití reminiscenčnej 

terapie. V tejto oblasti šlo predovšetkým o pozitívne zmeny, najmä v oblasti kognitívnych 

funkcií. V žiadnom prípade sme sa nestretli s odpoveďou, že by reminiscenčná terapia 

 12 odpovedí 

11 odpovedí 

5 odpovedí 

1 odpoveď 
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pôsobila negatívne na klienta. Z odpovedí sme sa dozvedeli, že najčastejšie zmeny nastávajú 

v komunikácií, konkrétne 12-tich odpovediach. S komunikáciou sa nám podarilo zistiť, že 

v 3 prípadoch komunikácia úzko súvisí s pozitívnym budovaním vzťahov medzi klientmi, 

najmä introvertného charakteru. V ďalšom prípade reminiscenčná terapia ma podľa 

sociálnych pracovníkov vplyv na pohyb a motoriku klientov a to v 11 odpovediach. Pozitívne 

na pohybové ústrojenstvo pôsobí hlavne tanečná a pracovná terapia. Ďalšou oblasťou, na 

ktorú má reminiscenčná terapia pozitívny vplyv je podľa sociálnych pracovníkov pamäť 

a zlepšenie nálady. S touto odpoveďou sme sa stretli v oboch prípadoch 5 krát. Sociálni 

pracovníci spomenuli aj rôzne iné rámce, ktoré reminiscenčná terapia ovplyvňuje a sú nimi - 

posilňovanie sebaúcty u klientov, orientácia v priestore, práca s internetom a využívanie 

internetu pre podporu záujmov klientov. Stretli sme sa aj s odpoveďami, kedy nám opýtaní 

poskytli odpoveď, že reminiscenčná terapia má individuálny vplyv na klienta a veľkú úlohu 

v tomto prípade zohráva zdravotný stav klienta. V tejto skutočnosti sme priamu odpoveď 

nezískali. V 2 prípadoch reminiscenčnú terapiu v zariadeniach vykonávali, ale nevedeli nám 

poskytnúť v čom reminiscenčná terapia pôsobí na klienta. Pripisujeme to poznaniu alebo 

krátkodobému výkonu reminiscenčnej terapie v týchto zariadeniach.  

 

Graf č. 2 Otázka č. 4 

 

 

V otázke 4 sme sa zaujímali, ako často vykonávajú reminiscenčnú terapiu 

v zariadeniach. Z odpovedí vyplynulo, že terapia sa vykonáva vo väčšine zariadení 

pravidelne, konkrétne v 10 zariadeniach sa vykonáva každý deň. Druhy reminiscenčnej 

terapie sa menia a závisia aj od záujmu klientov. V 5 zariadeniach terapiu vykonávajú raz 
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týždenne, vo všetkých prípadoch ide o zariadenia, kde sú klienti vo vyššom veku. 

V 4 zariadeniach vykonávajú terapiu 2 krát týždenne a v 2 zariadeniach sa reminiscenčná 

terapia vykonáva aj raz za mesiac. V 2 zariadenia sa reminiscenčná terapia vykonáva podľa 

individuálnych zdravotných stavov klientov. 

V tomto prípade tiež dôležitosť zohráva druh terapie, v odpovediach sme sa stretli aj 

s prípadmi, že určitú terapiu vykonávajú každý deň a inú terapiu každý druhý týždeň. Sociálni 

pracovníci túto kombináciu pripisovali príprave na výkon terapie. 

 

Graf č. 3 Otázka č. 5 

 

V otázke 5 sme sa pýtali, kto realizuje v zariadení reminiscenčnú terapiu. Konkrétne 

nás zaujímali interní alebo externí zamestnanci vykonávajúci reminiscenčnú terapiu. 

Z odpovedí sme zistili že jednoznačne v 21 zariadeniach vykonávajú terapiu interní 

zamestnanci zariadení a v 1 prípade ide o externých zamestnancov. V jednom zariadení 

poskytujú reminiscenčnú terapiu aj interní aj externí zamestnanci, ktorá závisí od druhu 

terapie.  

 

2) Kvalitatívny výskum: 

Pomocou neštandardizovaného rozhovoru, ktorého objektom bol sociálny pracovník, 

sme sa snažili zistiť odpovede na otázky, ktoré sa týkali reminiscenčnej terapie vykonávanej 

v Dennom stacionári v obci Kapušany. Získane informácie sú nasledovné:  
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Tabuľka č. 3 Rozhovor 

Otázka Odpoveď sociálneho pracovníka 

Akú školu ste vyštudovali? Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická 

fakulta. 

Aký odbor máte vyštudovaný? Odbor sociálna práca 

Ktorý stupeň máte vyštudovaný? Vyštudoval som 2. Mgr. stupeň odboru 

sociálna práca 

Prečo ste sa rozhodli venovať reminiscenčnej 

terapii v dennom stacionári? 

Reminiscečná terapia ma zaujala počas 

štúdia na vysokej škole. 

Absolvovali ste počas štúdia alebo po 

ukončení štúdia na vysokej škole nejaké 

kurzy týkajúce sa reminiscenčnej terapie? 

Nie neabsolvoval som žiadne kurzy. 

Ako dlho pracujete v dennom stacionári? V Kapušanoch 1,5 roka. 

Ste interný alebo externý zamestnanec? Som interný zamestnanec stacionára. No 

pracujem aj ako externý zamestnanec 

v zariadeniach pre seniorov, kde vykonávam 

reminiscenčnú terapiu. 

Aká je náplň vašej práci v dennom 

stacionári? 

Mojou úlohou je práca s klientmi, 

administratíva, vedenie databáz klientov 

a práca s rodinami klientov.  

Vykonávate iba reminiscenčnú terapiu? V dennom stacionári vykonávam okrem 

reminiscenčnej terapie aj vyššie spomenutú 

prácu. V detašovaných zariadeniach pre 

seniorov sa venujem iba reminiscenčnej 

terapii. 

Je podľa Vás záujem o reminiscenčnú 

terapiu? 

Myslím si, že je záujem o túto terapiu. 

V oblasti sociálnych služieb pracujem tri 

roky. Na začiatku som sa nevenoval 

reminiscenčnej terapii. Reminiscenčnú 

terapiu vykonávam približne 1,5 roka. 

Aké metódy reminiscenčnej terapie 

najčastejšie vykonávate? 

Najčastejšie využívam muzikoterapiu, 

biblioterapiu, tréning pamäte pomocou 

power pointových prezentácií. 

S akou klientelou vykonávate reminiscenčnú 

terapiu? 

Reminiscenčnú terapiu vykonávam a celkovo 

pracujem len so seniormi. 

Aké najčastejšie zmeny pozorujete 

u seniorov prostredníctvom reminiscenčnej 

terapie? 

Najčastejšie vidím zmeny v oblasti 

komunikácie, u klientov sa postupne buduje 

lepšia sebadôvera, dôvera voči iným 

klientom, zlepšuje sa myslenie a čo je 

dôležité v mnohých prípadoch si spomenú na 

spomienky, z ktorých sú samí prekvapení. 

Majú klienti záujem o reminiscenčnú 

terapiu? 

Stretávam sa s veľkým záujmom, ale niekedy 

závisí aj od nálady a zdravotného stavu 
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seniora. 

Koľko klientov aktivizujete do 

reminiscenčnej terapie? 

Záleží to podľa nálady seniorov, ale väčšinou 

sa zúčastní približne 20 klientov. 

Ako dlho trvá jedno reminiscečné sedenie? Jedno sedenie sa snažím realizovať 

maximálne 90 minút. Snažím sa ísť bez 

pauzy, pretože pauza ich rozptyľuje. 

Samozrejmosťou je občerstvenie počas 

terapie. 

Reminiscenčnú terapiu vykonávate sám 

alebo Vám pomáha asistent? 

Vykonávam ju výlučne sám. 

Koľko krát týždenne vykonávate 

reminiscenčnú terapiu? 

Terapiu vykonávam 2 krát týždenne v našom 

aj v detašovaných zariadeniach. 

Metódy reminiscenčnej terapie volíte sám 

alebo na základe záujmu seniorov? 

Vždy mám pripravených viacero metód, ale 

väčšinou metódu volím podľa záujmu 

seniorov. Dôležité je, aby ich to bavilo. 

Ako dlho Vám trvá príprava jedného 

reminiscenčného sedenia? 

Vždy pripravujem niečo nové a príprava trvá 

približne 3 až 4 hodiny. Prípravu si robím 

doma pred prácou so seniormi. 

Čo zaujímavé ešte realizujete so seniormi 

v rámci reminiscenčnej terapie? 

Skupinové kvízy  

Ako prebiehajú skupinové kvízy? Vytvoria sa 3 až 4 skupiny po piatich 

senioroch a tieto skupiny medzi sebou 

súťažia v rozličných pamäťových súťažiach. 

Základom je precvičiť si pamäť, podporiť 

komunikáciu, spoluprácu a budovanie 

vzťahov. 

 

3.6 Interpretácia výsledkov výskumu  

Z kvantitatívneho výskumu môžeme usúdiť, že reminiscenčná terapia sa 

v zariadeniach pre seniorov v Prešovskom samosprávnom kraji v súčasnosti vykonáva často. 

Dôležitú úlohu zohráva pripravenosť a odbornosť sociálnych pracovníkov a terapeutov. 

Výskum reminiscenčnej terapie trval 6 mesiacov, kde sme sa v priebehu realizácie stretli 

s ochotou zamestnancov zariadení poskytnúť nám tieto informácie a doplniť ich z definícií 

v odbornej literatúre. V jednom prípade nás odmietli a v 5 zariadeniach sa nám nepodarilo 

získať odpovede.  

Prvý aspekt, ktorý sme skúmali, bol v ktorých zariadeniach poskytujú seniorom 

reminiscenčnú terapiu. Zo zistení vyplynulo, že väčšina zariadení má v harmonograme 

rezidenciálnej starostlivosti zahrnutú reminiscenčnú terapiu. Usudzujeme to z faktu, že 

z 36 kontaktovaných zariadení 24 využíva reminicenčnú terapiu, čo tvorí väčšiu polovicu 
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kontaktovaných zariadení. Pri rozhovore došlo aj k tomu, že nevedeli sociálnych pracovníkom 

s pojmom reminiscenčná terapia. V tomto prípade sme im museli pripomenúť, čo 

reminiscenčná terapia je a čo je jej obsahom.  

Oblasť druhov využívaných v reminiscenčnej terapii sa nám podarilo zistiť, že 

zariadenia ponúkajú viacero druhov. V niektorých prípadoch zariadenia ponúkali jeden druh 

terapie, no priemerne zariadenia vykonávajú so seniormi dva až tri druhy terapií. Napriek 

tomu, že sociálny pracovníci nevedeli zadefinovať, čo je reminiscenčná terapia v praxi ju 

realizujú a býva súčasťou iných terapií. Najčastejšie vykonávanými sú arteterapia a činnostná 

terapia alebo pracovná terapia, ktorá sa od 1.3.2017 novelou zákona o sociálnych službách 

č. 448/2008 Z.z. zmenila na rozvoj pracovných zručností, za nimi nasleduje biblioterapia 

a muzikoterapia. Ide o najznámejšie a podmienkami najdostupnejšie terapie.  

Aspekt oblasti pôsobenia reminiscenčnej terapie u klientov má široký rozmer. 

Najčastejšie šlo o zmeny v oblasti kognitívnych funkcií, tykajúce sa zlepšenia komunikácie. 

Tento aspekt z výpovedí podporuje aj pozitívne budovanie vzťahov medzi seniormi. Význam 

pripisovali sociálni pracovníci aj zlepšeniu motoriky a pohybu u klientov, čomu významne 

prispieva najmä tanečná terapia a terapia rozvoja pracovných zručností. Reminiscenčná terapia 

podľa výpovedí sociálnych pracovníkov podporuje zmenu nálad seniorov, orientáciu 

v priestore, sebaúctu a tiež ich aktivizuje v moderných technológiách, ako sú počítače a internet. 

Ako často sa vykonáva reminiscenčná terapia sa zistilo, že terapia ja vo väčšine 

zariadení vykonávaná pravidelne každý deň, čo potvrdzuje pozitívny vplyv terapie na 

seniorov. Za pozitívum pokladáme aj týždenné vykonávanie terapií.  

Zo zistení, aký typ zamestnancov v zariadeniach vykonávajú remniscenčnú terapiu je 

jednoznačné, že ide predovšetkým o interných, t. j. zamestnancov zariadení. V prípade 

externých zamestnancov sme zistili, že táto forma je poskytovaná pri canisterapii. 

V kvalitatívnej výskumnej stratégií sme z rozhovoru zistili, že reminiscenčná terapia je 

vykonávaná okrem Denného stacionára v obci Kapušany aj v iných zariadeniach v okrese 

Trebišov. Z tohto tvrdenia je zrejmé, že o túto terapiu je zvyšujúci sa záujem.  

Ďalšími dôležitými zisteniami bolo že z aspektu najčastejšie využívaných metód 

reminiscenčnej terapie sociálny pracovník využíva muzikoterapiu a biblioterapiu.  

V oblasti kognitívnych zmien, ktoré najčastejšie sociálny pracovník u seniorov 

pozoruje, sme z rozhovoru zistili, že ide hlavne o zmeny v komunikácií, budovaní 

sebadôvery, dôvery voči iným klientom, myslení a hlavne dávnych spomienkach. 

Z aspektu, ako často sociálny pracovník realizuje reminiscenčnú terapiu 

v zariadeniach, sme zistili, že terapia je vykonávaná 2 krát týždenne.  
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V rozhovore sme sa pýtali aj na informáciu, či je sociálny pracovník interným 

alebo externým zamestnancom. Zistili sme, že sociálny pracovník v Dennom stacionári 

pracuje, ako interní zamestnanec, ale spolupracuje aj s inými zariadeniami v pozícii externého 

zamestnanca.  

Medzi ďalšie dôležité a nové zistenia o reminiscenčnej terapii v zariadeniach 

rezidenciálnej starostlivosti patrí:  

 s reminiscenčnou terapiou sa budúci sociálni pracovníci môžu stretnúť počas štúdia,  

 kvalitná reminiscenčná terapia môže byť vykonávaná aj bez špecializovaných kurzov, 

 jedno reminiscenčné sedenie by nemalo presahovať 90 minút, z dôvodu zníženia 

koncentrácie a pozornosti seniorov, 

 je potrebné v rámci reminiscenčnej terapie dbať na záujem o tému zo strany seniorov, 

 v rámci remniscenčnej terapie sa dajú vymyslieť nové a zábavné metódy práce so 

seniormi. 

 

ODPORÚČANIA PRE TEÓRIU A PRAX 

 

Reminiscenčná terapia, ako validizačná liečba má široké uplatnenie v oblasti 

rezidenciálnej starostlivosti a myslíme si, že jej výkon a kvalita sa môže ešte zlepšiť. Na 

základe zistených výsledkov z výskumu navrhujeme niekoľko odporúčaní pre prax. 

Dôležité je zvýšiť povedomie v rámci vysokoškolského štúdia o realizácií 

reminiscenčnej terapie. Myslíme si, že napriek skúsenostiam a vedomostiam o reminiscenčnej 

terapii v rámci vysokoškolského štúdia je potrebné venovať sa tejto terapii počas štúdia 

detailnejšie. Ide o dôležitú súčasť práce so seniormi trpiacimi Alzheimerovou chorobou, 

ktorých každoročne pribúda. 

Ďalším možným odporúčaní by bolo, aby zmieny v oblasti kognitívnych funkcií 

u seniorov trpiacich Alzheimerovou chorobou, boli súčasťou individuálneho plánu. 

Individuálny plán, by mal obsahovať prejavy kognitívnych funkcií a správania sa seniora po 

príchode do zariadenia a prejavy, ktoré sa zlepšujú resp. zhoršujú realizáciou reminiscenčnej 

terapie. Tato databáza, by pomohla upovedomiť na prospešné a menej prospešné metódy 

reminiscenčnej terapie. 

Do úvahy pripadá aj odporúčanie podporiť školenie a absolvovanie kurzov sociálnych 

pracovníkov pracujúcich so seniormi alebo osobami trpiacimi Alzheimerovou chorobou 

v reminiscenčnej terapií.  
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ZÁVER  

 

Reminiscenčná terapia seniorov, ako liečebný a validizačný proces práce je 

neodmysliteľnou súčasťou sociálnej práce, ako aj sociálnej starostlivosti v rezidenciálnych 

zariadeniach.  

Svedčí o tom fakt, že väčšina kontaktovaných zariadení túto terapiu poskytuje 

seniorom v rezidenciálnej starostlivosti. Pozitívom je, že v zariadeniach pre seniorov pracujú 

sociálny pracovníci, ktorí majú skúsenosti s touto terapiou. Výhodou je, že seniori sociálnych 

pracovníkov poznajú, čo podporuje spoluprácu medzi nimi. Ďalším pozitívom je, že objavuje 

sa myšlienka pracovať so seniormi prostredníctvom moderných technológií, akým je počítač 

a internet. Tento typ rozvoja pracovných zručností sa snaží aktivizovať seniora v kontakte 

s rodinou a podporuje informovanosť o okolitom svete. Tieto fakty potvrdzujú, že 

reminiscenčná terapia je rozšírenou formou práce so seniormi a prispieva k tomu fakt, že túto 

terapiu zaradzujú do svojho harmonogramu aj ďalšie rezidenciálne zariadenia. Ďalšou 

výhodou je široká paleta druhov terapií, ktoré sa v zariadeniach využívajú. Špecifikom je, že 

zariadenia využívajú naraz viacero druhov terapií, pričom ide o široké pôsobenie nielen na 

kognitívne funkcie klienta trpiaceho Alzheimerovou chorobou. Úspešnosť reminiscenčnej 

terapie potvrdzuje aj zistenie, že zvyšuje sa záujem o túto terapiu, študenti sa počas 

vysokoškolského štúdia s touto terapiu stretávajú, čo nám potvrdzuje aj 3 kapitola v teórií 

našej práce. Má veľmi priaznivý a pozitívny vplyv na kognitívne funkcie seniorov, kde sú 

tieto zmeny pozorovateľné. Najdôležitejšie zmeny u seniorov nastávajú v oblasti 

komunikácie, pamäte, sebaúcty, sebadôvery a orientácií v priestore. Dôležitým zistením je, že 

má mnoho metód, ktoré sa dajú využiť pre aktivizáciu seniorov ale je potrebné dbať na 

záujem a aktuálne naladenie účastníkov reminiscenčnej terapie.  

Z hľadiska negatívnych poznatkov ide najmä o nevedomosť sociálnych pracovníkov 

o reminiscenčnej terapií. Konkrétne v 4 prípadoch sme sa stretli s odpoveďou, že sociálni 

pracovníci nevedeli, čo je reminiscenčná terapia. V týchto prípadoch šlo o katolícke zariadenia.  

Na záver môžeme potvrdiť, že reminiscenčná terapia pozitívne pôsobí na kognitívne 

funkcie klientov, čo nám potvrdzujú výsledky oboch výskumov a je vykonávaná vo väčšine 

nami oslovených zariadeniach. Reminiscenčná terapia, ako validizačna liečba má z výsledkov 

výskumu svoje zvyšujúce sa uplatnenie v oblasti rezidenciálnej starostlivosti. 
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ABSTRAKT 

MIŽÁKOVÁ, Veronika. Význam a efektivita participačných programov sociálne rizikovej 

mládeže. [Práca ŠVOČ] Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Filozofická fakulta; 

Katedra sociálnej práce. Školiteľka: prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc. Košice: FF UPJŠ, 2017. 

55 s. 

Práca ŠVOČ je zameraná na otázku efektivity participačných programov pre sociálne rizikovú 

mládež z marginalizovaného prostredia a ich vplyv na postoje, ktoré si mládežníci vytvárajú k 

participácii. V teoretickej časti je práca rozdelená do troch kapitol. V prvej časti autori 

popisujú participáciu, jej jednotlivé formy a prínos pre spoločnosť, v závere doložené aj 

príkladmi zo zahraničných výskumov. Druhá časť je venovaná postojom, ich definovaniu, 

zložkám, ktoré ich tvoria, spôsobom ich vytvárania a možným zmenám. Tretia časť je 

venovaná marginalizácii všeobecne, teoretickému prístupu k riešeniu problému 

marginalizácie na Slovensku a tiež príkladom z praxe realizovanej na Slovensku. Empirickú 

časť tvorí interpretácia výsledkov výskumu realizovaného prostredníctvom autorského 

dotazníka, ktorý bol zameraný na zisťovanie postojov sociálne rizikovej mládeže. Výskumnú 

vzorku tvorili mládežníci z Kecerovsko-Olšavského regiónu, pričom z výsledkov vyplynulo, 

že účasť na participačných programoch vytvára rozdiel vo vnímaní niektorých oblastí 

participácie a v účasti na dobrovoľníctve, a to tým smerom, že účastníci programov sú 

omnoho častejšie aktívnymi dobrovoľníkmi.  

Kľúčové slová: Participácia. Sociálne riziková mládež. Marginalizácia. Postoje k participácii. 
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The thesis is focused on the question of the effectiveness of participatory programs for risk 

youth from socially marginalized environment and their impact on attitudes that youngsters 

can create to participate. The theoretical part of the work is divided into three chapters. In the 

first part the authors describe participation, its various forms and the benefits for the society at 

the end of the documented examples of foreign researches. The second part is dedicated 

attitude, their definition, components constituting the manner of their creation and possible 

changes. The third part is devoted to marginalization general theoretical approach to the 

problem of marginalization in Slovakia, as well as examples from practice implemented in 

Slovakia. Empirical part is the interpretation of the results of research conducted through the 

author's questionnaire aimed at determining social attitudes risk youth. The research sample 

consisted of youths Kecerovský-Olšavský region, while the results showed that participation 

in participatory programs creates a difference in the perception of some areas of participation 

and involvement in volunteering, and that way, that participants in the programs are more 

often active volunteers. 

Key words: Participation. Youth with Risk Behaviour. Marginalization. Attitudes to 

participation. 

 

ÚVOD 

 

Participácia je čoraz používanejší pojem vo všetkých sférach, ktoré sa dotýkajú 

spoločenského života. Ide o zapojenie ľudí do rôznych aktivít, politických procesov, 

rozhodovania na rôznych úrovniach spoločenského žitia a tiež zdieľanie moci. Programy 

zamerané na posilnenie participácie môžu ovplyvňovať postoje mládeže, ktorá je do týchto 

programov zapojená, ale aj pohľad okolitej verejnosti na činnosti vykonávané mladými 

ľuďmi. Preto je vhodné dôkladne pristupovať ku všetkým vykonávaným a zamýšľaným 

aktivitám. Participácia sa môže týkať celého spektra spoločnosti, my sa v našej práci 

zameriame na sociálne rizikovú mládež, ktorá nemá dostatok príležitostí v bežných 

podmienkach. Konkurenčný boj na úrovni mladej generácie môžeme vidieť najmä pri 

uplatnení na trhu práce, problémoch s dosiahnutím požadovanej kvalifikácie a sociálnych 

spôsobilostí, problematickým je tiež nazeranie na vlastnú budúcnosť a to často pod vplyvom 

starších členov rodiny a vytvárajúcich sa stereotypov. 

Participačné programy sú dôležité aj z hľadiska osobnostného rastu zúčastnených, 

nakoľko posilňujú splnomocnenie mládeže a motivujú ju k aktivite. Prínosným je tiež fakt, že 
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tieto programy vytvárajú priestor na zmenu postojov mládeže, ktoré následne môžu mať 

vplyv aj na jej správanie a prípravu na život. Zmena zaužívaných stereotypov 

v marginalizovanej komunite by mala napomôcť tomu, aby mala prístup medzi majoritu, aby 

bola akceptovaná a získala rovnaké príležitosti pri preukázaní rovnakých spôsobilostí 

v porovnaní s majoritnou mládežou. Mládežníci zo sociálne rizikového prostredia si teda 

podľa nás zasluhujú zvýšenú pozornosť a podporu smerom k osamostatneniu. 

Cieľom našej práce bude priniesť prehľad možností participácie a programov v tejto 

sfére, prepojenie s postojmi k participácii a jej dosah na marginalizovanú mládež. 

V empirickej časti budeme overovať efektivitu týchto programov na zmenu postojov sociálne 

rizikovej mládeže. 

Každá generácia spoločnosti má svoj názor na to, aký je jej život. Ak chceme riešiť 

aktuálnu neuspokojivú situáciu mládeže na Slovensku, zahŕňajúc nezáujem zúčastňovať sa 

volieb, aj nízku schopnosť presadiť sa na trhu práce najmä v oblasti marginalizovanej 

mládeže, musíme vedieť, čo si o tom myslí, byť otvorení inovatívnym návrhom, ktoré môžu 

byť veľmi efektívne, ak im pomôžeme dotiahnuť realizáciu do konca a zamerať sa na jednej 

strane na proces, ale aj na požadovaný výsledok.  

 

1 PARTICIPÁCIA 

 

Participácia je jedným zo štyroch základných princípov modernizácie verejných aktivít 

v Európe (spolu s otvorenosťou, koherenciou a efektívnosťou) a jej cieľom je zabezpečiť 

možnosť konzultovať s mladými ľuďmi záležitosti, ktoré sú im blízke a zapojiť ich do 

rozhodovania. (Biela kniha, 2002) 

Hart (1992, In: Farthing, 2012) definuje participáciu ako proces zdieľania 

rozhodovania, ktoré vplýva na životy jednotlivcov aj celej komunity, v ktorej žijú. Ide 

o prostriedok, na ktorom je postavená demokracia a ktorým je demokracia merateľná. 

Participácia je základným právom občianstva. 

Pod pojmom participácia z hľadiska sociologickej aj politickej interpretácie 

rozumieme „moc občana“, avšak zúčastňovať sa na živote spoločnosti vo všetkých jej 

oblastiach je možné len v prípade, ak sú na to jednotlivci pripravení. (Šiňanská, 2015) 

Participáciu môžeme vnímať v rôznych sférach spoločenského života a týka sa 

rôznych skupín obyvateľov. Mládežnícka participácia spadá pod participáciu všeobecne, no 

napriek tomu je vnímaná aj trochu odlišne, nakoľko je aj samotná mládež špecifickou 
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skupinou spoločnosti, pričom podľa zákona č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou 

definujeme mládež ako skupinu najmenej troch mládežníkov, ktorí dovŕšili vek najviac 30 

rokov. 

Farthing (2012) uvádza pracovnú definíciu, v ktorej môžeme mládežnícku participáciu 

vnímať ako proces, kde sa mladí ľudia ako aktívni občania zapájajú, vyjadrujú svoje názory 

a majú rozhodovaciu právomoc v záležitostiach, ktoré sa ich týkajú. Zástancovia participácie 

ako procesu, v ktorom je potrebné zdieľať moc, zdôrazňujú, že je to prostriedok pre vyváženie 

moci medzi generáciami a smeruje k zníženiu marginalizácie mladých ľudí. Hovoríme teda 

o vstupe mladých ľudí do komunikácie so spoločnosťou, kedy sa stávajú rovnocennými 

partnermi a ich názor a postavenie v diskurze je vnímané plnohodnotne (Hulín a Miháliková, 

2011). 

Efektívnejšími sa stávajú rozhodovacie procesy vtedy, ak umožníme účasť verejnosti 

na rôznych úrovniach participácie. Mladým ľuďom umožňuje participácia dosiahnuť 

kvalitnejšie výsledky rozhodovaní, vytvára sa otvorenejšie a demokratickejšie prostredie 

a mladí ľudia majú možnosť rásť. (Paulíniová, 2015) 

Základom participácie je teda deľba moci, jej rozloženie medzi všetkých, ktorí môžu 

a chcú participovať. Problém moci rozoberá už Fromm (2015), keď hovorí o potrebe 

uplatňovania autoritatívnej moci napríklad pri výchove detí, pre zaistenie ich bezpečia 

a ochrany, no rozlišuje tu dva typy autority a to racionálnu, ktorá človeku, ktorý sa o ňu 

opiera, pomáha rásť, a na druhej strane iracionálnu, ktorej cieľom je pomocou moci zneužívať 

človeka, na ktorého pôsobí. Preto je potrebné vedieť rozdeľovať moc, vedieť, kedy je vhodné 

a potrebné postupne preniesť viac kompetencií na mládež. Toto delegovanie právomocí je 

nevyhnutné pre formovanie mládeže, ktorá bude schopná a spôsobilá postaviť sa na vlastné 

nohy a pristupovať k rozhodovaniu zodpovedne a efektívne práve vďaka postupnému 

získavaniu skúseností. 

1.1 Delenie participácie 

Z rôznych hľadísk môžeme hovoriť o rôznorodých formách participácie, ktoré 

vychádzajú z rozličných skúseností jednotlivých autorov zaoberajúcich sa participáciou 

v spoločnosti. 
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Macháček (2009) rozlišuje dve formy participácie: 

- politická participácia, zahŕňa inštitucionalizované činnosti, ktoré sú spoločnosťou 

akceptované, ba priam formálne vyžadované (využívanie aktívneho a pasívneho 

volebného práva); 

- občianska participácia, ktorá v sebe zahŕňa širokú škálu aktivít realizovaných 

predovšetkým prostredníctvom rôznych záujmových združení, klubov, komunít, 

projektov či občianskych iniciatív. 

Miháliková (2005) rozlišuje 6 základných foriem participácie: 

- participácia pasívna – ak sa mladí ľudia zúčastňujú na aktivitách, činnostiach 

a podujatiach, ktoré pre nich pripravili dospelí, pričom je predpoklad, že práve tieto 

pripravené aktivity budú slúžiť ako určitý motivačný faktor pre vytvorenie 

nadväzujúcich, podobných aktivít priamo od mladých zúčastnených, 

- participácia aktívna – v tomto prípade sú mladí ľudia zapojení už aj do procesu 

vytvárania projektov, aktivít a podujatí, od vzniku myšlienky až po jeho finálnu 

realizáciu, prípadne vyhodnotenie akcií, 

- participácia interná – ak sú mladí ľudia zapojení do činností v rámci jednej 

organizácie, hnutia, združenia a pod., 

- participácia externá – ak mladí ľudia spolupracujú aj s inými subjektmi, napr. 

politici, sponzori, obecná správa, 

- participácia priama – ide o priamu komunikáciu mladých ľudí s tretími stranami, 

- participácia nepriama – ak sú mladí ľudia v komunikácii s tretími stranami zastúpení 

mládežníckymi vedúcimi alebo reprezentantmi, ktorí prerokujú ich požiadavky či 

potreby. 

Podľa výskumnej skupiny UP2YOUTH (In: Macháček, 2009) je participácia: 

- dobrovoľná verzus nedobrovoľná 

- sociálne/inštitucionálne sankcionovaná a podporovaná verzus nesankcionovaná 

- kolektívna verzus individuálna 

- aktívna verzus pasívna; pričom k tomuto rozdeleniu sa na základe participačnej 

aktivity prikláňa aj Klimkovský (2014). 

Pre vytvorenie efektívneho participatívneho vzťahu je potrebné mladých ľudí motivovať, 

pretože aktivita vychádzajúca z ich presvedčenia má výraznejší vplyv na výsledok ich práce 

oproti participácii z donútenia. Preto uvádzame aj delenie participácie z hľadiska motivácie 

podľa Klimkovský (2014): 



435 

 

 Veronika Mižáková: Význam a efektivita programov participácie sociálne rizikovej mládeže  

- dobrovoľná participácia – občania sú aktívni na základe slobodného rozhodnutia, 

bez predchádzajúcej výzvy či príkazu, 

- vyžiadaná participácia – aktivite občanov predchádza výzva od politicko-

administratívnej autority, hoci reagujú dobrovoľne, autorita vníma ich pôvodnú 

aktivitu ako nedostačujúcu pre riešenie problémov, 

- vynútená participácia – ak občania na výzvu reagujú neprípustne alebo zamietavo, 

politicko-administratívna autorita núti občanov k aktivite – napr. sankcionovaním, 

- predstieraná participácia – cieľom nie je skutočné splnenie povinnosti, ale len 

predstieranie jej plnenia. 

1.2 Práca s mládežou ako podpora rozvoja mládežníckej participácie 

Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou definuje prácu s mládežou ako 

„výchovno-vzdelávaciu činnosť, spoločenskú činnosť, informačnú činnosť a poradenskú 

činnosť pre mládež, mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou“ 

a hovorí o spoluúčasti mládeže (teda minimálne troch ľudí vo veku maximálne 30 rokov) ako 

o aktívnom zapojení mládeže do procesu „plánovania, rozhodovania a uskutočnenia podujatí 

a projektov v oblasti spoločenského a hospodárskeho života.“ 

Podobne sa aj v slovenskej Koncepcii rozvoja práce s mládežou (2016), vytvorenej pre 

roky 2016 – 2020 pod participáciou mládeže rozumie cieľavedomá činnosť reagujúca na 

potreby mladých ľudí a má za cieľ pozitívny rozvoj ich osobnosti, aby boli čo možno 

najlepšie pripravení na život. Podstatou tejto práce, vykonávanej na jednej strane ľuďmi na to 

špecificky pripravovanými a na strane druhej aj dobrovoľníkmi, je dobrovoľná účasť mládeže 

a vytvorenie partnerského rešpektujúceho vzťahu, ktorý povedie mladých k zrelosti, ľahšiemu 

získaniu kompetencií, sebapoznania i nachádzania vlastného smeru pre život. Prostredníctvom 

nej by sa mal vytvoriť bezpečný priestor spolurozhodovania, mala by motivovať mládež 

k aktivite a budovaniu občianskej spoločnosti. 

Práve práca s mládežou je jednou z využívaných možností ako prispieť k rozvoju 

mládežníckej participácie, ktorá má aj vzhľadom na jej definíciu rozsiahle zameranie. Už vyše 

150 rokov sa orientuje na 5 primárnych elementov/dimenzií, o ktorých hovoria autori Jeffs 

a Smith (2010) ako o charakteristických črtách pre prácu s mládežou: 

- zameranie na mladých ľudí, ich potreby, skúsenosti a ich názor, 

- využívanie dobrovoľníckej participácia, v ktorej sa mladí ľudia stávajú súčasťou 

procesu z vlastného presvedčenia, 
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- podporovanie združení, vzťahov a komunity, povzbudzovanie v organizovaní 

a zdieľaní skupín a aktivít, vytváraní partnerstiev a priestoru pre osobný rast, 

- posilňovanie priateľskosti, prístupnosti a zodpovednosti, pracovník s mládežou nemá 

byť len otvorený a priateľský, ale má mať tiež vnútornú vieru v ľudí, 

- dohliadanie na vzdelanie a blaho mladých ľudí. 

Medzi najväčšie prínosy, ktoré vyplývajú z práce s mládežou radíme: 

- vytváranie útočiska – bezpečného prostredia medzi rodinou, školou a pouličným 

životom, 

- tvorbu príjemných, radostných aktivít – podľa potrieb a záujmov mladých ľudí, 

- osobnostný a sociálny rozmer mladých ľudí. (Šiňanská, 2015) 

1.3 Stimulátory a bariéry participácie 

Pri realizácii participácie sa stretávame so širokou paletou názorov na jej účelnosť, na 

ktoré sa viažu aj rôzne prístupy k nej, či už zo strany štátnej správy a samosprávy, škôl, 

združení či samotných aktérov participácie z radov občanov našej spoločnosti. Vzhľadom 

k tomuto rozdielnemu smerovaniu sa vyskytujú na jednej strane podporné mechanizmy, ktoré 

posilňujú schopnosť participovať na spoločných záležitostiach, no na druhej strane vidíme 

mechanizmy zabraňujúce efektivite a spomaľujúce aktívnu participáciu. 

Stimulátory participácie 

Za podporné faktory participácie Paulíniová (2015) považuje: 

- vytváranie vzťahov, zdieľanie informácií a skúseností na všetkých úrovniach 

spoločnosti, 

- neformálne vzdelávanie mládeže, najmä cez priamu skúsenosť, poznanie vlastných 

práv a povinností, 

- informovanie prostredníctvom médií, 

- osobnosť mladých ľudí, ich zodpovednosť, presadzovanie práv a zrozumiteľné 

formulovanie požiadaviek, 

- nedirektívny prístup politikov k participácii, 

- financovanie z nezávislých zdrojov, 

- spoločenské zmeny, ktorú budú brať ohľad na práva mládeže, 

- nové nazeranie na tradičné roly a práva, 

- povzbudzovanie k participácii a priestor aj pre mládež, ktorá má väčšie ťažkosti a kde 

mladí nie sú členmi žiadnej organizácie (Biela kniha, 2002). 
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Bariéry participácie 

Participácia nie je vždy len pozitívne vnímaným javom a spoločnosť jej kladie do 

cesty aj rôzne prekážky, ktoré zabraňujú jej plnému rozvoju. Na jednej strane je bariérou 

tradičný pohľad na tzv. autority a predstaviteľov verejnej a štátnej správy, ktorí akoby mali 

dôležitejšie postavenie ako „bežní“ občania a nedocenenie partnerského prístupu 

v komunikácii autorít a mladých ľudí. V nadväznosti na to je prekážkou tiež podceňovanie 

názoru mládeže, akoby nemala žiadne skúsenosti v oblasti, ktorá sa ich priamo týka. 

(Paulíniová, 2015) 

Jednou z možností ako participovať je aj dobrovoľníctvo, a prekážkami v tomto smere 

sú najmä pasivita, nízka kreativita pri nábore dobrovoľníkov, nezáujem o mladých 

dobrovoľníkov kvôli zaťažovaniu pracovníkov pri ich inštruovaní, vytvorení podmienok 

a potrebnom motivovaní (Miháliková, 2005). 

Ďalšie prekážky participácie: 

- snaha o centralizáciu – komunikácia len so silným partnerom a ignorovanie menších 

záujmových skupín mládeže, neformálnych združení a pod. 

- zložité financovanie len z jedného zdroja, ktoré vytvára závislosť 

- nedostatok informácií o kľúčových hráčoch 

- riešenia prichádzajúce „zhora“. (Paulíniová, 2015) 

- nedostatočné informovanie ľudí o ich právach 

- nedostatočné vytvorenie široko dostupných a štruktúrovaných informačných služieb 

- administratívne a právne prekážky a pod. (Správa o občianstve EÚ za rok 2010) 

- časová náročnosť pri zapojení mládeže do rozhodovania, 

- neochota k zmene zaužívaných postupov pri riešení problémov alebo vytváraní aktivít. 

(eTwinning, 2012) 

Aktívnemu občianstvu, resp. participácii podľa Kusej a Rusnákovej (2009) bráni aj 

spôsob, akým trávi čas znevýhodnená mládež – teda mládež čeliaca zložitým životným 

situáciám či pochádzajúca zo znevýhodneného a málo podnetného prostredia, teda zväčša 

rómska mládež – ktorá sa orientuje najmä na „pobyt na ulici“. Nakoľko sú títo mladí často 

z chudobného prostredia, kde chýba aj základná infraštruktúra – ihriská, klubové priestory, 

zapájajú sa do participačných aktivít všeobecne menšou mierou, pretože v tom nevidia 

význam. S týmto sa spája aj problém odsúdenia majoritou, ktorá si neželá ich zapojenie do 

vykonávaných aktivít. (Hulín a Malíková 2011) 
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1.4 Školská participácia 

Jednou z možností ako rozvíjať participáciu mládeže je umožnenie žiakom 

a študentom mať na školách určitú mieru autonómnosti, napríklad vďaka vytvoreniu žiackej 

samosprávy alebo žiackeho parlamentu. Rizikovým sa tu javí, že školy nebudú brať svojich 

žiakov vážne a dajú im len zdanlivú moc rozhodovať, pretože majú možnosť riešiť len menej 

dôležité záležitosti a otázky. Ak je ale skutočný záujem o zapojenie mládeže do participácie, 

je možné to v oblasti školy realizovať viacerými spôsobmi: 

- participácia žiakov na samospráve – začína sa najprv na úrovni triedy, kedy sa v rámci 

aktivít v triede začína s podporou zručností v oblasti rozhodovania a vytvára sa tu 

pocit spoluzodpovednosti, spolupráce a spoluriadenia. Mnohokrát sa už na tejto úrovni 

žiaci nevedia dohodnúť aj na menších záležitostiach, kedy prichádza úloha učiteľa, 

ktorý by mal viesť skupinu k diskusii, ktorá ďalej rozvíja sociálne, komunikačné aj 

občianske spôsobilosti; 

- participácia žiakov na pravidlách školy – ak je žiakom umožnené podieľať sa na 

tvorbe pravidiel, ktoré majú v škole platiť, vedie to k vyššej efektivite pravidiel, žiaci 

sú motivovanejší dodržiavať to, čo si sami určili a na čom participovali. Cítia väčší 

pocit zodpovednosti voči plneniu pravidiel a vytvára sa aj skupinový tlak na 

jednotlivcov, ktorí by pravidlá porušovali. Pravidlá vytvárané len „zhora“ sú žiakmi 

častejšie porušované a ich následné trestanie vedie k zhoršovaniu klímy v škole; 

- participácia žiakov na prezentácii školy – ak sú žiaci zapojení do školských aktivít, 

ako je prezentovanie školy na rôznych prednáškach či formou tvorby a aktualizácie 

webstránky, žiaci sa cítia v škole potrební, sú na školu a na spolupatričnosť v nej hrdí; 

- zlepšuje sa aj ich vzťah k škole ako inštitúcii. (Hanuliaková, 2011)  

1.5 Zahraničné výskumy v oblasti participácie mládeže 

V súčasnosti sa množstvo najmä zahraničných výskumov zaoberá témou participácie 

mládeže, jej dôležitosťou a miestom vo funkčnej spoločnosti. Každý výskum si najprv 

zadefinuje, čo pod pojmom participácia skúma a obvykle ide o aktívne zapájanie sa do 

rôznych mimoškolských aktivít, školských parlamentov, komunitných akcií či aktívne 

členstvo v športovom klube. Zisťuje sa nielen názor mládeže, ale aj dospelých, riaditeľov na 

školách a predstaviteľov verejnej správy. 

Výskum vedený Denaultovou a Poulinom (2009), publikovaný v časopise o mládeži 

a adolescencii, bol zameraný na zisťovanie rozdielov a korelácií medzi 7. a 11. triedou 
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v rozsahu a intenzite participácie, nakoľko sa predpokladalo, že účasť na organizovaných 

aktivitách bude mať pozitívny prínos v adolescencii. Počas týchto rokov bolo na škole v rámci 

jej chodu cielene všetko nezmenené. Z výsledkov vyplynulo, že žiaci, ktorí mali už v 7. triede 

vyšší sklon k participácii mali vyššie skóre a silnejšiu hodnotovú orientáciu v závere, oproti 

žiakom, ktorí participovali na začiatku výskumu menej, pričom do tejto skupiny s nižším 

skóre participácie patrili aj žiaci s rizikovým správaním či z nižšej ekonomickej triedy. Čo sa 

týka porovnania intenzity a rozsahu participácie v priebehu rokov, zatiaľ čo intenzita 

participácie mala zakrivený charakter a smerujúc ku koncu strednej školy nabrala smer 

prudko nadol, rozsah participácie mal klesajúcu lineárnu trajektóriu. Poukazuje to na 

znižovanie záujmu spojeného s ukončením strednej školy. Toto zníženie bolo pripisované 

nedostatku času na aktivity a novým výzvam, ktoré mladých ľudí v tomto veku čakajú.  

Ďalší výskum zameraný na zmysel participácie a zapojenia mládeže do rozhodovacích 

procesov viedli autori Akiva, Cortina a Smith (2014) v USA. Výsledky ukázali, že 

poskytnutie príležitostí viedlo mladých ľudí k zvýšeniu ich sebahodnotenia a možnosť 

participovať na rozhodovaní aspoň u starších adolescentov smerovala k zlepšeniu sociálnych 

zručností. Jediné, v čom boli určité nedostatky, bolo umožnenie participovania v oblasti 

fyzického vybavenia priestorov, čo autori pripísali možnej obtiažnosti zapojenia mládeže 

a obmedzeniam vychádzajúcim z interných pravidiel. Ďalej bolo zistené, že je vyššia 

efektivita riešenia problémov u tých mladých ľudí, ktorí boli požiadaní o pripojenie sa 

k rozhodovaciemu procesu v rôznych programoch, hoci tieto zistenia platia len pre skupinu 

starších ako 11 rokov. 

Tretím výskumom v tejto oblasti je výskum zameraný na porovnanie postojov 

zamestnaných a nezamestnaných mladých ľudí k účasti na veciach verejných a na protestných 

aktivitách v prípade neuspokojivej životnej situácie, ktorý realizovala Lorenzini (2015). 

Zistenia ukazujú, že v prípade zamestnaných mladých ľudí môžeme sledovať zapojenie do 

riešenia vecí, ktoré sa ich týkajú, nie však aktivizáciu v smere protestu, a v prípade 

nezamestnanej mládeže životná nespokojnosť a situácia, v ktorej sa nachádzajú akoby úplne 

bránili jej zapojeniu či už do kontaktných aktivít s verejným dianím alebo zapojením sa do 

protestov. 

V predchádzajúcej časti sme sa orientovali na participáciu mládeže, ktorú považujeme 

za nosnú časť rozvoja mladej generácie a podnecovaniu jej vnútornej aktivity. Je preto 

dôležité hovoriť aj o postojoch, ktoré má mládež k participácii a o tom, ako je možné tieto 

postoje meniť, na čo sa zameriavame v ďalšej kapitole.  
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2 POSTOJE K PARTICIPÁCII 

 

Postoje zohrávajú veľkú úlohu v sociálnom prispôsobení, nakoľko vyjadrenie názoru 

má niekoľko sociálnych funkcií, napríklad posilňovanie sociálnych vzťahov a zvyšovanie 

skupinovej súdržnosti (Hayesová, 2007). V programoch participácie zohráva skupinová 

kohézia veľkú úlohu, nakoľko podnecuje plnenie stanovených cieľov skupiny a vytvára 

pozitívnu atmosféru podporujúcu zotrvanie v skupine. 

2.1 Vytváranie postojov 

Tesser (1993) vo svojej štúdii uvádza, že jednotlivé postoje sú viac alebo menej 

geneticky podmienené, avšak väčšinu získavame až v priebehu svojho života prostredníctvom 

vlastnej skúsenosti s objektmi (Plháková, 2004), pôsobením sociálneho a kultúrneho 

prostredia (Verešová, 2004), sprostredkovane pomocou sociálneho učenia (Výrost, 2013, 

Nakonečný, 2009), získavaním informácií a vplyvom ich pôsobenia z rôznych strán 

(Verešová, 2004).  

Vytváranie postojov ovplyvňuje aj účasť v malých skupinách. Pri nazeraní na 

formovanie skupiny podľa Tuckmana (1965, In: Žiaková, 2012), kde za prvou fázou búrenia, 

kedy sa jednotliví členovia snažia presadiť napĺňanie ich vlastných potrieb a dochádza tu ku 

konfliktom a nepriateľskému správaniu, nasleduje fáza normovania, v ktorej naopak dochádza 

k utvoreniu súdržnosti členov, vzájomnej podpore a prekonávaniu konfliktov z prvej fázy, no 

taktiež sa vytvárajú spoločné hodnoty, rolové očakávania a najmä postoje.  

Väčšina má moc vďaka svojmu počtu, menšina môže získať moc tým, že sa rozhodne, 

sebavedome a neoblomne drží svojich postojov. Práve vďaka jasnému, pevnému 

a nemennému postoju majú možnosť nonkonformní ľudia donútiť ostatných zamyslieť sa nad 

správnosťou ich postoja a prehodnotením postojov. Získajú teda vplyv aj bez toho, aby od 

začiatku mali na svojej strane väčšinu. (Moscovic, 1985, In: Kassin, 2007) 

2.2 Zmena postojov 

Za hlavný prostriedok navodenia zmeny postoja je považovaná persuázia, pričom sa 

vynárajú predpoklady, že pasívne prijímanie persuazívnej informácie jedincom nie je tak 

efektívne ako práca s jedincom, u ktorého zmenu postoja navodzujeme jeho aktívnou účasťou 

v rôznych sociálnych situáciách (Výrost, 2013). 
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Jedným zo základných predpokladov na zmenu postoja je dôveryhodnosť zdroja 

persuazívneho pôsobenia, teda sprostredkovateľa informácie (Wood and Eagly, 1981, In: 

Výrost, 2013, Nakonečný, 2009, Krech, Crutchfield a Balachey, 1968, Kassin, 2007). Ak 

prijímateľ informácie dôveruje presnosti informácií a tomu, že ich zdroj nijako neskreslil, je 

osvojenie si postojov na základe týchto informácií efektívnejšie, dokonca tu nachádzame 

priamo úmerný vzťah dôveryhodnosti zdroja a miery zmeny postoja u prijímateľa (Wood and 

Eagly, 1981, In: Výrost, 2013).  

V experimente vedenom na zistenie vplyvu atraktívnosti komunikátora na zmenu 

postojov sa došlo k záverom, že existujú značné rozdiely medzi atraktívnym a neatraktívnym 

komunikátorom v oblasti komunikačných zručností, sebavnímania a úspechu vzdelávania, 

a zároveň môžu byť atraktívni jedinci presvedčivejší ako neatraktívne osoby, pretože majú 

vlastnosti alebo schopnosti, ktoré ich predurčujú k efektívnejšej komunikácii. (Chaiken, 1979) 

Potvrdzuje to aj výskum spoločenského vplyvu medzi deťmi, kde autori výskumu Dion 

a Stein (1978, In: Chaiken, 1979) zistili, že existujú rozdiely v úspešnosti atraktívnych 

a neatraktívnych detí, pričom obe skupiny používajú odlišné interakčné štýly v pokuse 

ovplyvniť svojich rovesníkov.  

Ďalším bodom, ktorý môže pôsobiť na mieru zmeny postoja u jednotlivcov je vplyv, 

resp. nátlak, ktorým pôsobí zdroj informácií na prijímateľa (McGuire, 1969, In: Výrost, 

2013). Pôsobivejšie môžu byť emocionálne silnejšie fakty, vyvolávajúce u prijímateľa 

informácie silné afekty (Nakonečný, 2009). V prípade použitia sily však ide takmer vždy 

o povrchnú zmenu postoja, ktorá trvá obvykle len po dobu prítomnosti osoby, ktorá obsah 

informácie sprostredkovala (McGuire, 1969, In: Výrost, 2013). 

Obsah informácie je ďalšou zložkou, ktorá má vplyv na zmenu postoja. Ak je obsah 

emocionálne zafarbený a vyvoláva intenzívnu citovú odozvu, uľahčuje to osvojenie si tohto 

presvedčenia jedincom. (Výrost, 2013) Rovnako pôsobí na osvojenie pozitívneho 

presvedčenia aj obľúbenosť komunikátora, ktorý je zdrojom informácií/presvedčenia 

(Chaiken, 1980, In: Výrost, 2013), teda v prípade mládežníckej komunity by bolo vhodné ako 

komunikátora zvoliť prirodzenú autoritu, ktorú členovia komunity rešpektujú nie z donútenia, 

ale z vlastného presvedčenia a sympatií voči autorite. Miera vplyvu obsahu informácie na 

zmenu postoja je vyššia, ak sa snažíme zmeniť jednoduchší postoj, oproti postojom zložitým, 

ktoré sú voči zmene stabilnejšie (Nakonečný, 2009). 

Členstvo v skupine je ďalším faktorom zmeny postojov. Čím vyššiu hodnotu má pre 

jednotlivca skupina, ktorej je členom, tým odolnejšie budú jeho postoje vytvorené v súvislosti 
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s členstvom v danej skupine. Naopak, ak je jeho hodnotenie členstva nízke, je možné zmeniť 

jeho postoj jednoduchšie. (Krech, Crutchfield a Balachey, 1968) 

Postoje ovplyvňujú aj naše spracovávanie informácií. Klasické experimenty Lewina 

a Murphyho (1943, In: Nakonečný, 2009) na dvoch skupinách študentov – jedna skupina 

orientovaná prokomunisticky a druhá protikomunisticky, kedy sa obe skupiny mali za krátky 

čas naučiť text obsahujúci argumenty pre aj proti komunizmu, poukazovali na to, že každá 

skupina si ľahšie zapamätala tie informácie, ktoré podporovali ich postoje, pričom sa to 

potvrdilo skúmaním informácií, ktoré si pamätajú, aj po dlhšom časovom období. Výsledky 

tohto experimentu odpovedajú teórii „otvorenej a uzavretej mysle“, čo napovedá, že myseľ je 

otvorená primárne tomu, čo je v súlade s jej postojmi (Rokeache, 1960, In: Nakonečný, 2009). 

Vplyv správania na zmenu postoja – vynútené správanie môže vďaka korigovaniu 

neplatných, stereotypných názorov, ktoré sú základom predpojatých predsudkov, zmeniť 

postoje aj vnútorne, napriek tomu, že zo začiatku ide len o racionalizáciu. Toto správanie sa 

nazýva aj „hranie rolí“, kedy je spoločensky vyžadované, aby jednotlivec v určitých 

sociálnych situáciách potlačil svoje postoje a správal sa podľa požiadaviek verejnej mienky. 

Takéto hranie rolí ma za následok zmenu jeho postojov „v prospech verejne žiadúcich 

postojov“ iba v prípade, ak je pre túto zmenu spoločenská podpora. (Krech, Crutchfield 

a Balachey, 1968). Na to, prečo je to tak, odpovedá teória kognitívnej disonancie od autora 

Festingera (1957, In: Kassin, 2007), ktorá popisuje, že človek sa niekedy nespráva v súlade 

s vlastnými postojmi, no to v ňom vyvoláva disonanciu (diskomfort). Následkom toho je 

motivovaný zmierniť toto vnútorné napätie a často najľahšou cestou je zmeniť postoj tak, aby 

neodporoval správaniu jedinca. 

 

3 MARGINALIZÁCIA, MARGINALIZOVANÉ SKUPINY A PRÁCA 

S NIMI 

 

Postoje si človek automaticky vytvára v priebehu svojho života. O tom, či bude 

participovať na verejných záležitostiach, bežnom živote spoločnosti, školskej skupinovej 

aktivite či v rodine sa môže obvykle tiež rozhodnúť podľa svojej vôle, slobodne 

a dobrovoľne. Marginalizácia však robí z určitej skupiny ľudí osoby s nižšou schopnosťou 

slobodného rozhodovania a zapájania sa do života spoločnosti a verejných vecí, ktoré by do 

značnej miery mohli ovplyvniť aj ich osobný život a životnú úroveň. 
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Marginalizáciou môžeme chápať proces, prebiehajúci v čase a vytvárajúci situačné 

zmeny. Podstatou je zhoršovanie sociálnych a ekonomických podmienok, v ktorých sa 

marginalizovaná skupina nachádza a tiež zhoršujúcim sa prístupom k optimálnej životnej 

úrovni dnešnej doby. (Balvín, 2008a) 

Podľa Výskumnej agentúry (2017) rozumieme marginalizovanými komunitami 

koncentrácie Rómov, ktorí trpia vysokou mierou sociálnej exklúzie a deprivácie. 

Marginalizácia sa dotýka všetkých vrstiev obyvateľstva, nevynímajúc ani deti a mládež 

a sociálne vylúčenie tejto skupiny vzniká v spoločnosti, ktorá nerešpektuje ich práva 

v rôznych smeroch života, napríklad v oblasti bývania, vzdelávania, občianstva, práva na 

férový prístup na trhu práce či komunitnom živote (Šiňanská, 2015). 

Vylúčenie skupín obyvateľstva však nevzniká náhodne, ale na základe určitých 

kontextov na oboch stranách. Na strane marginalizovaných rómskych komunít je jedným 

z možných základov odstrihnutia od majority rómska kultúra, tzv. romipen, ktorá nepodporuje 

užšiu komunikáciu Rómov s nerómskym obyvateľstvom (Hancock, 2005). 

Etnická menšina, pričom nemusí ísť o menšinu početnú, ale skôr o menšinové 

postavenie, ktorá dosahuje akoby nižší význam v spoločnosti, má vo vyspelých krajinách 

zväčša horší prístup ku vzdelaniu, na trh práce, jej členovia sú v pomere k majorite trestaní 

prísnejšie, častejšie sa stávajú závislými na drogách či užívateľmi alkoholu (Matoušek, 2003). 

Kategóriou, v ktorej je vylúčenie minority veľmi citeľné, je trh práce. Tu je exklúzia 

chápaná ako dlhodobá a opakovaná nezamestnanosť, tiež ako prístup k nízko kvalifikovaným 

a slabo plateným pracovným pozíciám. Je to dôsledok nízkej úrovne ľudského a sociálneho 

kapitálu, ale tiež štrukturálnych charakteristík aktuálneho trhu práce. (Sirovátka, 2003) 

Príprava študentov pre potreby trhu práce, ktorá by mala byť základnou funkciou 

vzdelávacieho systému, je veľmi často zanedbávaná napriek tomu, že je významným 

determinantom pre vstup a získanie lepšej pozície na trhu práce. (Šlosár, 2008) 

Táto pozícia Rómov na trhu práce sa od roku 1990 podpísala na ich sociálnom 

postavení a stala sa ďalším zdrojom ich sociálneho vylúčenia (Sirovátka, 2003), ktoré je ako 

celok špecifickým problémom tejto minority. Sociálnu exklúziu udržiava aj život Rómov 

v rómskych komunitách, ktoré sú nerovnomerne rozložené, často izolované priestorovo aj 

sociálne od majoritných osídlení a vzhľadom na zlú infraštruktúru a nízku kvalitu životného 

prostredia v konečnom dôsledku žijú v hlboko podštandardných obecných alebo mestských 

osídleniach, nazývaných aj getá. (Systém koordinácie implementácie horizontálnej priority 

Marginalizované rómske komunity na roky 2007-2013). 
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3.1 Prístupy k riešeniu problému marginalizovaných rómskych skupín 

Stav, v ktorom sa nachádzajú marginalizované rómske komunity, je jednoznačne 

problémový, čo sa odzrkadľuje aj na množstve prístupov k riešeniam, ktoré sú v tejto oblasti 

navrhované odborníkmi aj samotnou rómskou komunitou. Riešenia, ktoré by boli vhodné pre 

túto špecifickú komunitu, by mali zohľadňovať určité osobitosti, ktoré sú pre túto skupinu 

obyvateľov vlastné. 

Odlišnosti, na ktoré je potrebné dbať pri práci s rómskou komunitou (Šlosár, 2010): 

- odlišná stupnica hodnôt v porovnaní s majoritou 

- vyššia autorita vlastnej užšej aj širšej rodiny oproti vnímaniu rodiny z pohľadu 

majority 

- rozdielne komunikačné prejavy, ktoré sú majoritou vnímané ako nevhodné, 

nerešpektujúce majoritné zvyky a spôsoby sociálneho styku 

- historické skúsenosti ovplyvňujú naše vnímanie Rómov 

- absencia potreby vlastniť majetok, nemajú problém rozdať aj na úkor vlastnej 

neskoršej núdze. 

Podľa Vašečku (2008) je sociálna podstata rómskeho problému na jednej strane 

spôsobená inštitucionálnou diskrimináciou zo strany majority a na strane druhej nízkou 

úrovňou ľudského kapitálu a sociálneho potenciálu v týchto vylúčených komunitách, pričom 

práve to spôsobuje, že malé zmeny, ktoré sa v komunitách podarí dosiahnuť, sú majoritou 

vnímané ako neefektívne a nedostačujúce. Jedným z prístupov samospráv je diskriminačný 

prístup nazývaný Stratégia múru, ktorý riešenie problému odsúva na čo najneskorší čas, snaží 

sa budovať prekážky medzi rómskym a majoritným obyvateľstvom a problém rieši obvykle 

prostredníctvom administratívnych opatrení bez hlbšej analýzy situácie. V závere je možné 

vidieť dve možné východiská, v prvom sa integrácia Rómov odsúva na neskôr, v horšom sa 

počíta so zbavením sa tohto problému – odsunutie, resp. nevpustenie Rómov na územie danej 

samosprávy. Na druhej strane príkladom nediskriminačného prístupu je Stratégia vonkajšej 

pomoci, ktorú je možné opísať ako rôzne výhody a príspevky pre Rómov, ktoré by ich mali 

vytrhnúť z chudoby a civilizačnej zaostalosti. Vzhľadom na to je nielen pre Rómov ale aj pre 

majoritu prirodzený postoj, že spoločnosť sa postará o „sociálne istoty“ svojich obyvateľov 

a nemotivuje ich k vlastnej aktivite a snahe zmeniť svoje životné podmienky. 

Balvín (2008b) za vhodnú stratégiu pri práci s marginalizovanými rómskymi 

komunitami považuje posilňovanie rómstva, rómskej kultúry. Sociálni pracovníci by mali byť 

znalí vývoja rómskych dejín, kultúry, nakoľko zlepšovanie materiálnych pomerov by nemalo 
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byť tak dôležité, ako posilnenie duchovného princípu Rómov. Zameranie sa na prácu 

s Rómami ako s národom môže smerovať k prebudeniu vlastnej zodpovednosti Rómov za 

seba ako za národ, na to, aké miesto mal v spoločnosti už v minulosti a môže to zjednodušiť 

prácu s touto ohrozenou časťou spoločnosti. 

V súčasnosti medzi preferované riešenia rómskej problematiky patria komplexné 

prístupy s dôrazom na dlhodobý účinok a udržateľnosť vo všetkých oblastiach spoločenského 

života. Z toho dôvodu je nutná spolupráca na všetkých pozíciách, teda na úrovni štátnej aj 

miestnej samosprávy, ale aj mimovládnych organizácií, svojpomocných združení, 

a samotných komunít, ktoré priamejšie a efektívnejšie nasmerujú poskytovanú pomoc. 

(Šlosár, 2008) 

Problémy integrácie vníma aj sama marginalizovaná skupina. Od roku 1989, kedy 

mala rómska minorita možnosť prezentovať a rozvíjať rómsku kultúru aj verejne, sa začala 

snaha o dokazovanie rovnosti zo strany Rómov. Snaha ukázať, že nie sú horší ako majorita, 

rovnako ako potreba docenenia zo strany majority vedie k tomu, že Rómovia aj dnes cítia 

potrebu presvedčiť o svojich kvalitách ani nie tak seba, ako majoritu. Tá ale dlhú dobu 

nazerala na túto minoritu s predsudkami, ktoré sa postupom času stali automatickou súčasťou 

pohľadu na Rómov. (Hivešová – Šilánová, 2003)  

Podľa Krajčovičovej (2009) niektorí Rómovia ak nemajú svoju vlasť, sami seba 

priraďujú ku krajine, v ktorej žijú, je ich domovom a vzhľadom na ňu si prisudzujú aj etnickú 

či národnú príslušnosť. Napriek tomu však stále majú mnohí záujem o vlastnú kultúru, 

rómsky jazyk, rozvíjajú romipen a skôr neoficiálne sa hlásia k svojej etnickej príslušnosti, 

pretože v sebe rómsku identitu a korene pociťujú aj keď už možno nie ako dominantný prvok.  

3.2 Teoretické vymedzenie riešenia problému marginalizácie na SR 

Rast chudoby je spôsobený najmä nezamestnanosťou a stúpajúcimi životnými 

nákladmi. Medzi chudobou najviac ohrozené skupiny môžeme zaradiť deti a mládež, starších 

ľudí či osoby so zdravotným postihnutím. Na Slovensku je navyše chudoba často úzko 

spojená aj s etnickými aspektmi a vo veľkej miere sa dotýka práve Rómov. (Národný program 

SR 2010) Podiel ľudí celkovo ohrozených chudobou na Slovensku je 12,6% z celej populácie, 

z toho je takmer pätina (19,2%) mladšia ako 18 rokov, 18- až 24-roční predstavujú 14,7% 

z ohrozených, ďalej sú to neúplné rodiny s deťmi – 30,6% a rodiny s 3 a viac deťmi – 28,4% 

(Kováčová a Vlačuha, 2015).  
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Veľmi problémovým prvkom chudoby je jej prenos z generácie na generáciu, kedy sú 

životy detí značne ovplyvnené práve životom rodičov, ich vzdelaním a príjmom. Životná 

úroveň je teda priamo spätá s tým, v akých rodinách vyrastajú. Preto sa Slovenská republika 

snaží o udržateľné zníženie chudoby a odstránenie sociálnej exklúzie prostredníctvom 

opatrení ako sú zabezpečenie podpory príjmu domácností, podpory prístupu na trh práce 

a uplatnenie na ňom, vzdelávaniu, prístupu k verejným službám a rozvoju ľudského kapitálu. 

Zameriava sa na jednej strane na jednotlivcov, ale tiež na skupiny sociálne vylúčené, prípadne 

ohrozené sociálnym vylúčením a na druhej strane aj na poskytovateľov týchto služieb. Okrem 

toho je medzi prioritnými cieľmi aj boj proti diskriminácii a podpora participácie 

marginalizovaných skupín na živote spoločnosti. (Národný program SR 2010) 

Práve potreba podpory občanov žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách 

bola teoreticky zapracovaná do Programového vyhlásenia vlády SR pre roky 2006-2010, so 

zreteľom na potrebu venovania osobitnej pozornosti podpore príslušníkov MRK, zníženiu 

rozdielov medzi regiónmi z hľadiska zamestnanosti, nezamestnanosti a tiež produktivity 

práce. Vzhľadom na to má byť posilnený aj rozsah a finančná podpora programov a projektov 

smerujúcich k riešeniu danej situácie. Participácia sa spomína najmä v súvislosti s mládežou 

a jej zapojením do života miest a obcí so zameraním na aktívne využívanie voľného času. 

V nasledujúcom programovom vyhlásení vlády SR na roky 2010-2014 sa vláda ďalej 

zamerala aj na ochranu a podporu ľudských práv a to najmä v oblasti postavenia, integrácie 

a rozvoja rómskej komunity. Vláda má ďalej podporovať plnohodnotnú participáciu Rómov 

na spoločenskom, politickom i kultúrnom živote spoločnosti a to pomocou konkrétnych 

dlhodobých a koordinovaných politických krokov smerujúcich k dosiahnutiu efektívnej 

občianskej rovnosti. Kľúčovým je tiež budovanie sietí komunitných centier pracujúcich 

s MRK a spĺňajúcimi stanovené štandardy, napr. vybavenie, konkrétni pracovníci a pod. 

(Systém koordinácie implementácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity 

na roky 2007-2013, 2012) 

3.3 Príklady dobrej praxe 

Teoretické predpoklady na realizáciu participácie máme stanovené. Realita je však 

často spojená s prekážkami, s ktorými teória nepočíta, alebo ich nepokrýva dostatočne. 

Napriek tomu existujú zrealizované projekty, ktoré sa rôznou mierou snažili zapracovať 

participáciu do svojich činností. 
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Človek v ohrození sa ako organizácia venuje rôznym podporným programom, mimo 

iné aj práci s rizikovou mládežou, ktorá pochádza z prostredia so znakmi sociálnej exklúzie, 

so sociálno-patologickými javmi, z rodín, ktoré nenapĺňajú niektoré alebo žiadne funkcie 

rodiny a dochádza tak k neefektívnym a deviantným vzorcom správania. Ďalej ide o mládež, 

ktorá má nedostatočnú kvalifikačnú prípravu a chýbajú jej teda základné kompetencie na trhu 

práce, často má len základné vzdelanie a ich sebarealizácia prebieha primárne v disociálnych, 

obvykle rovesníckych skupinách, v ktorých podliehajú negatívnemu vplyvu vrstovníkov. 

(Šuláková, 2013) 

Projekt podporený Nadáciou otvorenej spoločnosti s názvom Kto je za dverami? 

realizovaný v Spišskom Podhradí a okolí mal byť zameraný na zníženie diskriminácie 

a odstránenie bariér medzi rómskou a majoritnou spoločnosťou, najmä medzi skupinami detí 

a mládeže. Hlavným cieľom malo byť posilnenie participácie, aktívneho občianstva a záujmu 

na oboch stranách, odbúranie a zmena postojov a predsudkov založených na iracionálnych 

predpokladoch a nájdenie rozdielnych a spoločných znaky mládeže na oboch stranách. 

(Nadácia otvorenej spoločnosti, 2014) Jedným z výsledkov tohto projektu bola výstava 

výtvarných diel detí z rómskej komunity, venovaná najmä majorite, nakoľko tá neprejavila 

záujem zapojiť sa do tohto projektu. Vytvorené boli aj fotografie a video, poukazujúce na 

stále narastajúci múr medzi marginalizovanou a majoritnou skupinou mládeže a problémom 

dôvery medzi týmito dvomi skupinami. (Človek v ohrození, 2017) 

Združenie pre lepší život, ktoré pôsobí v Kecerovsko - Olšavskom regióne, je taktiež 

organizáciou pracujúcou aj s mládežou zo sociálne rizikového prostredia formou rôznych 

participačných programov a projektov aj v spolupráci s YEPP IRC – nemeckou organizáciou 

so sídlom v Berlíne – pričom tieto projekty sú podporené v rámci zdrojov EÚ v rámci 

programov Erazmus plus. Projekt prebiehajúci v rokoch 2015 – 2016 s názvom Buduj svoju 

budúcnosť bol zameraný na rozvíjanie podnikateľských zručností a získanie praktických 

kompetencií mladých ľudí v oblasti podnikania od počiatočného nápadu až po úspešnú 

realizáciu projektu. (Združenie pre lepší život, 2017) 

Ďalší projekt, ktorý začal v roku 2016 a pokračuje aj v súčasnosti, je projekt PPP – 

Ľudia, miesta, partnerstvá. Je zameraný na budovanie Spoločenstva, ktoré by bolo vyšším 

stupňom komunity, s pevnejšími väzbami a efektívnejším riešením problémov komunity. 

Mládežníci zapojení do tohto projektu sa postupne snažia nachádzať problémy, ktoré zaťažujú 

jednak mládež, ale aj komunitu ako celok, a následne nachádzať riešenia tohto problému. Za 

pomoci koordinátorov sa učia, ako nazerať na problémy z rôznych strán a vytvárať ich hlbšiu 

analýzu, ako môžu osloviť samosprávu so žiadosťou o pomoc, ako sa stať samostatnejšími pri 
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vytváraní menších projektov ako sú rôzne komunitné podujatia a pod. Vzhľadom na to, že sú 

tieto projekty pre mládež, sú všetky vytvorené podujatia organizované výlučne bez alkoholu. 

Mládež napriek tomu nemá problém s vytvorením skvelej atmosféry a zábavy, čo by malo byť 

samozrejmosťou nielen pre tých, ktorí ešte nedosiahli plnoletosť. Nasledujúce obdobie 

v projekte bude venované návrhom riešení problémov v komunite, pričom sa predpokladá 

vytvorenie mládežníckeho centra v niektorej z obcí, aby sa mala mládež kde stretávať, 

nakoľko momentálne majú obmedzené možnosti aj pre rôzne nedorozumenia medzi majoritou 

a minoritou. Ďalším návrhom zo strany mládeže bolo vytvorenie športoviska za účelom 

lepšieho využívania voľného času, nakoľko aktuálne futbalové ihrisko je pre rôzne športové 

aktivity nedostačujúce. (Združenie pre lepší život, 2017) 

Efektivita takýchto programov nie je merateľná okamžite a stretáva sa s rôznymi 

problémami, ako je napríklad odpojenie sa participujúcej mládeže od skupiny po skončení 

strednej školy alebo po založení vlastnej rodiny, čo na sociálnych pracovníkov môže pôsobiť 

frustrujúco. Na druhej strane sa po čase môžu aj títo ľudia vrátiť, ak sa už stabilizovala ich 

zmenená situácia a sú prípady, v ktorých sa títo mládežníci stali lídrami ostatných, ktorí im 

pomáhajú ďalej napredovať. Tento proces sa teda ukazuje ako dlhodobý a je potrebné na to 

prihliadať aj pri vyhodnocovaní realizovaných projektov. 

 

4  CHARAKTERISTIKA VÝSKUMU 

 

V tejto kapitole sa zaoberáme deskripciou výskumu, ktorý sme realizovali na podklade 

teoretickej časti. Výskum bol zameraný na problematiku sociálne rizikovej mládeže 

a efektivitu jej zapojenia do participačných programov, zisťovali sme dopad na ich postoje 

k rodine, škole, dobrovoľníctvu a spoločnosti, pričom to porovnávame z hľadiska predošlej 

účasti alebo neúčasti na participačných programoch a na interpretáciu sú využité štatistické 

metódy popísané v ďalších častiach tejto kapitoly. 

4.1 Vymedzenie problému  

Participácia mládeže je čoraz aktuálnejšou témou aj kvôli zvyšujúcej sa chudobe 

mladej generácie. Účasť na participačných programoch by mala mladých ľudí lepšie pripraviť 

na zvládnutie životných prekážok, zlepšiť ich sociálne spôsobilosti a zabezpečiť rovnocenné 

postavenie na trhu práce aj v spoločnosti. V našich podmienkach môžeme sledovať rôzne 

formy, od politickej a občianskej participácie, cez pasívne zapojenie sa do vopred 
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pripravených aktivít, po aktívne zapojenie sa do organizovania projektov, pričom je dôležité 

aj to, či sú participanti aktívni dobrovoľne alebo z donútenia, aby bola vykázaná činnosť. 

Zapojenie mladých ľudí do rozhodovacích procesov zvyšuje efektivitu výsledkov prijatých 

rozhodnutí a znižuje neproporcionálne rozloženie moci.  

4.2 Cieľ výskumu 

Cieľom výskumu je zistiť, či má účasť na participačných programoch vplyv na postoje 

mladých ľudí zo sociálne rizikového prostredia v oblasti postojov k rodine, budúcnosti, 

verejnému životu a dobrovoľníctvu.  

4.3 Výskumné otázky  

VO1: Aká je súvislosť medzi postojmi k jednotlivým oblastiam participácie? 

VO2: Aká je súvislosť medzi postojmi k jednotlivým oblastiam participácie a rodom? 

VO3: Aké sú rozdiely v postojoch k participácii z hľadiska účasti na participačných 

programoch? 

VO4: Aké sú rozdiely v postojoch k participácii na živote spoločnosti z hľadiska 

dobrovoľníckej činnosti? 

VO5: Aké sú rozdiely vo vnímaní prekážok z hľadiska účasti na participačných 

programoch? 

 

4.4 Hypotézy  

H1: Predpokladáme, že existujú súvislosti medzi jednotlivými oblasťami participácie. 

VH1.1: Predpokladáme, že existuje súvislosť medzi postojom k rodine a postojom 

k dobrovoľníctvu. 

VH1.2: Predpokladáme, že existuje súvislosť medzi postojom k dobrovoľníctvu 

a postojom k verejnému životu. 

VH1.3: Predpokladáme, že existuje súvislosť medzi postojom k verejnému životu 

a postojom k vlastnej budúcnosti. 

VH1.4: Predpokladáme, že existuje súvislosť medzi postojom k rodine a postojom 

k vlastnej budúcnosti. 

H2: Predpokladáme, že existuje súvislosť medzi jednotlivými oblasťami participácie 

a rodom. 
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VH2.1: Predpokladáme, že existuje súvislosť medzi postojom k dobrovoľníctvu 

a rodom. 

VH2.2: Predpokladáme, že existuje súvislosť medzi postojom k verejnému životu 

a rodom. 

VH2.3: Predpokladáme, že existuje súvislosť medzi postojom k vlastnej budúcnosti 

a rodom. 

H3: Predokladáme, že existuje signifikantný rozdiel v postojoch k participácii 

z hľadiska účasti na participačných programoch. 

VH3.1: Predpokladáme, že existuje signifikantný rozdiel v postojoch 

k dobrovoľníctvu z hľadiska účasti v participačných programoch. 

VH3.2: Predpokladáme, že existuje signifikantný rozdiel v postojoch k verejnému 

životu z hľadiska účasti v participačných programoch. 

VH3.3: Predpokladáme, že existuje signifikantný rozdiel v postojoch k vlastnej 

budúcnosti z hľadiska účasti v participačných programoch. 

H4: Predpokladáme, že existuje signifikantný rozdiel v postojoch k verejnému životu 

z hľadiska aktívnej dobrovoľníckej činnosti. 

H5: Predpokladáme, že existuje signifikantný rozdiel v aktívnej účasti na 

dobrovoľníctve vzhľadom na účasť na participačných programoch. 

H6: Predpokladáme, že existuje signifikantný rozdiel vo vnímaní prekážok z hľadiska 

účasti na participačných programoch. 

4.5 Metódy a metodika  

Realizovali sme autorský výskum, na ktorý bol použitý autorský dotazník, ktorý 

pozostával v prvej časti z 16 výrokov, pri ktorých mali respondenti označiť možnosť na škále 

1 – 6, pričom 1 značila silný súhlas a 6 silný nesúhlas. Výroky smerovali k zisteniu postoja 

k 4 oblastiam a to rodine, verejnému životu, dobrovoľníctvu a vlastnej budúcnosti z hľadiska 

profesie. 

Druhá časť dotazníka pozostávala z otázok s možnosťami odpovedí áno – nie, pričom 

boli zamerané na zisťovanie individuálnej schopnosti respondentov usporiadať 

aktivitu/podujatie vo svojej obci, názor na dostatočné pokrytie oblasti voľnočasovými 

aktivitami, priamu účasť na dobrovoľníctve, záujem o správu vecí verejných či osobný 

kontakt so starostom. Medzi týmito otázkami bola aj otázka na zoradenie, v ktorej mali 

respondenti usporiadať do poradia osoby, ktoré by požiadali o pomoc pri svojich problémoch, 
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respondenti mohli vyberať z osôb: rodič, kamarát, učiteľ, starosta a jednu osobu mohli 

ľubovoľne doplniť. Druhá špecifická otázka bola zameraná na zisťovanie problémov, 

respektíve prekážok, s ktorými sa respondenti stretli pri svojich aktivitách v komunite. 

Respondenti si mohli vybrať z možností vytvorených na základe teoretických poznatkov 

a mohli doplniť aj vlastné prekážky. 

Záver dotazníka obsahoval demografické položky, zameriavali sme sa na vek a rod. 

Otázka aktívnej účasti na participačných programoch mohla byť vynechaná vďaka 

kontrolovanému zberu dát a zaznamenaní bezprostredne po pozbieraní dotazníkov z daných 

skupín. 

Výsledky výskumu boli spracované v štatistickom programe SPSS. Získané výsledky 

boli vyhodnocované prostredníctvom U-testov, frekvenčných tabuliek a grafov. Výskum 

prebiehal v marci 2017.  

4.6 Výskumná vzorka  

Výskumnú vzorku tvorila sociálne riziková mládež z Kecerovsko-Olšavského regiónu, 

konkrétne z obcí Kecerovce, Rankovce a Vtáčkovce. Výskumná vzorka bola zostavená 

pomocou nenáhodného kvótneho výberu. Vzorku tvorilo 75 respondentov, z čoho bolo 65,3% 

(49) žien a 34,7% (26) mužov (Obr.1-Graf), 35 z celkového počtu respondentov bolo 

účastných nejakých participačných programov a 40 bolo kontrolnou vzorkou z SOŠ 

technickej na Kukučínovej (Obr.2-Graf), elokované pracovisko v Kecerovciach.  

 

Obr. 13 – Graf - Rozloženie respondentov z hľadiska rodu 

ženy - 49 

muži - 26 
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Obr. 14 – Graf - Rozloženie respondentov z hľadiska účasti na participačných 

programoch 

4.7 Štatistické spracovanie údajov  

V nasledujúcej podkapitole sa zaoberáme spracovaním údajov z dotazníka pomocou 

programov Excel a SPSS. Pre interpretáciu frekvenčného spracovania údajov boli použité 

grafy a tabuľky, štatistické údaje boli interpretované pomocou U-testov a Spearmanových 

korelačných testov, zvolených na základe výsledku normality. 

Štatistické spracovanie údajov 

Oblasť súvislostí medzi oblasťami participácie a rodom 

Prvú oblasť sme zamerali na zisťovanie súvislostí medzi jednotlivými oblasťami 

participácie, s nadväznosťou v druhej výskumnej otázke, zisťujúcej doplňujúcu súvislosť 

týchto oblastí s rodom. Tieto súvislosti sme zisťovali pomocou Spearmanovho korelačného 

koeficientu, ktorý je spolu so štatistickou významnosťou zobrazený v Tab.1 nižšie, v ktorej 

uvádzame hodnoty spearmanovho koeficientu (r). 

Tab. 2 - Zisťovanie vzťahov medzi oblasťami participácie a rodom 

 Rodina – 

sk 

Dobrovoľníctvo – 

sk 

Budúcnosť – sk Rod 

Verejný život – 

sk 

r 0,080 0,511*** 0,443*** 0,085 

p(α) 0,494 0,000 0,000 0,470 

Rodina – sk r  0,048 0,366*** 0,082 

p(α)  0,680 0,001 0,487 

Dobrovoľníctvo 

– sk 

r   0,557*** 0,340** 

p(α)   0,000 0,003 

Budúcnosť – sk r    0,188 

p(α)    0,107 

* p ≤ 0,05, ** p ≤ 0,01, *** p ≤ 0,001 

 

účasť v 
programoch 
[PERCENTO] 

neúčasť v 
programoch 
[PERCENTO] 
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Z tabuľky je zrejmé, že existujú vzťahy medzi jednotlivými oblasťami participácie 

navzájom, a tiež medzi oblasťou dobrovoľníctva a rodom, ktoré si popíšeme nižšie. 

V prvom bode existuje veľmi silný pozitívny vzťah medzi postojmi k verejnému 

životu a postojmi zameranými na dobrovoľníctvo, pričom môžeme hovoriť o veľmi vysoko 

signifikantných výsledkoch s p(α) < 0,001. V prípade vzťahu medzi postojmi k verejnému 

životu a postojmi k vlastnej budúcnosti ide o stredne silný pozitívny vzťah, takisto s veľmi 

vysokou signifikanciou a p(α) < 0,001. Zároveň je veľmi silný pozitívny vzťah medzi 

postojmi k budúcnosti a postojmi k dobrovoľníctvu, opäť s veľmi vysokou signifikanciou 

a p(α) < 0,001. Z toho je možné predpokladať, že vplyv na ktorúkoľvek z týchto troch častí 

môže viesť k ovplyvneniu aj nasledujúcich dvoch, nakoľko majú tendenciu spolu korelovať. 

Stredne silný pozitívny vzťah nachádzame aj medzi postojmi k rodine a postojmi k vlastnej 

budúcnosti s vysokou signifikanciou p(α) < 0,003, ktorá hovorí o tom, že čím pozitívnejší 

majú respondenti vzťah k vlastnej rodine, tým viac sa zaujímajú o svoju budúcnosť. V prípade 

skúmaného vzťahu medzi postojmi k rodine a postojmi k dobrovoľníctvu, sa nepotvrdil 

štatisticky významný vzťah.  

Ďalší stredne silný pozitívny vzťah nachádzame medzi rodom a dobrovoľníctvom, a to 

v tom zmysle, že ženy majú vyššiu tendenciu mať pozitívny postoj k dobrovoľníctvu oproti 

mužom z danej vzorky. Súvislosť rodu s ďalšími skúmanými oblasťami participácie, ktorými 

boli postoje k verejnému životu a postoje k vlastnej budúcnosti, nemali signifikantnú 

významnosť ani významnú silu. 

Oblasť zisťovania rozdielov medzi oblasťami participácie z hľadiska účasti na 

participačných programoch 

V ďalšej časti sme sa zamerali na zistenie rozdielov medzi skupinami respondentov 

z hľadiska účasti na participačných programoch, konkrétne v postojoch k dobrovoľnístvu, 

verejnému životu a vlastnej budúcnosti. V Tab. 2 uvádzame priemerné skóre pre jednotlivé 

oblasti a výsledky U testu. 

Tab. 3 - Mann-Whitney U-testy na zistenie významnosti rozdielov medzi oblasťami 

participácie z hľadiska účasti na participačných programoch 

 N    U Z p(α) 

Dobrovoľníctvo – sk 

Účastní PP 35 2,307 449 -2,687 0,007** 

Neúčastní PP 40 1,906 

Verejný život – sk 

Účastní PP 35 2,243 667 -0,246 0,806 

Neúčastní PP 40 2,206 

Budúcnosť – sk 

Účastní PP 35 2,300 460,5 -2,569 0,010** 

Neúčastní PP 40 1,819 

* p ≤ 0,05, ** p ≤ 0,01, *** p ≤ 0,001 
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Priemerné hodnoty postojov k dobrovoľníctvu v tabuľke (Tab.2) z hľadiska účasti na 

participačných programoch sú rozdielne a vzhľadom na p(α) <0,007 sú vysoko signifikantné. 

Znamená to, že respondenti, ktorí sa zúčastnili participačných programov majú horšie 

vnímanie dobrovoľníctva. Ako však nižšie uvádzame v Obr.3, respondenti, ktorí sa zúčastňujú 

participačných programov sú častejšie sami dobrovoľníkmi. Je teda možné, že sa vzhľadom 

na svoju skúsenosť lepšie orientujú v možnostiach, ktoré dobrovoľníctvo v ich komunite 

ponúka a aké prekážky sú pri dobrovoľníckej činnosti prítomné, čo ich donútilo zložiť ružové 

okuliare oproti respondentom, ktorí nie sú dobrovoľníkmi. V rámci osobných rozhovorov 

vedených po dopísaní dotazníkov je väčšina z opýtaných dobrovoľníkmi práve v Združení pre 

lepší život, ktoré je vnímané ako podporná organizácia v celej komunite. 

 

Obr. 15 – Graf - Účasť na participačných programoch / dobrovoľníctvo 

 

Ďalšou skúmanou časťou boli postoje k verejnému životu a z hľadiska účasti na 

participačných programoch sa v tejto výskumnej vzorke nachádzali len zanedbateľné rozdiely 

bez štatistickej významnosti. Pohľad na verejný život v komunite je pravdepodobne 

ovplyvnený mnohými ďalšími faktormi a hoci by účasť na participačných programoch mohla 

mať vplyv, je možné, že aktuálna situácia a zameranie programov sa uberala iným smerom. 

Poslednou časťou boli postoje zamerané na vlastnú budúcnosť respondentov. V tomto 

prípade dosahovali nižšie skóre opäť respondenti, ktorí sa participačných programov 

nezúčastnili, čo znamená, že majú pozitívnejšie vnímanie vlastnej budúcnosti. Môže to byť 

zapríčinené aj tým, že účastníci programov sa častejšie zamýšľajú nad tým, kam sa uberá ich 

život a pri rôznych aktivitách a činnostiach vystupujú von zo svojej zóny komfortu, ktorá ich 

núti prehodnocovať svoje doterajšie rozhodnutia. Vzhľadom na rozšírenie kompetencií a tiež 
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spôsobilostí mladých ľudí pomocou participačných programov je možné predpokladať, že 

omnoho lepšie vnímajú, kde sú hranice ich možností, kam by sa mohli posunúť, no zatiaľ na 

niektoré miesta spôsobilosťami nedosiahnu, a uvedomujú si tak viac svoje marginalizované 

postavenie v spoločnosti oproti respondentom, ktorí sa venujú len škole, svojim záľubám či 

rodinnému životu, bez aktívneho zapojenia v rôznych komunitných združeniach a podobne. 

Vzhľadom na uvedené výsledky.  

 

Oblasť zisťovania rozdielov v oblasti verejného života z hľadiska dobrovoľníctva 

V tejto časti sme sa zamerali na rozdiel medzi respondentmi, ktorí sami vykonávajú 

dobrovoľníctvo v nejakej organizácii oproti tým, ktorí nie sú dobrovoľníkmi. Priemerné 

hodnoty oblasti postojov k verejnému životu sú uvedené v Tab. 3 spolu s výsledkom U-testu. 

Tab. 4 - Mann-Whitneyho U-test na zistenie významnosti rozdielov v postojoch 

k verejnému životu z hľadiska dobrovoľníckej aktivity 

Verejný život - sk N    U Z p(α) 

Dobrovoľník – áno 34 2,029 
553 -1,543 0,123 

Dobrovoľník - nie 41 2,384 

 

Vykonaný Mann-Whitneyho U-test (Tab.3) naznačuje rozdiel v priemernej 

dosiahnutej hodnote v postojoch k verejnému životu, poukazujúci na to, že aktívni 

dobrovoľníci majú pozitívnejší pohľad na zapojenie sa do verejného života oproti 

respondentom, ktorí sa dobrovoľníctvu nevenujú, avšak zistené rozdiely nedosahujú 

dostatočnú signifikanciu.  

Oblasť zisťovania rozdielov v aktívnom dobrovoľníctve a vnímaných prekážkach 

participácie z hľadiska účasti na participačných programoch 

V nasledujúcej časti uvádzame výsledky U-testov zameraných na zistenie rozdielov 

v tom, či sú respondenti aktívnymi dobrovoľníkmi viac alebo menej z hľadiska účasti na 

participačných programoch a taktiež či na tomto základe majú odlišné vnímanie prekážok 

participácie. 

Tab. 5 - Mann-Whitneyho U-test na zistenie významnosti rozdielov v rámci osobne 

vykonávaného dobrovoľníctva vzhľadom na predošlú účasť v participačných 

programoch 

Dobrovoľníctvo N    U Z p(α) 

Účastní PP 35 1,26 
320 -4,68 0,001*** 

Neúčastní PP 40 1,80 

* p ≤ 0,05, ** p ≤ 0,01, *** p ≤ 0,001 
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Vzhľadom na vykonaný Mann-Whitneyho U-test (Tab. 4) na zistenie významnosti 

rozdielov v rámci osobne vykonávaného dobrovoľníctva vzhľadom na predošlú účasť 

v participačných programoch môžeme vidieť, že existujú signifikantné rozdiely medzi 

respondentmi, pričom omnoho častejšie sú dobrovoľníkmi tí respondenti, ktorí sú aj 

účastníkmi participačných programov. 

Ďalej sme sa zamerali na zisťovanie rozdielov vo vnímaní prekážok, s ktorými sa 

respondenti stretli z hľadiska účasti v participačných programoch. Vykonaný Mann-

Whitneyho U-test (Tab. 5) vypovedá o vysokej signifikancii rozdielov medzi skúmanými 

skupinami smerom k tomu, že tí respondenti, ktorí boli účastní participačných programov 

omnoho častejšie označili, že sa stretli s niektorým z problémov ako respondenti bez účasti na 

týchto programoch, u ktorých sa viac ako polovica s problémom nikdy nestretla. 

Predpokladáme, že je to spôsobené najmä tým, že participanti sa aktívne zapájajú a aj sami 

podieľajú na tvorbe rôznych aktivít a vzhľadom na to sa mali možnosť s reálnymi prekážkami 

aj stretnúť a vnímať ich ako prekážky pri ich činnosti.  

Tab. 6 - Mann-Whitneyho U-test na zistenie rozdielov vo vnímaní prekážok z hľadiska 

účasti na participačných programoch 

Prekážky N    U Z p(α) 

Účastní PP 35 1,2286 492,5 -2,612 0,009** 

Neúčastní PP 40 1,5250 

* p ≤ 0,05, ** p ≤ 0,01, *** p ≤ 0,001 

 

Pre doplnenie zistení uvádzame ešte nasledujúce frekvenčné tabuľky vychádzajúce 

z nášho výskumu, pričom Obr.4 popisuje rozloženie respondentov z hľadiska účasti na 

participačných programoch v závislosti na tom, či si myslia, že sa dospelí zaujímajú o ich 

názory a myšlienky. Ako môžeme vidieť, medzi účastníkmi programov sa nachádza menej 

mládežníkov, ktorý by pociťovali nezáujem dospelých o ich názory, oproti druhej skupine, 

v ktorej sa až jedna tretina domnieva, že sa dospelí o jej názory nezaujímajú. 
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Obr. 16 – Graf - Záujem dospelých o názory mládeže 

 

Nasledujúci graf (Obr. 5) zobrazuje rozdelenie vzorky na základe účasti na 

participačných programoch v závislosti na tom, či respondenti poznajú starostu. Vidíme, že 

medzi mládežníkmi, ktorí sú účastní programov, takmer všetci starostu poznajú, oproti 

výraznému rozdielu medzi tými, ktorí sa programov nezúčastňujú. 

 

Obr. 17 – Graf - Poznám starostu - rozdelenie na základe účasti v participačných 

programoch 

4.8 Vyhodnotenie hypotéz 

H1: Predpokladáme, že existujú súvislosti medzi jednotlivými oblasťami participácie. 

Prezentovaná hypotéza sa nepotvrdila. Predpokladané súvislosti medzi postojmi 

v oblastiach participácie sa potvrdili len v troch zo štyroch prípadov. Výsledky ale naznačujú 
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úzke prepojenie medzi tromi oblasťami participácie navzájom (budúcnosť, verejný život, 

dobrovoľníctvo). 

VH1.1: Predpokladáme, že existuje súvislosť medzi postojom k rodine a postojom 

k dobrovoľníctvu. 

Uvedená hypotéza sa nepotvrdila. Medzi postojom k rodine a postojom 

k dobrovoľníctvu neboli zistené signifikantné súvislosti, čo môže byť spôsobené tým, že 

vzťah k rodine je samostatnou kategóriou, ktorá nemá súvislosť s postojmi k dobrovoľníctvu, 

ktoré je obvykle mimo medzí rodiny. 

VH1.2: Predpokladáme, že existuje súvislosť medzi postojom k dobrovoľníctvu 

a postojom k verejnému životu. 

VH1.3: Predpokladáme, že existuje súvislosť medzi postojom k verejnému životu 

a postojom k vlastnej budúcnosti. 

VH1.4: Predpokladáme, že existuje súvislosť medzi postojom k rodine a postojom 

k vlastnej budúcnosti. 

Uvedené hypotézy sa potvrdili vo všetkých troch prípadoch s vysokou signifikanciou. 

Na základe realizovaných Spearmanových korelačných koeficientov (Tab.1) môžeme 

konštatovať, že existujú súvislosti medzi prezentovanými postojmi. V prípade VH1.2 ide 

o silný pozitívny vzťah, v prípade VH1.3 a VH1.4 ide o stredne silný pozitívny vzťah. 

H2: Predpokladáme, že existuje súvislosť medzi jednotlivými oblasťami participácie 

a rodom. 

Uvedená hypotéza sa nepotvrdila. Potvrdenie len jednej z vedľajších hypotéz 

naznačuje, že v tejto vzorke z väčšej časti nemal rod s postojmi signifikantný súvis. 

VH2.1: Predpokladáme, že existuje súvislosť medzi postojom k dobrovoľníctvu 

a rodom. 

Prezentovaná hypotéza sa potvrdila. Z Tab.1 vidíme, že Spearmanov korelačný 

koeficient má hodnotu 0,340, čo naznačuje stredne silný vzťah, ktorý je vysoko signifikantný. 

Znamená to, že muži majú pozitívnejší postoj k dobrovoľníctvu než ženy.  

VH2.2: Predpokladáme, že existuje súvislosť medzi postojom k verejnému životu 

a rodom. 

VH2.3: Predpokladáme, že existuje súvislosť medzi postojom k vlastnej budúcnosti 

a rodom. 

Uvedené hypotézy sa nepotvrdili. Súvislosť medzi postojmi k verejnému životu 

a rodom a vlastnej budúcnosti a rodom boli na jednej strane veľmi nízke a na druhej strane 

nedosahovali potrebnú signifikanciu. 



459 

 

 Veronika Mižáková: Význam a efektivita programov participácie sociálne rizikovej mládeže  

H3: Predokladáme, že existuje signifikantný rozdiel v postojoch k participácii 

z hľadiska účasti na participačných programoch. 

Uvedená hypotéza sa nepotvrdila. Len v dvoch z troch skúmaných oblastí boli zistené 

signifikantné rozdiely z hľadiska účasti v participačných programoch, čo môže byť spôsobené 

zameraním programov viac na oblasť budúcnosti a dobrovoľníctva a menej na oblasť 

verejného života.  

VH3.1: Predpokladáme, že existuje signifikantný rozdiel v postojoch 

k dobrovoľníctvu z hľadiska účasti v participačných programoch. 

Prezentovaná hypotéza sa potvrdila. Vykonaný Mann Whitneyho U-test potvrdil 

vysoko signifikantné rozdiely v postojoch k dobrovoľníctvu medzi skupinami respondentov, 

ktorí boli účastní programov oproti neúčastným v programoch, pričom pozitívnejšie vnímajú 

dobrovoľníctvo tí, ktorí neboli účastní programov participácie. Predpokladáme, že je to 

spôsobené nižšou mierou informovanosti o dobrovoľníckych aktivitách, zatiaľ čo skupina 

participantov má bližšiu skúsenosť s vykonávaním dobrovoľníckych aktivít. 

VH3.2: Predpokladáme, že existuje signifikantný rozdiel v postojoch k verejnému 

životu z hľadiska účasti v participačných programoch. 

Uvedená hypotéza sa nepotvrdila. Vykonaný Mann Whitneyho U-test nezistil 

signifikantné rozdiely v skúmaných premenných. 

VH3.3: Predpokladáme, že existuje signifikantný rozdiel v postojoch k vlastnej 

budúcnosti z hľadiska účasti v participačných programoch. 

Hypotéza sa potvrdila. Realizovaný Mann Whitneyho U-test poukazuje na vysokú 

signifikanciu v rozdieloch v postojoch k vlastnej budúcnosti z hľadiska účasti na 

participačných programoch, pričom participanti majú negatívnejšie vnímanie vlastnej 

budúcnosti. Pripisujeme to tomu, že sa viac zaujímajú o svoju budúcnosť a objektívnejšie 

nazerajú na svoje možnosti aj prekážky, s ktorými by sa mohli stretnúť. Ďalej to môže byť 

spôsobené aj tým, že ich programy, v ktorých boli zapojení, motivovali k vyšším 

očakávaniam, ktoré si vyžadujú vyššiu vynaloženú námahu. 

H4: Predpokladáme, že existuje signifikantný rozdiel v postojoch k verejnému životu 

z hľadiska aktívnej dobrovoľníckej činnosti. 

Na základe realizovaného Mann Whitneyho U-testu (Tab.3) môžeme konštatovať, že 

neexistujú signifikantné rozdiely v postojoch k verejnému životu z hľadiska aktívnej 

dobrovoľníckej činnosti. Namerané hodnoty však naznačujú, že aktívni dobrovoľníci majú 

pozitívnejší postoj k verejnému životu oproti tým, ktorí nie sú dobrovoľníkmi. Hypotézu na 

tomto základe zamietame. 



460 

 

Zborník prác z celoslovenského kola Študentskej vedeckej odbornej činnosti  
v odbore Sociálna práca – konaného 3. mája 2017 v Ružomberku 

H5: Predpokladáme, že existuje signifikantný rozdiel v aktívnej účasti na 

dobrovoľníctve vzhľadom na účasť na participačných programoch. 

Vykonaný Mann Whitneyho U-test (Tab.4) potvrdil predpoklad rozdielov v aktívnej 

účasti na dobrovoľníctve z hľadiska účasti na participačných programoch, pričom išlo o veľmi 

vysoko signifikantné rozdiely. Účastníci participačných programov boli výrazne častejšie 

aktívnymi dobrovoľníkmi oproti respondentom bez účasti na týchto programoch. Uvedenú 

hypotézu potvrdzujeme. 

H6: Predpokladáme, že existuje signifikantný rozdiel vo vnímaní prekážok z hľadiska 

účasti na participačných programoch. 

Prezentovanú hypotézu potvrdzujeme. Z vykonaného Mann Whitneyho U-testu 

(Tab.5) je zrejmé, že existujú vysoko signifikantné rozdiely vo vnímaní prekážok z hľadiska 

účasti na participačných programoch. Účastníci programov omnoho častejšie postrehli rôzne 

prekážky pri svojej snahe byť aktívny vo svojej komunite oproti respondentom bez účasti na 

programoch. 

4.9 Diskusia 

Nasledujúca časť bude venovaná porovnaniu výsledkov nášho výskumu so 

zahraničnými výskumami v danej oblasti, ktoré sa takisto venovali problematike mládeže a jej 

začlenenia do spoločnosti. 

V nami vykonanom a prezentovanom výskume sme dospeli k zisteniam, že účasť na 

participácii ovplyvnila vnímanie dvoch oblasti participácie a to oblasť dobrovoľníctva 

a vlastnej budúcnosti. Tí respondenti, ktorí boli účastní participačných programov, mali voči 

týmto dvom oblastiam kritickejší pohľad oproti respondentom bez účasti na programoch. 

Môžeme to pripísať lepšej znalosti a orientácii v možnostiach, ktoré im komunita ponúka 

v rámci dobrovoľníctva, nakoľko ako aktívni participanti sú častejšie v kontakte 

s organizáciami, ktoré by dobrovoľnícke aktivity mohli sprostredkovať. V porovnaní s tým, 

výskum realizovaný Denaultovou a Poulinom (2009) spomínaný v prvej kapitole našej práce 

poukázal na vzťah participácie a zvýšenia skóre a zosilnenia hodnotovej orientácie mládeže 

po účasti v participačných programoch. V tomto výskume bol však s ukončením strednej 

školy spojený aj pokles záujmu o participáciu. 

Z nášho výskumu ďalej vyplynulo, že respondenti, ktorí boli účastní participačných 

programov, boli aj častejšie aktívnymi dobrovoľníkmi v organizáciách. Pri skúmaní vzťahov 

medzi jednotlivými oblasťami participácie sme zistili, že tri z nich spolu úzko korelujú, a to 
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práve oblasť dobrovoľníctva, budúcnosti a záujmu o verejný život, čo vytvára zaujímavé, hoci 

nepriame prepojenie na účasť v participačných programoch. Na základe tohto zistenia 

môžeme predpokladať, že u participantov, ktorí získajú pozitívne postoje napríklad voči 

dobrovoľníctvu, budeme môcť ovplyvniť aj ďalšie dve spomínané časti, rovnakým smerom. 

Mohli by sme to porovnať s výskumom z USA, ktorí realizovali autori Akiva, Cortina a Smith 

(2014), ktorí zistili, že príležitosť participovať pre mladých ľudí vytvára možnosť zlepšiť 

svoje sociálne spôsobilosti a prenechanie možnosti rozhodovať v programoch a projektoch, do 

ktorých boli zapojení, viedlo k efektívnejšiemu riešeniu problémov, s ktorými sa mládež 

stretla. 

Tretí zahraničný výskum popísaný v prvej kapitole bol vedený v oblasti participácie 

mládeže a bol zameraný na vzorku zamestnanej a nezamestnanej mládeže a ich aktivitu 

v smere k verejnému životu, tomu či sa aktívne zapájajú do verejného diania a do štrajkov 

v prípade nevyhovujúcich podmienok. Zistenia poukazovali na to, že zlá životná situácia 

spôsobená nezamestnanosťou a nedostatkom financií ešte viac komplikuje aktivity smerujúce 

k verejnému životu a nezamestnaní mladí ľudia sa skôr bránia zapájaniu sa do aktivít, ktoré si 

verejný život vyžaduje. V našom výskume bolo podobným zistením to, že účasť na 

participačných programoch priamo neovplyvnila oblasť postojov k verejnému životu, 

s výnimkou toho, že respondenti zapojení do programov vo vyššom percente poznali starostu 

oproti respondentom nezapojeným do programov, u ktorých sa omnoho častejšie vyskytla 

odpoveď, že starostu nepoznajú, čo je spôsobené pravdepodobne aj tým, že aktivity v rámci 

participačných programov sú často aj za účasti miestnych politikov a starostov, ktorí niektorí 

z mladých ľudí už mali možnosť voliť, prípadne budú mať túto možnosť v nasledujúcich 

voľbách do orgánov samosprávy, čo zároveň podnecuje práve týchto poslancov a starostov 

k nadviazaniu kontaktov s aktívnou mládežou.  

Druhým blízkym zistením bolo, že mládež, ktorá sa zúčastňuje participačných 

programov, sa omnoho častejšie stretáva s prekážkami, ak chce byť v komunite aktívna. 

Spájame to s tým, že sa ciele komunity nemusia zhodovať s cieľmi mládeže a tak dochádza 

k viac či menej viditeľným prekážkam. Mládežníci poukazovali aj na nedostatok 

informovanosti, za ktorou vidíme viacero možností, od nedostatočnej informovanosti o tom, 

čo majú mladí ľudia k dispozícii, po nezáujem mládeže vyvinúť aktivitu pri hľadaní vlastných 

možností. Nezáujem dospelých o ich názory, ktorý uvádzali ako ďalšiu prekážku, môže byť 

spôsobený etnickými stereotypmi, skutočným nezáujmom a nedôverou dospelých v mladú 

generáciu, ale aj možnou nesprávnou interpretáciou názorov v dôsledku čoho dochádza 

k nepochopeniu zo strany dospelých. 
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5  APLIKAČNÁ ČASŤ 

 

V tejto kapitole sa budeme venovať návrhom možných zmien, ktoré by prispeli 

k zefektívneniu participačných programov pre sociálne rizikovú mládež.  

V prvom rade je potrebné aby sociálni pracovníci, ktorí budú chcieť pracovať 

s mládežou, mali absolvované školenia zamerané na túto vekovú kategóriu, zahŕňajúc rôzne 

formy a metódy práce a vedenia aktivít, od vedenia individuálnych aktivít ako sú tvorba 

myšlienkovej mapy, cez aktivity skupinové, efektívny brainstorming a brainwriting, vedenie 

diskusií a najmä otvorenie priestoru pre názory mladých ľudí. Tieto by mohla aspoň dvakrát 

ročne poskytovať Komora sociálnych pracovníkov v spolupráci s Iuventou – Slovenským 

inštitútom mládeže, ktorá má ako organizácia dlhoročné skúsenosti v práci s mládežou 

v témach ako sú participácia, dobrovoľníctvo, ľudské práva či práca s mládežou ako taká. Pre 

tento účel navrhujeme rozšíriť pôsobnosť Komory sociálnych pracovníkov, vymedzenej 

príkladmo v § 15 ods. 1) zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon 

niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, ktorý poskytuje možnosť rozšírenia aj v súčasnom znení. Konkrétnym 

návrhom pre rozšírenie mienime doplnenie ďalšieho písmena v znení napríklad „zabezpečuje 

vzdelávanie v spolupráci so subjektmi pôsobiacimi v oblasti plnenia úloh vyplývajúcich zo 

štátnej sociálnej politiky,“ a to za účelom splnenia požiadavky poskytovania kvalitnej 

sociálnej služby v súlade s § 2 ods. 6) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 

predpisov. Zabezpečenie financovania navrhujeme formou spoluúčasti, a to v podiele 10% 

zamestnávateľ sociálneho pracovníka, 45% Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

a 45% Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, pričom uvedený podiel je zo sumy 

nákladov na vzdelávanie za osobu. Ak je jedným z cieľov práce zmena postojov, je potrebné 

si uvedomiť, že na ňu pôsobí na jednej strane atraktivita komunikátora, na druhej strane by to 

mala byť aj atraktívnosť toho, čo sa snažíme povedať, pretože mladé publikum potrebuje 

mladý, svieži prístup.  

Ďalej navrhujeme vytvorenie spoločného internetového portálu, na ktorom by sociálni 

pracovníci pracujúci s mládežou po registrácii na portáli mohli zdieľať svoje „know-how“, 

skúsenosti a postrehy z práce, možnosti zdieľania informácií s mládežou, workshopy, 

realizované projekty a ich výsledky, rady ohľadom efektívneho oslovenia samosprávy a jej 

prípadné zapojenie do aktivít, a na druhej strane by mohli tiež čerpať nápady a inšpirácie od 
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kolegov. V prípade, že niektoré metódy, ktoré používali pri svojej práci, fungovali výraznejšie 

oproti iným, alebo naopak nefungovali vôbec, sociálni pracovníci, ktorí v podstate aj tak 

musia písať správy z projektov, by týmto zdieľaním prispeli a ostatní by sa mohli poučiť z ich 

chýb alebo naopak využiť ich pozitívne skúsenosti. Tento portál by malo zastrešovať Komora 

sociálnych pracovníkov v spolupráci s aktívnou organizáciou pracujúcou v oblasti práce 

s mládežou. Z nášho výskumu vyplynulo, že mladí ľudia zapojení do participačných 

programov sa častejšie stretávajú s prekážkami pri snahách byť aktívni, pravdepodobne preto, 

že sa vôbec o nejaké aktivity v komunite pokúsili. Zdieľanie informácií o tom, ako sa čo 

najlepšie vysporiadať s takýmito prekážkami alebo sa im v ideálnom prípade úplne vyhnúť by 

mohlo byť veľmi vhodným nástrojom pri podpore samostatnosti a aktivity mladých ľudí, o čo 

v konečnom dôsledku v participácii ide predovšetkým. Portál by mohli prevádzkovať 

mládežníci zapojení do participačných programov, medzi ktorými by sa našiel aktívny 

a internetovo zdatný jednotlivec alebo skupina, čo by podporilo ich aktivitu a zodpovednosť.  

Ďalej navrhujeme otvorené diskusie s mládežou. V rámci nami realizovaného 

výskumu formou osobne distribuovaných dotazníkov sa niekoľko mládežníkov vyjadrilo, že 

by sa ich na takéto veci mali pýtať častejšie. Odporúčame, aby to robili sociálni pracovníci 

pracujúci v danej komunite, ktorým dôveruje nielen mládež, ale aj komunita, ideálne by mali 

byť blízko veku mládežníkov, prípadne s pomocou dobrovoľníkov formou peer to peer 

programov z radov študentov sociálnej práce, psychológie alebo po zvážení aj z iných 

odborov po absolvovaní školenia zameraného na prácu s mládežou. Pre zlepšenie situácie 

sociálne rizikovej mládeže je nevyhnutné vedieť, ako vlastnú situáciu vnímajú oni, v ktorých 

smeroch by ju chceli zmeniť a či vôbec vnímajú svoje postavenie ako problémové. Každá 

mladá generácia, aj sociálne riziková mládež má svoje názory, myšlienky a postoje, ktoré je 

často možné formovať, no je potrebné ich v prvom rade poznať a to čo najviac do hĺbky, čo si 

vyžaduje čas a nepredstieraný záujem. Sociálni pracovníci by preto mali byť trpezliví 

a pracovať najmä s tými, u ktorých odpozorujú predpoklady a snahu zapojiť sa do činnosti, 

aby tak získali prepojenie na mládežnícke skupiny a postupne aj na komunitu ako celok. Tieto 

aktivity je možné vykonávať v rámci práce komunitného sociálneho pracovníka. 
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ZÁVER 

 

Téma participácie marginalizovanej mládeže a jej zapojenie medzi majoritu by mala 

byť medzi odborníkmi aj verejnosťou diskutovanejšou témou než tomu je doposiaľ. Nestačí 

však zostať na úrovni debát, je nevyhnutné pohnúť sa aj smerom k riešeniu, ani nie tak 

problému, ako aktuálneho stavu celej spoločnosti. 

V tejto práci sme z teoretického hľadiska načrtli problematiku participácie všeobecne, 

jej rôzne formy a prínos pre mladých ľudí aj pre spoločnosť ako celok, zaoberali sme sa 

postojmi, ich zložkami a najmä možnosťou ich vytvárania a zmeny, ďalej sme sa venovali 

samostatne marginalizácii ako procesu sociálneho vylúčenia, neschopnosti a s užším 

zameraním sa na mladú generáciu sme načrtli situáciu na Slovensku z pohľadu teoretického 

podkladu v zákonoch a koncepciách pre rozvoj a tiež praktické skúsenosti s prácou 

s rizikovou mládežou. 

V empirickej časti sme zisťovali vplyv účasti na participačných programoch na postoje 

mladých ľudí zo sociálne rizikového prostredia. Výsledky poukazujú na prepojenie postojov 

k jednotlivým oblastiam participácie, a síce vzťah medzi postojmi k verejnému životu, 

vlastnej budúcnosti a dobrovoľníctvu. Ovplyvnenie postojov v jednotlivých oblastiach 

participácie z hľadiska účasti na participačných programoch malo síce skôr negatívny 

charakter, ide však skôr o vyšší záujem mládeže a hlbšiu analýzu problémov, práve tak, ako to 

predpokladá teoretický základ našej práce.  

Návrhy, ktoré sme uviedli v aplikačnej časti, by mohli napomôcť zvýšeniu 

zmysluplnosti vytváraných programov participácie aj vďaka tomu, že sa zamerajú priamo na 

oblasti života, v ktorých si mladí ľudia sami nevedia rady a chcú prijať pomoc. Úprava 

zákona a teda rozšírenie vzdelávania sociálnych pracovníkov by taktiež mohlo výrazne 

prispieť k zvýšeniu efektivity realizovaných programov a projektov, pričom získanie 

konkrétnych efektívnych zručností v práci s mládežou by mali byť dostatočným motivačným 

faktorom vedúcim k aktívnemu zapájaniu sa do ponúkaných vzdelávaní. 

Cieľom práce bolo zamerať pozornosť na potrebu realizácie participačných programov 

pre sociálne rizikovú mládež, ktorú sme najprv teoreticky spracovali a následne empiricky 

overili. Vzhľadom na preukázanie dôležitosti a zmyslu týchto programov sme tento cieľ 

naplnili, no je potrebné naďalej tejto problematike venovať zvýšenú pozornosť, a to v smere 

k mládeži, ale aj v smere k sociálnym pracovníkom pracujúcim s mládežou, pretože len 

komplexný prístup umožní komplexné riešenie problému.   
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PRÍLOHA: Autorský dotazník – Postoje sociálne rizikovej mládeže k participácii 

Ahoj. Týmto Ťa chcem poprosiť o vyplnenie tohto dotazníka.  

 

Vo svojej rodine sa cítim šťastný/á. 

Súhlasím 1 2 3 4 5 Nesúhlasím 

Viem, čo moja rodina potrebuje a ako by som jej mohol/a pomôcť. 

Súhlasím 1 2 3 4 5 Nesúhlasím 

Pre moju rodinu by som urobil/a kedykoľvek, čokoľvek. 

Súhlasím 1 2 3 4 5 Nesúhlasím 

Som spokojný/á, keď sa môžem zúčastniť na verejnom dianí v obci. 

Súhlasím 1 2 3 4 5 Nesúhlasím 

Viem, čo by bolo potrebné v našej obci zmeniť. 

Súhlasím 1 2 3 4 5 Nesúhlasím 

Ak je to možné, zúčastňujem sa na riešení problémov obce. 

 Súhlasím 1 2 3 4 5 Nesúhlasím 

Ak sú v našej komunite nejaké problémy, viem, na koho sa môžem obrátiť o pomoc 

s riešením. 

 Súhlasím 1 2 3 4 5 Nesúhlasím 

Dobrovoľníci sa podľa mňa cítia spokojne, keď môžu pomáhať iným. 

 Súhlasím 1 2 3 4 5 Nesúhlasím 

Poznám organizácie, v ktorých sa môžem uplatniť ako dobrovoľník/čka a viem ako by som 

im mohol/mohla pomôcť. 

 Súhlasím 1 2 3 4 5 Nesúhlasím 

Dobrovoľníctvu sa nevenujem, pretože v tom nevidím zmysel. 

 Súhlasím 1 2 3 4 5 Nesúhlasím 

Ak by ma niekto požiadal o dobrovoľnícku pomoc, určite by som priložil/a ruku k dielu. 

 Súhlasím 1 2 3 4 5 Nesúhlasím 

Nie som spokojný/á s tým, ako sa vyvíja môj život. 

 Súhlasím 1 2 3 4 5 Nesúhlasím 
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Svoju budúcnosť vidím ružovo. 

 Súhlasím 1 2 3 4 5 Nesúhlasím 

Je potrebné myslieť na budúcnosť a pripravovať sa na svoju profesiu, aby som mal/a spokojný 

život. 

 Súhlasím 1 2 3 4 5 Nesúhlasím 

Aktívne sa pripravujem na svoju profesiu, aby som mal/a zabezpečenú svoju budúcnosť. 

 Súhlasím 1 2 3 4 5 Nesúhlasím 

Bol/a by si schopný/á usporiadať nejaké podujatie/aktivitu vo svojej obci? (koncert, vianočný 

večierok, posedenie pri táboráku, komunitný zber odpadu, spisovanie petície) 

 Áno – Nie  

Označ poradie, v ktorom by si požiadal/a uvedené osoby o pomoc: 

- Rodič 

- Kamarát 

- Učiteľ 

- Starosta 

- Iná osoba (doplň): ...... 

 

Je v tvojom okolí dostatok možností na voľnočasové aktivity? 

 Áno/nie 

Venuješ sa dobrovoľníctvu v nejakej organizácii?  

 Áno/Nie 

Zaujímaš sa o to, čo sa deje v tvojom okolí z pohľadu verejnej správy? 

 Áno/Nie 

Poznáš osobne starostu vašej obce? 

 Áno/Nie 

Máš pocit, že sa dospelí zaujímajú o tvoje názory ohľadom záležitostí, ktoré sa ťa dotýkajú? 

 Áno/Nie 

S akými prekážkami si sa stretol/a, ak si chcel/a byť aktívny/a vo svojej komunite? 

- Predstavitelia verejnej správy (starosta, poslanci) sa správajú nadradene a autoritatívne 

- Nezáujem o mladých dobrovoľníkov 

- Ignorovanie skupín mládeže a názorov mladých ľudí 

- Nedostatok informácií o možnostiach, ktoré mladí ľudia majú 

- Rozhodovanie výlučne „zhora“ – rozhoduje len starosta, poslanci, dospelí 

- Iné (doplň): 

- Nevyskytli sa žiadne prekážky. 
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Uveď, prosím, ešte pár informácií o sebe: 

Vek: 

Pohlavie: 

Ďakujem za Tvoj čas a spoluprácu! 
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HISTÓRIA ŠTÚDIA SOCIÁLNEJ PRÁCE NA FILOZOFICKEJ 

FAKULTE PU – IDENTITA PROFESIE  

Bc. Miriama Šarišská 

Školiteľka: prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. 

FF PU v Prešove 

 

ABSTRAKT 

 

ŠARIŠSKÁ, Miriama. História štúdia sociálnej práce na Filozofickej fakulte PU – identita 

profesie. [práca ŠVOČ]. Prešovská univerzita v Prešove (Prešov, Slovensko). Filozofická 

fakulta. Inštitút edukológie a sociálnej práce. Školiteľka: prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. 

Prešov: FF PU, 2017. s. 57 

História štúdia sociálnej práce na Filozofickej fakulte PU – identita profesie je predmetom 

teoretickej aj empirickej časti práce. V teoretickej časti autorka popisuje historické kontexty 

vývoja sociálnej práce ako odboru v troch kapitolách. Prechádza od historických medzníkov 

vývoja špecializácie sociálnej práce k vybudovaniu samostatného odboru sociálnej práce. 

Následne prezentuje činnosť vzdelávateľov v sociálnej práci na Inštitúte edukológie 

a sociálnej práce, FF PU v Prešove. Zároveň vymedzuje významné medzníky, ktoré 

ovplyvnili kreovanie sociálnej práce ako odboru. Definuje aj problematiku identity a profesie 

sociálnej práce. Empirická časť analyzuje výsledky výskumu zameraného na aspekty identity 

a profesie sociálnej práce, pohľady vzdelávateľov v sociálnej práci, a tiež vzdelávateľov 

v andragogike na historické a súčasné kontexty jej vývoja. 

Kľúčové slová: sociálna práca, história, identita, profesia, odbor sociálna práca 

 

ABSTRACT 

 

ŠARIŠSKÁ, Miriama. History of social work studies on Faculty of Art PU – identity of 

profession. [ŠVOČ thesis]. University of Prešov (Prešov, Slovakia). Faculty of Art. Institute 

of educology and social work studies. Adviser: prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. Prešov: FF 

PU, 2017. 57 p. 
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History of social work studies on Faculty of Art PU – identity of profession is subject of 

theoretic and empiric part too. In theoretic part the author describes in three chapters historical 

contexts of social work progress as a epartment of study. She passes from the historical 

periods of progress in social work studies specialization to the creation of individual social 

work studies department. Then she presents the activity of social work educators on Institut of 

edukology and social work studies, FF PU in Prešov. At the same she delimitates 

considerable periods, that had affected to social work creating as a department of study. She 

also defines problem of identity and profession in social work studies. Empirical part analyze 

the results of research, that have been focused on aspects of identity and profession in social - 

work and also on views, which social work educators have and views of educators in adult 

education, on historical and present kontexts of its evolution. 

Key words: social work, history, identity, profession, social work study 

 

ÚVOD 

 

Cieľom práce je analýza historického vývoja odboru sociálna práca na Inštitúte 

edukológie a sociálnej práce, Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Primárne 

sa orientujeme na rozbor poznatkov, ktoré upozorňujú na počiatky vzniku odboru sociálnej 

práce, a to na pozadí odboru výchovy a vzdelávania dospelých, neskôr rozvoj v rámci 

špecializácie až po etabláciu samostatného odboru sociálna práca. Téma Histórie štúdia 

sociálnej práce na Filozofickej fakulte PU – identita profesie je zaujímavá z niekoľkých 

hľadísk. Prvým hľadiskom je historická podmienenosť vývoja sociálnej práce na akademickej 

pôde. Prezentovaným textom uvádzame, že sociálna práca sa ako odbor začala kreovať 

v rámci špecializácie, a to na súčasnej pôde Prešovskej univerzity. Zdôrazňujeme tým 

začiatky vývoja slovenskej sociálnej práce na akademickej úrovni práve v Prešove a kladieme 

si za zodpovednosť analyzovať a prezentovať tieto poznatky. Ďalším hľadiskom je opäť 

historické, ktoré podmieňuje činnosť vzdelávateľov v sociálnej práci, na rôznych úrovniach až 

po súčasnosť. Analýza spočíva vo vymedzení týchto činností a upriamení pozornosti na 

medzníky, ktoré ovplyvnili sociálnu prácu ako akademickú disciplínu ,ale aj jej výkonovú, 

resp. praktickú oblasť. Pozornosť smerujeme aj na ďalšie oblasti, v ktorých vzdelávatelia 

v sociálnej práci pôsobia, venujú sa im v publikačnej, výskumnej či praktickej rovine a tým 

budujú podobu sociálnej práce.  
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Prednesený text pozostáva z analýzy dokumentov, ktoré vypovedajú o vývoji odboru 

sociálna práca. V prvej časti práce zameriavame pozornosť práve na historické kontexty 

vývoja odboru sociálna práca. Vyzdvihujeme už spomínanú špecializáciu sociálna práca, 

ktorá bola vytvorená v rámci odboru výchovy a vzdelávania dospelých. Možno konštatovať, 

že odbor sociálna práca bol vytvorený na pozadí súčasného odboru andragogika. Aj v tejto 

súvislosti sa venujeme historickým aspektom odboru výchovy a vzdelávania dospelých 

a z rovnakého dôvodu v empirickej časti venujeme pozornosť vzdelávateľom v tomto odbore. 

Upozorňujeme na skutočnosti spojené nielen s kreovaním špecializácie sociálnej práce, ale aj 

so vznikom Asociácie vzdelávateľov sociálnej práce, čo poukazuje na postupné jej 

osamostatňovanie sa. Práca pokračuje prezentovaním už súčasnej podoby odboru sociálna 

práca, analýzou dôležitých medzníkov ako je tvorba Korpusu sociálnej práce alebo 

publikačná činnosť vzdelávateľov v sociálnej práci, či založenie Centra pre výskum 

a edukáciu seniorov. Následnej nadväzujeme časťami, v ktorých sa orientujeme na 

problematiku identity sociálneho pracovníka a profesie sociálnej práce. V tejto súvislosti 

pripájame aj poznatky zamerané na sociálnu prácu ako takú. Ide o definovanie sociálnej práce 

vo všeobecnosti, prostredníctvom charakteristík, cieľov, klientov a pod., v ktorom 

nachádzanie podstatu identity a profesie.  

Z teoretickej časti prechádzame do empirickej, v ktorej ako už bolo spomenuté sa 

zameriavame na identitu a profesiu sociálnej práce, ale aj na historické a súčasné kontexty 

sociálnej práce. Tieto výskumné zámery realizujeme na základe kvalitatívnej výskumnej 

metodológie, realizovanej formou pološtruktúrovaného rozhovoru. Dôležitou zložkou v rámci 

výskumu je výskumná vzorka, ktorú tvoria vzdelávatelia a vzdelávateľky v sociálnej práci, ale 

aj vzdelávatelia a vzdelávateľky v andragogike ako pohľad na pozadie rozvoja sociálnej 

práce.  

V rámci práce rešpektujeme rodovo citlivý jazyk, z dôvodu celkovej úpravy textu 

v teoretickej časti používame len jeden rod, pričom v ňom zohľadňujeme maskulínny aj 

feminínny charakter.  

  



476 

 

Zborník prác z celoslovenského kola Študentskej vedeckej odbornej činnosti  
v odbore Sociálna práca – konaného 3. mája 2017 v Ružomberku 

1 FUNDAMENTÁLNE PODMIENKY VZNIKU ODBORU SOCIÁLNA 

PRÁCA NA POZADÍ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA DOSPELÝCH 

 

Historické kontexty sociálnej práce sa viažu na spoločenské zmeny a súvisia s ich 

riadením a organizovaním. Z historických prameňov, spomínaných v práci, vyplýva tvrdenie, 

že na pozadí historickej línii sa sociálna práca vyvíjala najprv ako praktická činnosť, neskôr 

sa formovala do podoby samostatnej teoretickej disciplíny ako prvá pred psychológiou, 

sociológiou a pod. Na začiatku 20. stor. je sociálna práca prezentovaná ako samostatná 

vedecká disciplína. Historické pramene nám však ukazujú, že pojem sociálna práca tu nebol 

od začiatku zakladania a organizovania spoločností a života ľudí, aj keď jej praktické aspekty 

sa už realizovali.  

Dôraz kladieme na náhľad do minulosti a popis oblastí, ktoré smerovali k vytvoreniu 

sociálnej práce. Autorom, ktorý sa zaoberá historickými kontextami sociálnej práce je 

Schilling (1999, in: Balogová et al. 2015). Definuje delenia sociálnej práce, resp. popisuje 

etablovanú sociálnu prácu v rámci sociálnej starostlivosti tým, že pomenoval profesionálny 

vývoj profesie sociálna práca. Ponúka delenia rozlišuje v rámci historických období
23

, a to od 

12. storočia až po 20. storočia (Schilling 1999, in: Balogová et al. 2015). Nasledujúce obdobie 

začiatku 20. storočie autor znova delí do troch období, a to: 1. do roku 1990 ide o opateru 

a starostlivosť o chudobných; 2. od roku 1990 hovorí o sociálnej pomoci a 3. od roku 1960 

hovorí o sociálnej práci.  

Z týchto informácii môžeme konštatovať, že sociálna práca ako činnosť, ktorá sa 

realizovala medzi ľuďmi má silné korene v sociálnej pomoci a sociálnej starostlivosti, ktoré 

boli tiež vykonávané ako svojpomoc medzi ľuďmi. Sociálna práca bola realizovaná hlavne 

v oblasti chudoby a nezamestnanosti a vznikali rôzne systémy, normy a zákony, ktoré tieto 

stavy upravovali. Pojmu sociálna práca v historickom kontexte sa venujeme v ďalších 

kapitolách, avšak je potrebné doplniť historické súvislosti, ktoré podľa daných autorov 

pomohli vytvoriť základňu sociálnej práce tak, ako sa teoreticky formuje a prakticky realizuje. 

Rozmer histórie budovania sociálnej práce je úzko prepojený s rozvojom sociálnej 

starostlivosti, ako je to prezentované doposiaľ, a tiež s rozmerom sociálnej politiky. V tomto 

                                                 
23

 Schilling (1999, in: Balogová et al. 2015): 

 chudobní a starostlivosť o nich v stredoveku (12.-13. storočie),  

 chudobní a starostlivosť o nich na začiatku novoveku (14.-16. storočie), 

 chudobní a starostlivosť o nich v dobe absolutizmu a osvietenstva (17.-18. storočie), 

 chudobní a starostlivosť o nich v dobe indistrualizmu (18.-19. storočie), 

 chudoba a sociálna starostlivosť v novoveku (20. storočie). 
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smere prezentujeme členenie autorky Bosej (2016), v rámci ktorého je možné identifikovať 

jednotlivé medzníky, budovania sociálnej práce na pozadí sociálnej starostlivosti a súčasný 

vývoj sociálnej politiky. 

Tabuľka č. 1  

Vzťah sociálnej starostlivosti, sociálnej politiky a sociálnej práce 

Sociálna starostlivosť 

Formalizovaná Neformalizovaná 

Sociálna politika bezprostredná inštitucionalizovaná 

Inštitucionalizovaná 

starostlivosť (cirkev, 

obec, štát, ...) 

Profesia SOCIÁLNA 

PRÁCA 
Solidárna 

Rodina, cirkev, štát, 

kmeň,... 

Zdroj: Bosá (2016, s. 67)  

 

Viditeľný smer vývoja sociálnej práce, prostredníctvom ilustrácie, zjavne ukazuje, že 

sociálna práca bola kreovaná v rámci sociálnej politiky, a to v oblasti formalizovanej sociálnej 

starostlivosti. Prepojenie významných medzníkov nazerania na spoločnosť v jednotlivých 

obdobiach s prepojením na sociálnu starostlivosť a sociálnu politiku, považujeme za jeden 

z ukazovateľov toho, čím prešla sociálna práca, nielen na akademickej úrovni v historickým 

vývojom.  

Autor Strieženec (1999), ponúka základné východiská, ktorými definuje sociálnu 

prácu, ako samostatnú vednú disciplínu, a to sociálna práca: ako praktická činnosť, ako 

vedný odbor, ako samostatná profesia, ako akademická disciplína, výskum sociálnej 

práce, zámery sociálnej práce a jej vývojové trendy. 

Ďalšími autorkami v tomto kontexte sú Novotná a Schimmerlingová (1992), ktoré 

delia sociálnu prácu v užšom a širšom významne. V užšom ju charakterizujú ako priamu, 

zámernú činnosť/kontakt sociálneho pracovníka s klientom, s cieľom určiť sociálnu diagnózu 

a stanoviť sociálnu terapiu. V širšom chápaní ide o sociálno-technické opatrenia, ako 

poskytovanie služieb a dávok sociálnej pomoci, využívanie posudkov, spolupráca s inými 

odborníkmi, administratívne a právne postupy v sociálnych inštitúciách a pod.  

Prezentovaný krátky historický prierez ponúka náhľad na situáciu v spoločnosti, pred 

vznikom sociálnej práce v širšom kontexte. Tieto poznatky tvoria priblíženie teoretických 

kontextov práce. Považujeme za dôležité to, že ak chceme pochopiť súčasnú sociálnu prácu, 

je potrebné poznať jej historické kontexty.  

Uvedené informácie analyzujú vývoj sociálnej práce vo všeobecnosti. Zámerom je 

však prezentácia informácií, ktoré súvisia s vývojom sociálnej práce ako vedným odborom. 
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Preto vidíme podstatu v popise informácií hovoriacich o prepojení sociálnej práce 

a vzdelávania dospelých. V nasledujúcom texte ponúkame vývoj vzdelávania dospelých, ako 

podklad, z ktorého sa sociálna práca ako samostatný študijný odbor vyvinula. 

1.1 História budovania výchovy a vzdelávania dospelých – rok 1964 

Začiatky vývoja odboru výchova a vzdelávanie dospelých, siahajú až do roku 1964, 

kedy vznikla Katedra osvety a pedagogiky dospelých na FF UPJŠ v Košiciach so sídlom 

v Prešove (ďalej len FF UPJŠ). Okrem toho môžeme spomenúť, že bola prvá takéhoto druhu 

na Slovensku. Prvým vedúcim tejto katedry bol Mgr. Ján Misál, ktorý bol poverený 

budovaním a rozvojom študijného odboru osveta a pedagogika dospelých (Tokárová, Frk 

a Pirohová 1999). Tento historický medzník budovania spomínaného odboru na FF UPJŠ 

priblížime v nasledujúcom texte. 

Historické počiatky budovania výchovy a vzdelávania dospelých, reflektujeme od 

roku 1953 (Lukáč a Tokárová 2009). V tomto čase Katedra pedagogických vied, začala 

pôsobiť na Filozofickej fakulte v Prešove Vysokej školy pedagogickej v Bratislave a súčasne 

zabezpečovala vzdelávanie aj novovzniknutej škole Vyššej pedagogickej škole v Prešove. 

V roku 1976 vznikla popri Katedre pedagogiky aj Katedra pedagogiky vysokých škôl. Veľmi 

významným historickým prienikom bol rok 1981, kedy sa Katedra pedagogiky zaradila pod 

Pedagogickú fakultu UPJŠ a Katedra pedagogiky vysokých škôl sa zlúčila s Katedrou výchovy 

a vzdelávania dospelých, ktorej starší názov bol Katedra osvety vysokých škôl a zriadená bola 

v roku 1964.  

Problematika odboru výchovy a vzdelávania dospelých, úzko súvisela aj so sociálnou 

prácou a jej formuláciou ako samostatným odborom, ako už bolo skôr prezentované. 

Pri analýze niektorých vtedy prebiehajúcich zmien v oblasti vývoja tejto katedry, 

spomíname budovanie odboru sociálna práca, ktoré súvisí s vývojom výchovy a vzdelávania 

dospelých, ktorej chronologickú analýzu tvorí obsah nasledujúceho textu: 

 1964/65 – absolventi končili s diplomom s názvom odboru vzdelávanie a výchova 

dospelých, a to v dvoch špecializáciách: 1. pedagogika dospelých, 2. výchova umením, 

 1971/72 – druhá špecializácia zanikla, 

 1972/73 – 1976/1977 – otvorenie nových kombinácii s odborom výchova 

a vzdelávanie dospelých, a to nemecký a ukrajinský jazyk a literatúra a filozofia. 
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V popisovanom období (1966/67), bol vedením katedry poverený PhDr. Štefan Mereš 

až do roku 1968. Po jeho odchode funkciu prebral PhDr. František Karšai, CSc., súčasne 

viedol aj Katedru pedagogiky a psychológie (Tokárová, Frk a Pirohová 1999). 

Autor Lukáč (2010), uvádza vytvorenie troch špecializácii: výchova umením, estetická 

výchova a teória a sociológia kultúry. Podľa týchto autorov, prvé dve špecializácie zanikli 

v spomínanom akademickom roku 1971/72. Tretia špecializácia sa študovala do roku 1979. 

Všetci autori sa zhodujú na vytvorení dvoch ústavov v roku 1968. Išlo o Ústav teórie 

a sociológie kultúry a Ústav teórie a dejín umenia. Významný okamih nastal v akademickom 

roku 1969/70, kedy sa katedra rozčlenila na dve samostatne. Prvou bola Katedra teórie 

a sociológie kultúry, ktorú viedol J. Kubovský a druhou bola Katedra všeobecnej pedagogiky 

a pedagogiky dospelých, ktorú viedol František Karšai. Toto rozdelenie trvalo do 

akademického roku 1972/73, kedy sa katedry znovu spojili a vytvorili jednu Katedru výchovy 

a vzdelávania dospelých (Lukáč 2010). Zdôrazňujeme november 1989, kedy došlo k rôznych 

spoločenským aj politickým zmenám. Tieto zmeny ovplyvnili aj vývoj školstva, a to úzko 

súviselo s vývojom Katedry výchovy a vzdelávania dospelých. V tomto roku sa vedúcou 

katedry stála doc. PhDr. Marta Bačová, CSc.  

Problematika vývoja odboru sociálna práca, predchádza budovaniu odboru výchovy 

a vzdelávania dospelých je koncipovaná začiatkom jej vývoja na Vysokej škole pedagogickej 

v Bratislave. Často meniaci sa vývoj katedier, ktoré sa venovali problematike výchovy 

a vzdelávania dospelých, vyústil do vytvorenia dvoch katedier. Obe sa venovali oblasti 

výchovy a mali pedagogický rozmer. Vyplávajúc z textu konštatujeme, že Katedra 

pedagogiky sa zaradila pod UPJŠ a Katedra pedagogiky vysokých škôl sa zlúčila s Katedrou 

výchovy a vzdelávania dospelých. Profilovanie odboru výchovy a vzdelávania dospelých 

prešlo cez ďalšie rozdelenie katedry až do obdobia, kedy sa znova spojili a vznikla samostatná 

Katedra výchovy a vzdelávania dospelých.  

V nasledujúcej podkapitole prezentujeme ďalší vývoj, ktorý hovorí už o vzniku 

špecializácie sociálna práca a upozorňujeme na jej vytvorenie na pozadí odboru výchovy 

a vzdelávania dospelých. 

1.2 Podmienky ovplyvňujúce vznik špecializácie sociálna práca – rok 1990 

Autori Lukáč a Tokárová (2009, [cit. 2016-12-27]), prezentujú rok 1990, ako 

významný zmenou, rozdelenia katedier, a to na samostatnú Katedru pedagogiky a Katedru 

vzdelávania dospelých. Odbor výchova a vzdelávanie dospelých s tromi špecializáciami: 
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sociálna práca, personálny manažment, kulturológia, si vyžadoval v týchto podmienkach 

inovácie. V školskom roku 1992/93 sa vytvorili tri oddelenia: 

1. oddelenie personálneho manažmentu; 

2. oddelenie sociálnej práce; 

3. oddelenie kulturológie. 

Vytvorenie týchto troch oddelení súviselo so spomínajúcou inováciou nového 

študijného odboru vzdelávanie dospelých. V školskom roku 1996/97, došlo k ďalšej zmene 

katedry v premenovaní na Katedru vzdelávania dospelých a sociálnej práce. Študijný odbor 

vzdelávanie dospelých sa v tomto čase rovnako premenoval na andragogiku. Prvotný študijný 

odbor vzdelávanie dospelých pokračoval bez delenia na špecializácie a špecializácia sociálna 

práca sa preformovala do samostatného študijného odboru (Lukáč a Tokárová 2009, [cit. 

2016-12-27]). 

Po vzniku samostatných odborov andragogika a sociálna práca sa ich štúdium 

vzájomne prelínalo v obsahovej stránke. Prvý absolventi samostatného odboru andragogika 

a samostatného odboru sociálna práca v magisterskom stupni boli v školskom roku 2000/01. 

Od akademického roku 2005/06 sa vyučovanie na týchto dvoch odboroch vykonávalo po 

akreditácii. Veľmi významnou udalosťou v tomto čase, pre odbor sociálna práca bolo získanie 

práva na habilitačné konanie, konanie na vymenúvanie profesorov v odbore 3. 1. 14. sociálna 

práca. V tom istom roku, sa katedra zaslúžila o založenie Univerzity tretieho veku a jej prví 

absolventi končili v roku 2009 a prvou riaditeľkou bola prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. 

Okrem samotného vývoja katedier a študijných odborov, je podstatné upriamiť 

pozornosť na študijné činnosti, resp., odborné problematiky, ktorými sa v tom čase katedra 

zaoberala. V rámci vedeckej a publikačnej činnosti sa po roku 1990, katedra venovala 

„problematike rozvoja ľudského potenciálu v nových spoločensko-ekonomických 

podmienkach s dôrazom na aktivizáciu a skvalitňovanie života sociálne odkázaných 

a zdravotne postihnutých jedincov a skupín, proces efektívneho riadenia a rozvoj ľudských 

zdrojov a na záujmové vzdelávania a voľnočasové aktivity“ (Lukáč a Tokárová 2009, s. 39, 

[cit. 2016-12-27]).  

Vzdelávatelia v odbore sociálna práca, ale aj v odbore vzdelávanie dospelých sa od 

roku 1996 usilovali o realizáciu konferencií
24

, ktorými sa zaslúžili o rozvoj diskusie na 

                                                 
24

 V tomto období sa katedra zaslúžila o realizáciu týchto troch konferencií:  

1. VEGA Aktivizácia ľudského potenciálu prostredníctvom vzdelávania dospelých a sociálnej práce 

(1997-1999); 

2. VEGA Kvalita života v sociálnych kontextoch globalizácie a výkonovej spoločnosti (2000-2002); 

3. VEGA Kvalita života – kvalitou sociálnej práce a vzdelávania dospelých (2003-2005). 
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konkrétne problematiky, a to kvalita života a ľudské práva. Katedra sa tiež zaslúžila 

o realizáciu projektu PHARE Zlepšenie podmienok pre vstup mladých Rómov na trh práce, 

ktorý bol súčasťou projektu Zlepšenie situácie Rómov v Slovenskej republike v roku 2003. 

V rokoch 2003 - 2004 sa katedra tiež podieľala na spoločnej Grantovej úlohe Národného 

úradu práce a VÚC v Prešove Integrácia zdravotne postihnutých podporovaným 

zamestnávaním. Významným momentom bol rok 1992, kedy Anna Tokárová a Júlia Čechová 

iniciovali založenie profesijného združenia Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci v SR 

(AVSP v SR).
25

 V jeho vytvorením súvisí aj vydanie publikácie – učebnice: Sociálna práca, 

editorky Tokárovej v roku 2002. V tom istom roku sa Anna Tokárová, stala „expertkou 

Ministerstva školstva SR – členkou pracovnej skupiny Rektorskej konferencie pre prestavbu 

študijných odborov a vypracovanie Vyhlášky o študijných odboroch do podoby obsahov 

jednotlivých skupín študijných odborov“ (Lukáč a Tokárová 2009, s. 40, [cit. 2016-12-27]). 

Dôležitou udalosťou pre odbor sociálna práca (Lukáč a Tokárová 2009, [cit. 2016-12-27]), 

a to nielen na FF PU v PO, bolo spoločné vytvorenie obsahu (Korpusu
26

), v spolupráci 

A. Tokárovej, P. Ondrejkoviča, recenzovaného I. Radičovou a J. Levickou. Podľa Korpusu sa 

doteraz výučba realizuje a akredituje v rámci Slovenskej republiky na všetkých troch stupňoch 

odboru sociálna práca. Katedra pokračovala na ďalších Grantových úlohách 

VEGA
27

a realizovala ďalšie konferencie
28

 (Lukáč a Tokárová 2009, [cit. 2016-12-27]). 

V akademickom roku 2004/05, sa v letnom semestri pre študentov, otvorili nové predmety, 

a to dobrovoľníctvo v sociálnych službách (v odbore sociálna práca) a dobrovoľníctvo a jeho 

andragogická dimenzia (v odbore andragogika). Cieľom týchto predmetov bolo poskytnúť 

študentom možnosti získania kontaktov poskytovateľov sociálnych služieb, získanie hlbšieho 

prehľadu o stave praxe sociálnej práce, získavať praktické skúsenosti, možnosť uplatňovať 

nadobudnuté teoretické vedomosti v praxi, motivovať ich k budúcemu vzdelávaniu 

a povolaniu
29

 (Matulayová 2005). V súčasnosti študijný program sociálna práca, ponúka 

študentom povinný predmet odborná prax, ktorý je v každom semestri štúdia a je aj doplnený 

                                                 
25

 Asociácii vzdelávateľov v sociálnej práci SR sa venujeme v samostatnej kapitole práce. 
26

 Vytvoreniu korpusu sa venujeme v samostatnej kapitole kde podrobne charakterizujeme všetky jeho aspekty. 
27

 Dejiny najstarších učiteľských ústavov na SR v rokoch 1819 - 1945 (2005 – 2007). Úloha vzdelávania 

dospelých a sociálnej práce v spoločnosti založenej na vedomostiach a v štáte verejného blaha (2006 – 2008). 

Celoživotné vzdelávanie a učenie sa na Prešovskej univerzite v kontexte kreovania spoločnosti založenej na 

vedomostiach (2009 – 2011). 
28

 Úloha andragogiky v spoločnosti založenej na vedomostiach (2006). Dejiny najstarších učiteľských ústavov na 

Slovensku (2007). Učiaci sa región Prešovského samosprávneho kraja (2008). Vzdelávanie dospelých v poznatkovo 

orientovanej spoločnosti (2009). 
29

 Balogová, Bayerová a Béreš (2005), prezentujú v rámci dobrovoľníckych činností, v tomto období, aktivity, na 

ktorých študenti a študentky participovali. Medzi ne radia napríklad: Vianočný koncert Sloníčat, Kvalita života 

a rovnosť príležitostí, Mikulášsky koláčik, Mesiac úcty k starším, Zbierka a iné. 
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o ďalší predmet, a to dobrovoľnícka prax, ktorý je už povinné voliteľný. Hlavným cieľom 

týchto predmetov je aj v súčasnosti ponúknuť praktický rozmer študentom v odbore sociálna 

práca, možnosť rozvoja profesionálnych zručností, kompetencií, osobnostný rast či rozvoj 

reflexivity (Profil absolventa alebo absolventky bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia, 

[cit. 2016-12-28]).  

Vyvrcholením historického vývoja odboru sociálna práca na pozadí odboru výchovy 

a vzdelávania dospelých je osamostatnenie sa odboru sociálna práca. Zakončením vývoja bol 

vznik Inštitútu edukológie a sociálnej práce na FF PU v Prešove (ďalej len IEaSP). „Inštitút 

edukológie a sociálnej práce (IEaSP) tvoria dve katedry: Katedra andragogiky a Katedra 

sociálnej práce. Inštitút vznikol 1. 9. 2005, keď na FF PU v Prešove vznikla nová štruktúra 

pracovísk spojením Katedry vzdelávania dospelých a sociálnej práce a Katedry pedagogiky, 

pričom časť členov Katedry pedagogiky odišla na Fakultu humanitných a prírodných vied PU 

a časť členov sa včlenila do Katedry andragogiky. História i súčasnosť všetkých troch 

pracovísk sa vzájomne prelína. Najstaršou je Katedra pedagogiky“ (Lukáč a Tokárová 2009, 

s. 24-25, [cit. 2016-12-27]). 

Súhrnom predchádzajúcich tvrdení konštatujeme, že v danom období bolo 

zdôrazňované vzdelávanie sociálnych pracovníkov, prebiehal jeho stáli vývoj a zmeny, 

ktorých ukončenie vidíme v súčasne podobe Korpusu sociálnej práce, Zákona č. 219/2014 

o sociálnej práci, monografií a iných publikácií, ktorých obsah sa viaže na mnohostrannosť 

sociálnej práce a ďalšie ukazovatele vývoja študijného odboru sociálna práca, a to nielen na 

akademickej úrovni, ale aj v praktickej rovine.  

V historickom priereze vývoja odboru sociálna práca bolo spomenuté založenie 

a vznik Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci. Práve tejto inštitúcii venujeme samostatnú 

pozornosť a analyzujeme jej činnosť.  

1.3 Vznik asociácie vzdelávateľov v sociánej práci – rok 1996 

Úvodom upriamujeme pozornosť na historický kontext založenia Asociácie 

vzdelávateľov v sociálnej práce SR (ďalej len AVSP SR). Dňa 2. 3. 1998 (Zápisnica 2000, [cit. 

2017-1-27]), bola podpísaná zakladacia zmluva, a to dekanom prof. PhDr. Františkom 

Mihinom, CSc., FF PU v Prešove a dekanom prof. RNDr. Pavlom Hanzelom, CSc., 

Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Po tom ako bola 

zaregistrovaná aj na Krajskom úrade v Prešove de jure AVSP SR vznikla. Problematika 

spočívala v tom, že v skutočnosti asociácia ešte neexistovala pre nezvolenie Valného 

zhromaždenia, na ktorom by sa napr. zvolili riadiace orgány a pod. Práve kvôli týmto 
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skutočnostiam sa dňa 20. a 21. marca 2000 konalo zasadnutie Valného zhromaždenia. AVSP 

SR už v tom čase produkovala výsledky svojej práce. Členovia sa zameriavali na prípravu 

učebníc, organizovali vedecké konferencie alebo boli účastní na zasadnutiach českej a poľskej 

AVSP SR. V rámci Valného zhromaždenia, sa diskutovali podnety ako voľby do AVSP SR 

alebo stanovenie členských príspevkov. Zaujímavým bodom bolo prezentovanie myšlienky 

o časopise, ktorý by AVSP SR vydávala. Zámerom, by bolo vytvorenie odborno-metodického 

časopisu, ktorý by sa zaoberal teóriou a praxou sociálnej práce, činnosťou organizácii 

a inštitúcii v sociálnej práci, vedeckými podujatiami v oblasti sociálnej práce, recenziami 

publikácii v tejto oblasti a pod. Vznik časopisu, na pôde FF PU v Prešove, prezentujeme 

v druhej kapitole práce.  

Vyplývajúc z diskusie s riaditeľkou IEaSP, prof. PhDr. Beátou Balogovú, PhD., 

konštatujeme, že AVSP SR, niekoľkokrát zmenilo svoje pôsobisko. V prvom období v rokoch 

1996-2006, bola situovaná v Prešove na UPJŠ a predsedníčkou bola prof. Tokárová, 

v druhom období v rokoch 2006-2009, sídlila v Trnave a od roku 2009-2011 na Vysokej škole 

svätej Alžbety v Bratislave a predsedom bol Schavel a tretím obdobím, trvajúcim šesť rokov, 

a to od roku 2012, sídli AVSP SR na IEaSP, FF PU v Prešove a predsedníčkou je prof. PhDr. 

Beáta Balogová, PhD.  

Súčasná aktivita AVSP SR, je prezentovaná prostredníctvom webovej stránky 

asociácie. Informácie, ktoré tam asociácia poskytuje, analyzujeme v nasledujúcom texte.  

„Občianske združenie Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci a Slovensku (AVSP 

SR) je dobrovoľné združenie občanov a členmi združenia sú aj právnické osoby (vysoké 

školy), ktorí sa podieľajú na vzdelávaní v sociálnej práci na území Slovenskej republiky. 

Združenie sleduje všeobecne prospešné ciele zamerané na skvalitnenie študijného odboru 

sociálna práca a tým aj skvalitnenie výkonu sociálnej práce v praxi. Poslaním združenia je 

prispievať svojou činnosťou k rozširovaniu teoretických vedomostí a praktických zručností 

v oblasti sociálnej práce, napomáhať jej etablovaniu ako samostatného spoločensko-vedného 

odboru“ (Balogová 2014, [cit. 2016-12-27]). 

Toto združenie má opätovné sídlo na FF PU a predsedníčkou združenia bola zvolená 

prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. Ďalšími cieľmi AVSP SR sú (Stanovy AVSP SR 2015, s. 1-2, 

[cit. 2016-12-27]): 

 združovanie občanov a právnické osoby v súlade s poslaním združenia,  

 vytváranie podmienok pre spoluprácu členov združenia,  

 komunikácia s ústrednými orgánmi verejnej správy,  
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 tvorba a inovácia vzdelávacích štandardov v oblasti sociálnej práce, ich monitorovanie 

a uplatňovanie vo vzdelávacom systéme,  

 spracovanie odborných expertíz pri tvorbe, zavádzaní a dodržiavaní vzdelávacích 

štandardov pre vzdelávanie v sociálnej práci,  

 organizovanie a koordinovanie odborných akcií s problematikou vzdelávania 

v sociálnej práci,  

 tvorba a vydávanie učebných a metodických materiálov v oblasti vzdelávania 

a ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov a pracovníčok,  

 podpora poradenskej a metodickej činnosti pre oblasť vzdelávania v sociálnej práci, 

spolupráca so subjektmi v oblasti sociálnej práce doma i v zahraničí,  

 podpora vedy a výskumu v sociálnej práci,  

 organizácia a realizácia sústavného vzdelávania v sociálnej práci,  

 participácia združenia na tvorbe a príprave legislatívnych dokumentov,  

 podpora a rozvoj statusu vzdelávania v sociálnej práci,  

 zastupovanie vzdelávacích inštitúcii v sociálnej práci vo vzťahu k zákonodarným 

orgánom a ústredným orgánom štátnej správy (najmä MPSVR, MŠ, NR SR a iné). 

Reflektovaním týchto cieľov AVSP SR, môžeme vidieť prepojenie a konštatujeme, že 

prvotné ciele popísané vo výročnej správe korešpondujú s cieľmi v stanovách AVSP SR. 

Medzi jednotlivé významné aktivity, ktoré toto združenie zrealizovalo, a tým prispelo 

k budovaniu, nielen sociálnej práce ako takej, ale aj k budovaniu študijného odboru sociálna 

práca, radíme (AVSP SR 2015, [cit. 2016-12-27]): spolupráca s MPSVaR pri tvorbe 

a finalizácii Zákona č. 219/2014 o sociálnej práci, podpora činnosti ŠVOČ a odmeňovanie 

víťazov v kategórii Bc. a Mgr., rokovanie s MŠ a MPSVaR o otázke financovania praxi na 

základe koncepcie odborných praxí, spoluvydávanie časopisu Sociální práce/Sociálna práca. 

AVSP SR, v rámci svojej webovej stránky ponúka prehľad, okrem aktivít aj 

dokumentov (publikácií), časopisu Sociální práce/Sociálna práca, informácie o ŠVOČ 

a prípravu dokumentu Vademecum a ďalšie informácie v súvislosti so spoluprácou 

s Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  

Formovanie odboru sociálna práca, na pozadí budovania odboru výchovy 

a vzdelávania dospelých prešlo dlhým a dynamickým obdobím. Začiatky tvorby odboru 

výchovy a vzdelávania dospelých, boli špecifické svojou rozmanitosťou, až po moment 

vytvorenia troch špecializácií, medzi ktorými nachádzame sociálnu prácu. Tento historický 

medzník poukazuje na to, že v Prešove, ako prvom začalo vzdelávanie v oblasti sociálnej 
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práce. Vývoj pokračoval zmenami, v oblasti premenovania odborov a k vyprofilovaniu 

samostatného odboru sociálna práca, a to v akademickom roku 1996/1997. Neskoršie zmeny 

v oblasti štúdia odboru sociálna práca sú spojené so zánikom katedry a vytvorením IEaSP 

v roku 2005 až po súčasnosť.  

 

2  SAMOSTATNÝ ODBOR SOCIÁLNA PRÁCA 

 

V nasledujúcom texte prezentuje sociálnu prácu ako samostatný odbor, so svojimi 

špecifikami. 

Úvod tejto kapitoly je možné venovať slovám J. A. Komenského, ktorého slová 

v aplikácii na sociálnu prácu zdôrazňujú, že je dôležitý pokojný život, sloboda a slobodné 

užívanie spoločnosti a Božích darov. Zdôraznil moc spravodlivo riadiť seba a osvecovať 

ľudskú spoločnosť (Komenský 1992). Komenský sa zameriaval aj na vzťah človeka 

a spoločnosti a povzbudzoval svojimi slovami k tomu, aby ľudia napravili porušené ľudské 

sociálne veci, teda múdrosť, zbožnosť srdca a životný kľud.  

V týchto slovách, nachádzame súčasné dôležité aspekty sociálnej práce, ktorými sa 

zaoberá v teoretickej, tak aj praktickej rovine. Na základe doteraz preštudovaných literárnych 

zdrojov v oblasti sociálnej práce, si dovolíme tvrdiť, že v súčasnosti, by sme mohli niektoré 

slová Komenského nahradiť týmito: kvalita života, sociálne fungovanie, socializácia, ale aj 

prístup orientovaný na klienta alebo ekologická perspektíva a pod. 

S týmto kontextom veľmi úzko súvisí definícia sociálnej práce od Žilovej 

a Tokárovej
30

 (2003, s. 35) „Sociálna práca ako praktická činnosť je teda profesionálna 

aktivita, ktorá umožňuje jednotlivcovi, skupinám a komunitám identifikovať, t. j. eliminovať 

a riešiť alebo aspoň zmierniť osobné, skupinové (komunitné), sociálne problémy alebo vplyvy 

prostredia, ktoré na nich vplývajú negatívne“. Analyzujeme, že oba názory v sebe zahŕňajú 

dôležité indikátory sociálnej práce. Najhlavnejší vidíme ako schopnosť, prostredníctvom 

sociálnej práce, pomáhať spoločnosti, jej členom v riešení nežiaducich situácií, poskytovať 

osvetu, ale tiež rozvíjať svoju vlastnú osobnosť.  

Samostatný odbor sociálna práca prešiel dlhým historickým vývojom. Pre jeho 

priblíženie je potrebné definovať sociálnu prácu. V historických súvislostiach uvádzame 

definíciu sociálnej práce od Mary Richmond, ktorá definovala aj pojem case work. „Sociálna 

                                                 
30

 v Autorka dopĺňa, že ide o proces zlepšenia vzájomného pôsobenia jednotlivcov, skupín a prostredia, a taktiež 

rozvoj sebaúcty, zodpovednosti, rozvoj potenciálu, medziľudských vzťahov a pod. 
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práca sa skladá z procesov, ktoré rozvíjajú osobnosť človek cez vedomú zmenu, jednotlivec 

od jednotlivca, medzi človekom a jeho sociálnym prostredím“ (Richmond 1922, s. 98-99). 

V historickom prepojení aj autori Navrátil a Matoušek (2013, s. 189), zdôrazňujú, že pred 

samotným vznikom sociálnej práce (koniec 19. a začiatok 20. storočia), bola sociálna 

starostlivosť pojmom, ktorý zastrešoval pomoc rodinám, susedskú výpomoc, ale aj pomoc 

charity alebo pomoc skrze štátnu politiku. Proces modernizácie bol podľa autorov 

prelomovým, kedy sa v spoločnosti začali objavovať nové sociálne problémy a objavuje sa tu 

potreba rozvoja sociálnej starostlivosti, a to prostredníctvom dvoch smerov: 1. rozvojom 

nových spoločenských inštitúcií a 2. posilnením významu vedeckého popisu spoločenských 

javov. Pojmom sociálna práca sa zaoberá aj International Federation of Social Workers, ([cit. 

2017-01-30])
31

, a tiež Slovník sociálnej práce (Matoušek 2003)
32

. Pohľad na sociálnu prácu 

a jej vývoj menil a stále sa mení. Definícií sociálnej práce je mnoho a súhlasíme s tvrdením 

autorky Čechovej (2001), ktorá upozorňuje, že definícii sociálnej práce je toľko, koľko je jej 

teoretikov. Pre priblíženie problematiky uvádzame aj charakteristiku autoriek Hroncovej, 

Hudecovej a Matulayovej (2000).
33

 Možno sa domnievať, že všetky tieto definície sa môžu 

zhodnúť čo je cieľom sociálnej práce a v čom spočíva jej podstata. V tomto kontexte je 

potrebná nadväznosť na autora Navrátila (2001), ktorý hovorí o sociálnom fungovaní a jeho 

podpore v rôznych situáciách klientov, ako o hlavnom cieli sociálnej práce.  

Pri vymedzení pojmu sociálna práca, je dôležité pripomenúť aspekty, ktoré svedčia 

o tom, že sociálna práca je vedou. Dovolíme si tvrdiť, že práve táto sféra je problematická aj 

dnes. Chápanie sociálnej práce ako vedy, nie je v spoločnosti vždy uznávané, aj keď 

vzdelávatelia v sociálnej práci majú v tejto skutočnosti jasné stanovisko. Spomínané aspekty, 

popisujú autorky Žilová a Tokárová (2003, s. 51) a členíme ich v nasledujúcej tabuľke.  

  

                                                 
31

Definuje ju ako praktickú profesiu, ale aj akademickú disciplínu, ktorá sa zaoberá sociálnymi zmenami, 

vývojom, sociálnou kohéziou a tiež posilňovaním ľudskej slobody. Je postavená na ľudských právach, 

kolektívnej zodpovednosti a rešpekte voči odlišnostiam. 
32

Ponúka definovanie pojmu sociálna práca ako spoločenskovednej disciplíny aj oblasť praktickej činnosti. Jej 

cieľom je odhaľovať, vysvetľovať, zmierňovať, riešiť sociálny problém, ako napríklad chudoba, zanedbaná 

výchova, diskriminácia a pod. 
33

 Podľa autorky je problematika vymedzenia pojmu zakorenená v tom, že pojem sociálny je chápaný v rôznych 

významoch, pojem práca hovorí o činnosti, pojem sociálna práca autori definujú podľa rôznych východísk, je 

mnoho sociálnych udalostí, ktoré sa skrze sociálnu prácu dajú riešiť, sociálna práca má mnoho metód a činností.  
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Tabuľka č. 2  

Aspekty sociálnej práce ako vedy 

Sociálna práca ako veda 

Predmet výskumu Jej predmetom je sociálna realita, špecifické sociálnej javy – problémové 

situácie, sociálne udalosti a sociálne problémy jednotlivcov, skupín a komunít 

v procese ich vývoja, riešenia a prevencie. 

Inštrumentálny aparát Skúma a rozvíja vlastnú metodológiu (teoretické východiská, pojmoslovie) 

a metodiku vedeckého výskumu a praktickej sociálnej práce. 

Obsahová štruktúra 

(teória)  

Má vlastnú obsahovú štruktúru (teóriu) a poznatky iných vied aplikuje 

v teoretickom a empirickom výskume vlastných vedeckých otázok. 

Funkcie pre prax Využíva rozpracované, osvedčené metódy výskumnej a praktickej činnosti 

iných príbuzných vied a aplikuje ich teórii a praxi sociálnej práce.  

Zdroj: Žilová a Tokárová (2003, s. 51) 

Tabuľka ponúka prehľad štyroch aspektov sociálnej práce ako vedy, ktoré napĺňa.  

Prezentované poznatky vyjadrujú definovanie pojmu sociálna práca a analýzu 

sociálnej práce ako vedy. Problematika vymedzenia sociálnej práce ako vedy je koncipovaná. 

Pre potreby práce, je dôležité rozobrať aj stránku sociálnej práce v akademickej oblasti. Na 

základe toho v ďalšom texte prezentujeme historický podmienený a vypracovaný koncept 

v oblasti vzdelávania v sociálnej práci.  

Významným momentom v rozvoji sociálnej práce je vytvorenie tzv. Korpusu, na 

základe ktorého sa buduje štúdium v odbore sociálna práca na vysokých školách v rámci SR.  

2.1 Tvorba korpusu sociálnej práce 

„Vzdelávanie sociálnych pracovníkov je spájané s formovaním, smerovaním 

a postavením odboru sociálna práca v spoločnosti“ (Navrátilová 2013, s. 509). Tvrdením 

smerujeme k ďalším dôležitým faktom, ktoré budú analyzované. Kapitola je zameraná na 

popis a identifikáciu informácii, vyplývajúcich z korpusu, ktorý určuje súčasné vzdelávanie 

sociálnych pracovníkov a pracovníčok.  

Predmetom popisu je Študijný odbor 3. 1. 14 sociálna práca (Ondrejkovič, Tokárová, 

Levická a Radičová 2003, [cit. 2016-12-29]), zapísaný v sústave študíjnych odborov 

Akreditačnej komisie (ďalej len „Korpus“), ktorý dáva základy študijnému odboru sociálna 

práca. Obsahom nasledujúceho textu bude identifikácia študijného odboru sociálna práca, 

o príbuzenských študijných odboroch, o absolventoch a absolventkách tohto odboru 

a jednotlivých stupňoch. 
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Osoby
34

, ktoré tento korpus zostavili dňa 23.2.2003: prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, 

PhD. – vedúci expert, doc. PhDr. Anna Tokárová, CSc. – expertka, doc. PaedDr. Jana 

Levická, PhD. – recenzentka, doc. PhDr. Iveta Radičová, CSc. – recenzentka.  

Identifikácia študijného odboru sociálna práca a študijný odbor sociálna práca je podľa 

Korpusu (Ondrejkovič, Tokárová, Levická a Radičová 2003, [cit. 2016-12-29]), možné 

študovať v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc., dĺžka 3 roky), druhom stupni 

vysokoškolského štúdia (Mgr., dĺžka 2 roky) a treťom stupni vysokoškolského štúdia (PhD.). 

Potreba vzdelávania v odbore sociálna práca v rámci spomínaných úrovní 

vysokoškolského štúdia, vychádza z viacerých prameňov, ako napríklad Európska konvencia 

o všeobecnej porovnateľnosti dôb vysokoškolského štúdia prijatá Radou Európy; smernica 

Európskej únie (ďalej len EÚ) z 21. januára 1988 – Smernica Rady Európy o všeobecnom 

systéme uznávania vysokoškolských diplomov (higher-education). V potrebách sa uvádza, že 

sociálna práca je súčasťou spoločenských potrieb, ktoré priamo súvisia so spoločenským 

životom. Okrem toho, sa vyzdvihuje potreba toľkých profesionálov v sociálnej práci, aby sa 

sociálna práca v rámci Slovenskej republiky vyrovnala ostatným štátom západnej EÚ. V rámci 

identifikácie študijného odboru sociálna práca u nás, môžeme pripomenúť tento študijný 

odbor v iných krajinách ako napríklad: Česká republika (UK Praha – Sociálna práca), 

Austrália (Adelaide, Flinders University – The Master of Social Work), Rakúsko (Universität 

Wien – Sozialarbeit/Sozialpädagogik), Poľsko (Universitet Śląski Katowice – Praca socjalna 

alebo Uniwersitet Warszawski Warszawa – Praca socjalna) a iné.  

Vyplývajúc z doterajších informácií, budeme prezentovať aj príbuzenské odbory 

sociálnej práce, alebo odbory, ktoré tento študijný odbor ovplyvnili v oblasti poznatkov. 

Medzi príbuzné odbory, môžeme zaradiť: sociálnu pedagogiku, andragogiku, sociológiu, 

(sociálnu) psychológiu a liečebnú pedagogiku. V Korpuse (Ondrejkovič, Tokárová, Levická 

a Radičová 2003, [cit. 2016-12-29]), sa uvádza, že tieto odbory sú vo vzťahu k sociálnej práci 

asymetrické. Niektoré odbory a poznatky z nich vieme v sociálnej práci uplatniť vo 

vzdelávacej, terapeutickej alebo poradenskej sfére (sociálna pedagogika, andragogika, 

liečebná pedagogika). Ďalšie odbory ponúkajú pre sociálnu prácu poznatky využiteľné pri 

riešení napríklad skupinových či makrospoločenských problémoch (sociológia, sociálna 

psychológia). Okrem týchto spomínaných Korpus (Ondrejkovič, Tokárová, Levická 

a Radičová 2003, [cit. 2016-12-29]), ponúka aj ďalšie odbory, ktoré v širšej alebo užšej miere 

                                                 
34

 Ako členovia a členky katedier sociálnej práce v Bratislave, Nitre, Prešove a Trnave 
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sociálnu prácu ovplyvňujú a ponúkajú poznatky využiteľné v jej praxi, a to ekonomické, 

právne, politologické, ošetrovateľské a pod.  

Samostatnou časťou Korpusu je časť zameraná na absolventov študijného odboru 

sociálna práca. Jednotlivé stupne vysokoškolského štúdia v sociálnej práci približujeme 

doplnením o podrobnejšie informácie v prílohe A.  

Analýzou predneseného konštatujeme, že študijný odbor sociálna práca je vymedzený 

v teoretickej a praktickej úrovní vedomostí a zručností. Každý stupeň štúdia disponuje 

konkrétnymi poznatkami, ktoré absolventi ovládajú a môžu ich aplikovať v praxi. 

Prezentovaný Korpus detailne popisuje študijný odbor sociálna práca, od ktorého sa odvíja 

celé štúdiu sociálnej práce aj v rámci FF PU v Prešove.  

Tvorba Korpusu odboru sociálnej práce, predstavuje dynamický proces, ktorý v sebe 

zahŕňa rozvoj teoretického a praktického aspektu s prepojením na podmienky akademickej, 

resp. vedeckej úrovne. Predstavuje tiež smerodajný koncept, pre ďalšie budovanie 

a napredovanie v odbore sociálna práca.  

Oblasť rozvoja sociálnej práce sa opiera aj o samostatnú aktivitu jej vzdelávateľov. 

Z toho dôvodu venujeme pozornosť tomuto aspektu v nasledujúcom texte.  

2.2 Vývoj vedecko-výskumného zamerania – monografické edičné aktivity 

a zborníkové diela 

Publikačná činnosť je významná z hľadiska rozvoju a jeho napredovaniu nielen vo 

vedeckej alebo aj praktickej rovine sociálnej práce. Z tohto dôvodu popisujeme 

a upozorňujeme na publikačnú činnosť vzdelávateľov na IEaSP FF PU v Prešove, ktorí 

svojou tvorbou k rozvoju odboru sociálna práca a aj jej praktickému výkonu prispievajú.  

Uvádzané diela, predstavujú teoretické poznatky z oblasti budovania sociálnej práce 

v rôznych fázach jej vývoja. Prezentované zborníkové diela popisujeme okrajovo. Ich širšiu 

charakteristiku popisujeme v prílohe B. 

Publikácia Kapitoly zo sociálnej práce, od autorky Tokárovej
35

 a kolektívu autorov 

(2000). Táto publikácia je svojim rozmerom stručným prierezom teoretických základov 

sociálnej práce, psychológie v sociálnej práci, základov pedagogiky a andragogiky, 

sociológie, sociálnej patológie a poradenstva. Významnou oblasťou sociálnej práce ako takej 

je aj vplyv psychológie a vytvorenie teoretických ale aj empirických základov v rámci 

psychosociálneho vplyvu na sociálnu prácu. Tomuto smeru je venovaná publikácia 

                                                 
35

 Autorka je spoluautorkou aj ďalších diel ako Sociálna práca. Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej 

práce (2002), Fenomén premeny vo vzdelávaní, kvalifikácii a sociálnej pomoci (2011). 
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Psychosociálne aspekty sociálnej práce (Žiaková, Čechová a Kredátus 2001).
36

 Zaujímavou 

monografiou je Komunikácia v personálnej a sociálnej praxi : kapitoly o sociálnej 

komunikácii a vedení tímov (Frk a Kredátus 2002). V tomto smere môžeme súhlasiť s autormi 

Tvrdoň a Machálová (2009)
37

, ktorí považujú komunikáciu s klientom za sociálnu zručnosť 

sociálnych pracovníkov. Z uvedeného reflektujeme rôzne smery záujmu autorov z oblasti 

histórie sociálnej práce, prelínania s inými disciplínami či zdôraznením konkrétneho aspektu 

komunikácie v oblasti sociálnej práce.  

Špecifickou publikáciou zapadajúcou do kolónky periodík sociálnej práce je Spevácky 

zbor CANTO VERO (Balogová 2013), prezentuje pretváranie činnosti sociálnej práce so 

seniormi do praxe, a to prostredníctvom umeleckej činnosti. Odbor sociálna práca našiel svoje 

uplatnenie aj v smere feministických ideológií. Publikácia Feministické korene sociálnej 

práce
38

 od autorky Bosej (2013), je priamo zameraná tejto problematike. Okrem Bosej sa 

sfére feminizmu a rodovej rovnosti, ako prvá na Slovensku, venovala aj Tokárová (2011), 

v publikácii Mýty a stereotypy o ženách a mužoch vo svetle politiky rodovej rovnosti 

a feministickej kritiky. Zaujímavým smerom, v ktorom sociálna práca našla svoje uplatnenie 

je Canisterapia. Tejto sfére sa venuje Denisa Šoltésová (2014) a v rámci diela Rizikový pojem 

„canisterapia“, sa snažila poukázať na budovanie sociálnej práce a jej pôsobenie v oblasti 

canisterapie. Ako uvádza v úvode, práca s klientmi za pomoci asistencie psov sa v tomto 

období len vyvíjala, resp. táto sféra bola v odbornej literatúre podchytená zriedka, čo 

naznačovalo jej stály vývoj.  

Prezentované publikácie a ich zamerania sú výsledkom doterajšieho vývoja sociálnej 

práce, jej historického budovania metód, teórií a prístupov. Objasňujeme ďalšiu semiprofesiu, 

ktorá sa spája so sociálnou prácou, a to je sféra školstva. Problematike service-learningu sa 

začali na Slovensku ako prví venovať pracovníci v Banskej Bystrici. V rámci IEaSP FF PU 

v Prešove, autorky aj Skyba a Šoltésová (2015), spoločne vytvorili učebnicu s názvom 

Service-learning vo vzdelávaní (školských) sociálnych pracovníkov a pracovníčok.
39

 Autorky 

                                                 
36

 V jednotlivých kapitolách predstavujú základné teoretické východiská psychológie, sociálnej práce aj klinickej 

oblasti. 
37

 Tvrdoň a Machalová 2009. Špecifické znaky sociálnej práce ako profesie. In: Sociálna práca. Vybrané 

kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce. 
38

 Ďalšou významnou publikáciou od autorky Bosej je dielo Feminizmy v sociálnej práci, 2014, kde sa venuje aj 

rodovej problematike.  
39

 V prípade záujmu o ďalšie informácie v rámci metódy service-learning alebo školskej sociálnej práce, 

odporúčame Školská sociálna práca (Skyba 2015). Rovnako v prípade využívania metódy service-learning 

odporúčam publikáciu Service-learning v Prešove. Manuál pre organizácie (2012), od autoriek Skyba 

a Šoltésová alebo publikáciu Service-learning v Prešove. Metodická príručka pre učiteľov a učiteľky (2012) od 

Hanečákovej, Skyba a Šoltésovej.  
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sa venujú téme, ktorá je podľa nich v rámci Slovenskej republiky novou a ešte menej 

poznanou, resp. téma, ktorej sa venujú, nie je u nás tak rozšírená ako v zahraničí.  

Medzi nevšedné sféry pôsobenia sociálnej práce môžeme uviesť aj mobbing
40

, oblasť 

materstva
41

, alebo sféru onkologických pacientov. Týmto témam sa venujú absolventi odboru 

sociálna práca na FF PU v Prešove, ktorí v súčasnosti pôsobia na jej pôde.  

Popísané publikácie, vo všeobecnosti predstavujú komplex poznatkov o sociálnej 

práci. Od historického vývoja až po súčasný dosiahnutý stav poznania. Autori sa detailne 

venujú konkrétnym problematikám v sociálnej práci, ktoré potrebujú pozornosť. 

Zaujímavou publikáciou v rámci IEaSP FF PU v Prešove, je aj nasledujúca od už 

spomínaných autoriek Skyba a Šoltésovej et al. (2012), Trh dobrovoľníckych príležitostí 

v Prešove. Manuál pre študentov a študentky
42

. Následne prezentujeme Prevenciu zlého 

zaobchádzania so staršími ľuďmi ako verejná politika. Terminológia, koncepty a diagnostika. 

Autorky Repková a Balogová (2013)
43

, sa zameriavajú na cieľovú skupinu seniorov 

v kontexte sociálnej politiky a zlého zaobchádzania. Považujeme za dôležité spomenúť, že 

okrem teoretický východísk autorky prezentujú aj empirický výskum a jeho výsledky v tejto 

oblasti. Vyššie uvedená autorka Balogová, sa venuje aj problematike posúdenia životnej 

situácie klientov. Konkrétne venuje pozornosť posúdeniu vo vzťahu k rodinám, ktoré sú 

v krízovej situácii. V článku Model posúdenia životnej situácie rodiny (Balogová 2010), 

predstavuje model posúdenia, ktorý aplikačne uvádza na rodinách s deťmi v náhradnej 

starostlivosti. Spomenieme ešte jednu prácu zameranú na posúdenie, a to od autorky 

Kvašňákovej (2011), ktorá v rámci svojej dizertačnej práce, rozpracovala tému posúdenie vo 

vzťahu k ohrozeným rodinám
44

. Spomínaná autorka v spolupráci s ďalšími autormi, tému 

posúdenia rozpracúva aj v príspevku zborníka, ktorý uvádzame v ďalšom texte. Dôležitou 

publikáciou vo vzťahu k budovaniu sociálnej práce je napríklad aj Veda o sociálnej práci – 

vybrané kapitoly
45

, od autorky Skyba (2016). V neposlednom rade prezentujeme dve 

publikácie, venované predovšetkým študentom odboru sociálna práca na FF PU v Prešove, 

                                                 
40

 Jašková a Balogová, 2015. Vybrané aspekty mobbingu z pohľadu sociálnej práce. 
41

 Autorky Pižová a Balogová (2015), predstavujú publikáciu Materstvo a starostlivosť o seba ako novodobé 

koncepty sociálnej práce. Monografia je zameraná na vymedzenie základnej terminológie, teoretických 

východísk, empirických poznatkov, a to z oblasti materstva a starostlivosti matiek o seba. 
42

 Trh dobrovoľnícky príležitostí je aktivitou, ktorou sa IEaSP spája s rôznymi organizáciami, inštitúciami 

(neziskové organizácie, úrady a pod.). Na jeho tvorbe sa podieľajú študenti a študentky odboru sociálna práca na 

FF PU v Prešove. 
43

 Autorka Balogová sa problematike seniorov venuje v niekoľkých ďalších publikáciách ako napríklad Seniori 

(2005), Seniori v spektre súčasného sveta (2007, 2009), Svet seniora – senior vo svete et al, (2008). 
44

 KVAŠŇÁKOVÁ, Lenka, 2011. Posudzovanie životnej situácie ohrozenej rodiny. Dizertačná práca. 
45

 V tomto diele smeruje pozornosť na predmet výskumu v sociálnej práci, vzťah sociálnej práce s inými vedami, 

ale aj vplyv modernizácie na formovanie sociálnej práce alebo popis nových teórií a prístupov v sociálnej práci, 

ktoré sú využívané v zahraničí (napr. evidence-based teória, teória nového manažerizmu). 

http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/pdf/2013/prevencia_nasilia_starsi.pdf
http://www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/pdf/2013/prevencia_nasilia_starsi.pdf
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ktoré svojím obsahom popisujú vybrané oblasti sociálnej práce, od histórie až po konkrétne 

rizikové skupiny a pod. Ide o Kompendium sociálnej práce pre bakalársky stupeň štúdia 

a Kompendium sociálnej práce pre magisterský stupeň štúdia
46

.  

Spomenutím uvedených diel, vyzdvihujeme nielen prínos vzdelávateľov v sociálnej 

práce na FF PU v Prešove, k rozvoju sociálnej práce ako takej, na teoretickej, praktickej 

a vedeckej úrovni. Prínos publikácií, slúži hlavne v oboznámení sa s konkrétnou oblasťou 

sociálnej práce, prinášajú náhľad na stav danej oblasti v súčasnosti.  

Nadväzne na monografické diela pripájame aj zborníky s príspevkami, kde autormi sú 

vzdelávatelia v sociálnej práci na IEaSP FF PU v Prešove. Bližšiu charakteristiku 

jednotlivých zborníkov a príspevkov prezentujeme v spomínanej prílohe B. 

Medzi významné a aj historicky podmienené zborníky môžeme zaradiť nasledovné: 

 Sociálna práca a ľudské práva (Tokárová et al. 1997)
47

, 

 Kvalita života v kontextoch globalizácie a výkonovej spoločnosti (Tokárová ed. 2002), 

 Kvalita života v spektre andragogických a sociálnopsychologických disciplín (Frk ed. 

2003)
48

,  

 Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika - aktuálne otázky teórie 

a praxe (Tokárová a Matulayová eds. 2008), 

 Elan vital v priestore medzigeneračných vzťahov (Balogová ed. 2010). 

 Výzvy pre sociálne profesie v modernej spoločnosti (Chytil a Matulayova eds. 2011)
49

 

 Pregraduálna príprava sociálnych pracovníkov, pracovníčok a sociológov, 

sociologičiek a možnosti ich uplatnenia v praxi (Balogová, Skyba a Šoltésová 2013). 

 Medzigeneračné mosty – vstupujeme do roka medzigeneračnej solidarity (Balogová 

ed. 2012), 

                                                 
46

 BALOGOVÁ, Beáta et al., 2015. Kompendium pre bakalársky stupeň štúdia.; BALOGOVÁ, Beáta et al., 

2016. Kompendium pre magisterský stupeň štúdia.  
47

 Nasledujúce dva zborníky nesú podobné názvy no ide o dva diely. Prvým zborníkom je Sociálna práca - 

ľudské práva - vzdelávanie dospelých. I. diel (Tokárová et al. 1998) a druhým je Sociálna práca – ľudské práva – 

vzdelávanie dospelých II. diel (Tokárová et al. 1999). 
48

 Nadväzujúcim zborníkom zameraným na (ne)kvalitu života je zborník Psychosociálne a zdravotné aspekty 

nekvality života (Kredátus a Balogová eds. 2006). Autori a autorky jednotlivých príspevkov (príloha 

B) sa zamerali na nekvalitu života a rovnako ako v predošlých príspevkoch nazerajú na tento 

aspekt života človek z rôznych oblastí sociálnej práce. Téme kvalita života bol venovaný 

zborník Kvalita života a rovnosť príležitostí - z aspektu vzdelávania dospelých a sociálnej práce (Tokárová, 

Kredátus a Frk eds. 2005), je výstupom projektu VEGA č. 1/0457/03. Kvalitou života sa autori zaoberajú aj 

v zborníku Zlepšenie podmienok pre vstup mladých Rómov na trh práce (Kolthof a Lukáč eds. 2003), ktorý je 

výsledkom projektu PHARE SK0002.01 a grantovej úlohy VEGA č. 1/0457/03 Kvalita života - kvalitou 

sociálnej práce a vzdelávania dospelých. 
49

 V kontexte modernizácie, vzdelávania a budovania sociálnej práce, môžeme priradiť zborník Výzvy a trendy 

vo vzdelávaní v sociálnej práci (Balogová a Klimentová, eds. 2012). 
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  Vplyv širšieho sociálneho prostredia v procese integrácie detí z detského domova 

(Balogová a Šoltésová eds., 2014),  

 Sociálny kapitál starnutia – prítomnosť nikdy nestarne (Balogová a Skyba, eds., 2014), 

 Aktivity a terapie s asistenciou psov – výskum ako východisko dobre praxe (Ferko, 

Skyba a Šoltésová eds., 2015). 

Vzdelávatelia na IEaSP FF PU v Prešove, sa venujú aj výskumu v sociálnych vedách, čomu 

zodpovedajú nasledujúce prezentované zborníkové diela.  

 Výskum v sociálnej práci (Balogová, Lyocsa a Moravčíková eds. 2012), 

 Výskum v sociálnych vedách (Balogová a Poklembová 2013). 

 Evalvácia a diseminácia výskumu v sociálnych vedách (Balogová, Jašková a Poklembová 

eds., 2014),  

 Kvantitatívne a kvalitatívne výskumné stratégie (Balogová, Bartková a Jašková eds., 

2015). 

Významným momentom, ktorý podčiarkuje práve praktickú rovinu činností 

vzdelávateľov v sociálnej práci je vytvorenie časopisu Journal Socioterapie (Balogová 

ed.2015). V historickom popise udalostí, ovplyvňujúcich budovanie sociálnej práce na FF PU 

v Prešove, sme spomenuli aktivitu vzdelávateľky Anny Tokárovej a ďalších vzdelávateľov, 

ktorých zámerom bolo vytvoriť takúto publikáciu, ktorá by sa zameriavala na teóriu, ale aj 

prax sociálnej práce a pod. Tento zámer sa uskutočnil až v tomto čase, kedy vyšiel ako výstup 

Projektu VEGA MŠVVaŠ SR č. 1/0146/14, Teoretické a metodologické kontexty socioterapie 

ako novoobjavenej metódy sociálnej práce. Práve toto prvé číslo, ponúka prehľad príspevkov, 

vzdelávateľov v sociálnej práci na pôde FF PU v Prešove, vo vzťahu k socioterapii z rôznych 

oblastí. Okrem toho, v časopise môžeme vidieť aj analýzu aktivít vzdelávateľov v sociálnej 

práci ale aj aktivít študentov. Pri prezentácii časopisu Journal Socioterapie, nemôžeme 

opomenúť aj prezentáciu „občasníkov o rodovej rovnosti“.
50

 Členkou o.z. EsFem, je aj 

vzdelávateľka v sociálnej práci na IEaSP FF PU v Prešove, doc. Mgr. Monika Bosá, PhD.  

Popisom zdôraznené úsilie vzdelávateľov o rozvoj sociálnej práce, ako vo vedeckej 

tak aj praktickej rovine. 

Okrem publikačnej činnosti vzdelávateľov na IEaSP FF PU v Prešove, predstavujeme 

aj praktickú rovinu realizácie sociálnej práce, prostredníctvom vybudovania Centra pre 

edukáciu a výskumu seniorov. Jeho vývoj popisujeme v nasledujúcej časti práce.  

                                                 
50

 Občasník o rodovej rovnosti 1/október 2016, Občasník rodovej rovnosti 2/2016. Občasníky sú venované 

oblasti presadzovania rodovej rovnosti na východnom Slovensku, o aktivitách, ktoré sú pripravované, ale aj tie 

ktoré už zrealizované boli. Občasníky ponúkajú aj možnosť spoznať historické kontexty rodovej rovnosti. 
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2.3 Etablácia centra pre edukáciu a výskum seniorov 

Bolo spomenuté, že kapitola bude venovaná prezentácii činnosti IEaSP FF PU 

v Prešove a jej vzdelávateľov. Konkrétna činnosť, ktorú prezentujeme je vznik a vývoj Centra 

pre edukáciu seniorov a výskum seniorov (ďalej len CEVS). „Inštitút edukológie a sociálnej 

práce bol oslovený k spolupráci Inštitútom pre výskum práce a rodiny, pri MPSVaR 

a v zapojení do projektu INTERLINKS v rámci 7. rámcového programu EÚ, do 

sekcie Národného panelu expertov, kde je prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. vybraná ako 

expertka pre seniorskú problematiku v rámci akademickej pôdy na Slovensku“ (Balogová 

2010. [cit. 2016-09-21]).  

Celkovú podstatu tejto činnosti autorka prezentuje vo vymedzení jej cieľa. Podstata 

spočíva v naplnení požiadaviek spoločnosti vo vzťahu k vzdelávaniu seniorov, vo vzťahu 

k možným nedostatkom v tejto oblasti v rámci SR a strednej EÚ. Výsledkom práce, by mal 

byť plán odporúčaní na podporu zlepšenia: 

 koordinácie výskumu v SR a v strednej EÚ, 

 vzájomnej a tiež medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu v rámci Národného 

programu ochrany starších ľudí na Slovensku.  

Balogová (2010, [cit. 2016-09-21]), ponúka niekoľko podnetov
51

, ktoré stoja za 

vznikom CEVS. Autorka analyzuje tieto poznatky a pripomína aj dianie na Slovensku, ktoré 

súvisia s danou problematikou. Hovorí o 90. rokoch a pripomína vznik teórie druhej 

demografickej revolúcie, ktorej autorom je D. F. van de Kaa. Podstata spočíva v kultúrnej 

zakotvenosti zmien demografického správania, ktorej základom sú zmeny v hodnotovom 

systéme, v normách a postojoch, vo vzťahoch, pôrodnosti a rodine. 

Negatíva vidia odborníci v poklese pôrodnosti, sobášnosti a pod. Pozitíva spočívajú vo 

viacgeneračných rodinách, predlžovaní dĺžky života a iné. Uvádzané ukazovatele boli 

podnetom potreby vzdelávania v spomínaných oblastiach.  

Ak sa vrátime späť k úvodu môžeme doplniť autorkou spomínané vedecko-výskumné 

činnosti v tejto oblasti, medzi ktoré určite patria projekty VEGA: Starší rodičia ako zdroj 

sociálnej opory 1/2520/05 a Starý rodič ako opora pri hľadaní zmyslu života č. 1/0410/08. 

                                                 
51

Spomína napríklad: rok 1999, ktorý bol OSN vyhlásený ako Medzinárodný rok starších a naša krajina v tom 

čase prijala Akčný plán o starnutí a starobe, ktorým sa zameriava na podporovanie aktívneho starnutia, v rámci 

EÚ, popisuje Všeobecné pripomienky Európskeho parlamentu 2007/2156 (UNI). Ide hlavne o oblasti ako: 

demografické zmeny, pokles pôrodnosti a starnutie populácie, dôležitým dokumentom je aj Výzva v oblasti 

solidarity medzi generáciami 2007/2156 (UNI).  
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Ďalšie projekty prezentujeme v prílohe C. Môžeme tvrdiť, že aj činnosti CEVS a jej 

realizovaných projektov, má vplyv na vývoj a kreovanie sociálnej práce, či už na 

akademickej, vedeckej alebo praktickej úrovni, a to v oblasti sociálnej práce so seniormi.  

Opierajúc sa o doposiaľ prezentované informácie a vyplývajúc z názvu práce 

pokračujeme v hlbšej analýze, a to z hľadiska identity profesie sociálna práca.  

 

3  IDENTITA PROFESIE SOCIÁLNA PRÁCA 

 

Nezastupiteľné postavenie v odbore sociálna práca, má práve sociálny pracovník, 

vykonávajúci túto činnosť. Osobnosť sociálneho pracovníka ako profesionála, vieme popísať 

z edukatívneho hľadiska. Okrem vedomostí, zručností a schopností, potrebných pre výkon 

sociálne práce, dôležitú úlohu zohráva aj kontext identity sociálneho pracovníka.  

Identita je podľa Slovníka cudzích slov (2008) „1. zhodnosť vo všetkých vlastnostiach, 

totožnosť; 2. konkrétna celistvá, ničím nezmeniteľná podstata, ktorou sa od seba líšia 

jednotlivé ľudské indivíduá“. Na základe tejto definície, dedukujeme, že identita sociálneho 

pracovníka je zhoda jeho osobnosti a všetkých vlastnosťami sociálnej práce, resp. s tým čo 

očakáva výkon sociálnej práce od sociálneho pracovníka. Pod očakávaniami výkonu 

sociálneho pracovníka, predstavujeme charakteristiky
52

, ktoré približujú podstatu výkonu ale 

aj úlohy práce sociálneho pracovníka. Central Counsil Education and Training in Social 

Work (Čechová 2009), vymenúva nasledovné: komunikácia, angažovanosť, posudzovanie 

a plánovanie, podpora, pomoc k sebestačnosti, zásah a poskytnutie služby, schopnosť 

pracovať v tíme v rámci organizácie, rozvoj profesionálnych a sociálnych kompetencií. Pojem 

identita analyzuje aj Fidor (2011, in: Levická et al. 2015). Na jednej strane hovorí, že ide 

o aspekt, ktorý určuje rovnakosť, zhodu a potom dodáva, že je to aspekt, ktorý poukazuje na 

niečo čo iných odlišuje (osoby, javy, veci a pod.). Autori Brubaker a Cooper (2011, s. 6-8, in: 

Levická et al. 2015), rozpracovali pojem identita, do sfér
53

, v ktorých sa najčastejšie identita 

používa: a) ako základ sociálneho a politického konania, b) ako špecifický kolektívny jav, 

                                                 
52

 Tieto vlastnosti sú dopĺňané aj ďalšími, ako diagnostické schopnosti, definovanie problému, sociálne 

zručnosti, psychologické schopnosti, porozumenie klientovi, vedenie klienta (Tokárová a kol. 2009). 
53

 a) identita sa tu vymedzuje ako niečo jedinečné, stojace v protiklade k všeobecnému chápaniu jednotlivcov 

alebo sociálnych skupín, ktoré sú definované svojimi záujmami, b) označujúci zásadnú rovnakosť členov 

skupiny alebo kategórie (napr. identita rodu či národa, c) ako kľúč k jej pochopeniu alebo pochopeniu sociálnej 

skupiny, v tomto chápaní sa potom vzťahuje k otázkam individuálnej a sociálnej existencie, d) v tomto kontexte 

poukazuje na procesný kontext pojmu (identita sa utvára) a jeho interaktívny rozmer (v procese tvorby sa 

vzťahuje k iným, prostredníctvom ktorých si jedinci aj skupiny uvedomujú vlastnú identitu a táto je nasledovne 

formovaná práve okolím.  
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c) ako esenciálna podstata ľudskej bytosti, d) ako produkt sociálneho a politického 

konania, e) ako produkt navzájom si konkurujúcich spôsobov definovania osobnej 

a kolektívnej príslušnosti. 

Analýzou týchto definícii, konštatujeme, že identita ako taká spočíva v zhodnosti 

a rozdielnosti zároveň. Zhodnosť identity sa vzťahuje k danému jedincovi alebo skupine 

a aspekt rozdielnosti odlišuje túto identitu od identity iného jednotlivca či skupiny. 

Považujeme za potrebné dodať, že identita je obsahovo zasadená aj v Korpuse študijného 

odboru sociálna práca a vidíme ju v jednotlivých stupňoch štúdia ich dosiahnuté vzdelanie, 

vedomosti ale aj zručnosti, schopnosti (pozri príloha B). 

V historickom kontexte identity sociálneho pracovníka, prezentujeme definíciu 

autorky Porubskej (1997)
54

a súhlasíme s tvrdením Strieženca (1996, s. 174), definujúc že 

„špecifikum profesie sociálneho pracovníka je komplexný prístup k sociálnym klientom a ich 

potrebám, v ktorom sa integrujú čiastkové prístupy lekára, psychológa, pedagóga, sociológa, 

ekonóma, právnika a i.“ Prepojením tejto definície s podstatou identity si dovolíme 

konštatovať, že sociálny pracovník sa vo svojej profesii identifikuje, okrem prvkov sociálnej 

práce, aj s prvkami povolania lekára, psychológa, pedagóga ale aj sociológa či ekonóma 

a právnika, na to, aby si vytvoril identitu sociálneho pracovníka. Toto tvrdenie nás vracia späť 

do obsahu vzdelávania sociálnych pracovníkov, ktoré v sebe zahŕňa vzdelanie v oblastiach 

ako psychológia, sociológia, právo, pedagogika a iné.  

Vo vyššie uvedených definíciách sa nachádza pojem profesia, ktorý je s identitou úzko 

prepojený, preto mu venujeme samostatnú časť práce.  

Identifikovanie sa s profesiou sociálneho pracovníka skúmal aj autor Zita (2005), 

ktorý v rámci zrealizovaného výskumu, prezentuje niektoré z výsledkov. Pre potreby tejto 

práce, reflektujeme tieto skutočnosti a dovoľujeme si tvrdiť, že ich obsah je aktuálny aj 

v súčasnej dobe. Výpovede študentov, resp., výsledky výskumu ponúkajú tieto závery (Zita 

2005, s. 892): 

 sociálna práca dáva možnosť dosť širokého a pestrého okruhu pracovného 

uplatnenia, 

 zaujímavá, nestereotypná náplň práce, 

 každý študent si môže nájsť tú oblasť, ktorá mu sedí, baví ho, teší ho, 

                                                 
54

 Charakterizuje sociálneho pracovníka ako každú osobu, ktorá sa profesijne podieľa v oblasti sociálnej práce 

a diferencuje tie kompetencie sociálneho pracovníka: filozofickej, etickej, sociologickej, sociálnej, 

psychologickej, pedagogickej a právnej. Okrem toho má mať vedomosti z oblastí biológie, antropológie, 

zdravotníctva, ekonomiky, manažmentu a iných vedných oblastí. 
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 sociálna práca je značne rozsiahla oblasť, takže ak si študent ešte nie je istý čo 

ďalej, dáva mu štúdium niekoľko možností, 

 stretávanie sa v tímoch so zaujímavými ľuďmi, 

 štúdium dokáže zasvätiť do pocitov druhých ľudí. 

Výsledky výskumu slúžia aj pre účely výskumu tejto práce, resp. sa o nich opierame 

v empirickej časti, tak ako to bude neskôr prezentované. 

Významne k téme identity prispieva autorka Čechová (2009)
55

 a upozorňuje na sféru 

školstva. V tomto smere je dôležité ako spoločnosť vníma potrebu profesie sociálny 

pracovník, akú jej pripisuje spoločenskú hodnotu. Okrem týchto dvoch aspektov spomíname 

aj funkcie sociálnej práce (Čechová 2009, s. 280) 
56

, ktoré považujeme za vplyvné na identitu 

sociálneho pracovníka.  

V jednotlivých funkciách sa prelínajú rôzne sféry práce sociálneho pracovníka. Na 

jednej strane pracuje samostatne na sebe a svojej profesijnej osobnosti, aby dokázal efektívne 

pracovať s klientmi, na druhej strane priamo pracuje s klientmi na rôznych úrovniach 

a z ďalšieho uhla pohľadu vyplýva, že je nevyhnutná spolupráca s inými odborníkmi, príp. 

inštitúciami pre efektívny výkon práce.  

3.1 Profesia sociálna práca  

Ako bolo spomenuté v texte, je dôležité vymedziť aj samostatný pojem profesia, ktorý 

sa následne prelína do vzťahu s identitou ako takou.  

Pri definovaní pojmu profesia sa budeme opierať opäť o Slovník cudzích slov (2008, 

s. 793), podľa ktorého je profesia „základný odbor, druh pracovnej činnosti vykonávanej ako 

zamestnanie, povolanie; špeciálne usmerňovanie a vedenie mládeže pri etapovitej príprave na 

voľbu povolania“. Vychádzajúc z tejto citácie konštatujeme, že profesia sa viaže už ku 

konkrétnej vykonávanej činnosti alebo ide o proces prípravy na povolanie. K vymedzeniu 

profesie ako takej súhlasíme s autorkou Krskovou (1994, s. 13), ktorá popisuje základné 

                                                 
55

 Hovorí, že sociálna práca od roku 1990, nadväzuje na školstvo, ktoré pripravuje sociálnych pracovníkov. 

Z historického hľadiska dodáva, že povolanie sociálny pracovník v Československej republike, existovalo už 

v roku 1920 a vychádza pri tom zo škôl, ktoré v tomto období na našom území existovali (Vyšší sociální škola 

v Prahe – 1918 a Sociálna škola v Turčianskom Svätom Martine – 1925). Tento kontext bol prerušený vojnovým 

obdobím a opäť sa vzdelávanie v sociálnej práci začalo od roku 1945. Podľa autorky sa profesia sociálneho 

pracovníka stále formuje a k dotváraniu identity prispieva aj to, ako je vnímaná zo strany spoločnosti. 
56

 Pomoc jednotlivcom, skupinám alebo komunitám pri rozvíjaní ich potenciálu k riešeniu sociálnych problémov 

(výchova, poradenstvo, socioterapia, služby). Podporovanie a posilňovanie samostatnosti sociálnych 

pracovníkov v riešení sociálnych problémov (motivovanie a rozvoj potenciálu klientov). Hľadanie a zavádzanie 

spravodlivých sociálnych stratégií, služieb a alternatívnych riešení k už existujúcim a fungujúcim 

socioekonomickým zdrojom. Poskytovanie informácií a zabezpečovanie kontaktov s inštitúciami, ktoré ponúkajú 

sociálno-ekonomické zdroje v súvislosti s riešením sociálnych problémov (materiálne zabezpečenie, 

poskytovanie informácií a ich obsah, kooperácia inštitúcií). 
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znaky profesie, a to: „príprava na povolanie a prax; intelektuálny komponent (tréning 

v intelektuálnych úlohách, psychologický výcvik pre styk s ľuďmi); existenčná 

a nezastupiteľná úloha (úzke špecializácie v problematike)“. Črtami profesie sú podľa autorky 

napríklad tvorba profesijných organizácii, autonómnosť práce a rozhodovanie odborníkov, 

služba hodnotám.  

Nadväzne na problematiku vymedzenia profesie vo všeobecnosti pripájame aj 

Flexnerove kritéria profesie (Flexner 1915, in: Levická et al. 2015, s. 15-16): 

 profesia zahŕňa odborné činnosti založené na intelektuálnej činnosti, ktorých realizácia 

je spojená s osobnou zodpovednosťou, 

 prax profesie je založená na vedomostiach, nie na rutinných činnostiach. Vedomosti sú 

výsledkom vlastnej vedeckej práce reprezentantov profesie, 

 vedecké poznanie sa premieta do vzdelávania, 

 k dispozícii je praktická aplikácia a nielen teoretizovanie. Pred vstupom do profesie 

musí budúci praktik dosiahnuť zručnosti narábania s metódami a technikami, čo sa 

prirodzene deje prostredníctvom vzdelávacieho procesu, 

 profesia je organizovaná interne, pričom je pre ňu charakteristická self-organizácia,  

 profesia je motivovaná altruizmom, členovia profesie pracujú v nejakom zmysle pre 

dobro spoločnosti.  

Obdobne aj tieto charakteristiky slúžia podkladovo výskumu tejto práce ako uvádzame 

v empirickej časti. 

V týchto špecifických charakteristikách vidíme niekoľko aspektov pojmu profesia. 

Profesia v sebe zahŕňa odborné činnosti, vedomosti, zručnosti, výsledky vlastnej vedeckej 

činnosti, praktická aplikácia metód a techník ale veľmi významným aspektom je zmysel 

profesie pre jednotlivca alebo skupinu. Pre hlbšie charakterizovanie pojmu profesia, 

spomíname aj Millersenovu enumerickú charakteristiku 
57

 autora Barnteho (1988, in: Levická 

et al. 2015). V súvislosti s identitou profesie sociálny pracovník dopĺňame aj členenie 

Řezníčka (1994, s. 57)
58

, na základe ktorého môžeme vidieť, že náplň profesie sociálny 

                                                 
57

 Millersenova enumerická charakteristika profesie (in: Brante 1988, s. 122, in: Levická et al. 2015, s. 16), 

zahŕňa tieto body, ktoré pre profesiu platia: 1. používanie zručností, ktoré majú svoj zdroj vo vedecky 

ukotvenom teoretickom poznaní; 2. vzdelávanie a tréning zameraný na získavanie týchto odborných teoretických 

a praktických zručností; 3. kompetentnosť profesionálov je zabezpečovaná preskúšaním; 4. profesionálna 

integrita je zabezpečovaná formálnymi kódexmi správania; 5. výkon služieb, ktoré sú pre všeobecný prospech 

(univerzalizmus); 6. výkon profesie je kontrolovaný členmi profesie (peer review, peer controling). 
58

 Role sociálneho pracovníka: opatrovateľ alebo poskytovateľ sociálnych služieb, ktorý pomáha klientom v ich 

bežnom živote pri zabezpečovaní dôležitých činností; sprostredkovateľ služieb, ktorý pomáha klientom získať 

kontakt s potrebnými sociálnymi zariadeniami, príp. s inými zdrojmi pomoci; učiteľ sociálnej adaptácie, ktorý 

pomáha klientom modifikovať ich správanie tak, aby mohli účinnejšie riešiť svoje problémy; poradca alebo 
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pracovník je široko koncipovaný. Autor upriamuje pozornosť predovšetkým na role, 

v ktorých sociálni pracovníci môžu pôsobiť.  

Rovnako ako v predošlých tvrdeniach, aj tu sa nám potvrdzuje to, že sociálny 

pracovník by mal využívať poznatky z iných vedných disciplín k tomu, aby ich výkon 

sociálnej práce bol plnohodnotný. Možno povedať, že tak ako je široko koncipované 

vzdelanie sociálnych pracovníkov, rovnaké je aj ich široké využitie v praxi, na rôznych 

pozíciách.  

 Upozorňujeme, že v predchádzajúcom texte sme definovali pojem identita a pojem 

profesia. Vyplývajúc z uvedeného sa tieto dva pojmy často krát uvádzajú spoločne, zamieňajú 

sa alebo chápu v rovnakom význame. Pre potreby tejto práce je podstatné pripomenúť aj 

chápanie pojmov identita profesie 
59

a profesijná identita
60

.   

Analýzou týchto pojmov zdôrazňujeme, že identita profesie sa viaže k celej profesii 

a k profesijnému správaniu a profesijná identita je užšie viazaná na konkrétneho člena danej 

profesie a jeho vzťah k profesii.  

Po definovaní všeobecných východiskových pojmov identita a profesia, môžeme 

prejsť na analýzu identity a profesie sociálnej práce. Autori Levická (et al. 2015), vytvorili 

teoretický konštrukt identity sociálnej práce. 

  

                                                                                                                                                         
terapeut, ktorý pomáha klientom získať vhľad na ich postoje, pocity, spôsoby konania so zámerom napomôcť ich 

osobnostnému rastu alebo adaptabilnejšiemu správaniu; prípadový manažér, ktorý sa usiluje o zaistenie, 

koordináciu, vhodný výber a súvislé poskytovanie služieb, najmä u klientely s väčším množstvom sociálnych 

a zdravotných potrieb; manažér pracovnej náplne v zariadení, ktorý organizuje a plánuje prácu, načasovanie 

a dávkovanie intervencie, sleduje kvalitu poskytovaných služieb a priebežne spracúva informácie; personálny 

manažér, ktorý zaisťuje výcvik a výuku, supervíziu, konzultácie a riadenie pracovníkov zariadenia; 

administrátor, ktorý plánuje, rozvíja a zavádza spôsoby práce, služby a programy v sociálnych zariadeniach pre 

príslušnú konzultáciu.  
59

 „Identita profesie sa viaže k profesii ako celku, je teda teoreticky ukotvená predovšetkým v sociologických 

teóriách, konkrétnejšie v teóriách spojených s kolektívnou identitou“... “identita profesie predpokladá existenciu 

vnútorne koherentných teoretických východísk, metodológie a spôsobov praktickej realizácie profesionálneho 

konania“ (Levická et al. 2015, s. 29). 
60

 Pojem profesijná identita (Levická et al. 2015, s. 29), znova chápe v tom, že jej nositeľom „je jednotlivec, člen 

profesie, z čoho vyplýva, že bude teoreticky ukotvená v psychológii, najmä v sociálnej psychológii“. Profesijná 

identita predstavuje „stotožnenie sa pracovníka s profesiou, ktorú vykonáva, alebo na ktorú bol pripravovaný 

počas edukačného procesu“ (Albert, Ashforth, Dutton 1999, in: Levická et al. 2015, s. 31). 
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Tabuľka č. 3  

Teoretický konštrukt identity sociálnej práce 

„A“ – historické súvislosti profesie, misia 

sociálnej práce, úlohy a ciele 

„C“ – motivácia pre výber profesie, etika, 

hodnoty, profesijné organizácie kultúra 

profesie 

 

 

 

„B“ – definícia, charakterové znaky profesie, 

polia, role, klientela, legitimita, status 

 

 

 

„D“ – požiadavky na vzdelanie, druhy 

pracovných činností, metódy, teoretické 

východiská, kompetencie, metodológia 

Zdroj: Levická et al. (2015, s. 39) 

 

V oblasti „A“, autori hovoria o historických kontextoch profesie sociálnej práce. 

S históriou spájajú misiu sociálnej práce jej úlohy a ciele. V oblasti „B“, je pripojená definícia 

sociálnej práce, charakterové znaky profesie, polia, role a pod. Tu môžeme vidieť rozdielnosť 

a prechodnosť od historických širších kontextov profesie sociálnej práce k užším aspektom, 

ktoré bližšie vedia túto profesiu charakterizovať. Oblasť „C“ je vyplnená motiváciou pre 

profesiu, etikou, hodnotami a pod. Toto políčko vymenúva aspekty, ktoré sú spojené 

s individuálnou a kolektívnou etikou profesie a hovorí o prijatí tejto profesie jej členmi. 

Oblasť „D“ je zameraná na sféru vzdelávania sociálnych pracovníkov a predstavuje 

ukončenie predchádzajúcich troch polí. Autori konštatujú, že „D“ predstavuje udržateľnosť 

profesie tým, že sa predávajú získané poznania, ktoré sú pre ňu významné.  

 Prikláňame sa k názorom kolektívu autorov a ich definovaniu profesie sociálnej práce, 

ktoré jasne a jednoznačne vyznačuje body, ktoré sa v profesii sociálnej práce ukazujú ako 

dôležité a vzájomne ju vytvárajú.  

 Podstatu identity profesie sociálna práca nachádzame aj v samotnom definovaní 

sociálnej práce. Samotným definíciám sme dali priestor na začiatku práce, avšak je potrebné 

ozrejmiť ďalšie súvislosti, ktoré so sociálnou prácou súvisia.  

3.2 Koncepcia definovania odboru sociálna práca  

Význam tejto podkapitoly spočíva v prezentovaní toho, čo je sociálna práca skrze toho 

čo je pre ňu špecifické. Zámerom je poukázať na širokú škálu toho, čo všetko je sociálna 

práca, skrze jej zámery, ciele a polia.  

Identita  

sociálnej práce 
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Za východiskový bod definovania sociálnej práce, môžeme považovať aj kompetencie, 

ktoré sociálna práca plní. Kompetencie v sociálnej práci, analyzujeme ako „funkcionálny 

prejav dobre zvládanej a uznávanej profesionálnej roli sociálneho pracovníka, ktorej súčasťou 

sú odborné vedomosti, schopnosť reflektovať adekvátne kontext a citlivo aplikovať hodnoty 

profesie“ (Havrdová 1999, s. 42). Prezentovanými citáciami identifikujeme kompetencie 

sociálnej práce ako niečo, čo sociálny pracovník robí vo svojej práci, konkrétnym spôsobom, 

v kontakte s klientmi. Niektoré konkrétne kompetencie sociálnej práce, definuje aj autor 

Mlčák (2005)
61

. Vymenovaním týchto typov kompetencií, smerujeme k Etickému kódexu 

sociálneho pracovníka a asistenta sociálne práce Slovenskej republiky (2015, [cit. 2016-12-

28]), ktorý obsahovo formuje podrobnejšie kompetencie pracovníkov v daných oblastiach ako 

hodnoty sociálnej práce, etická zodpovednosť, etické problémy a dilemy.  

Tabuľka č. 4  

Oblasti Etického kódexu sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce Slovenskej 

republiky 

Hodnoty SP 

Sociálna spravodlivosť Ľudská dôstojnosť Dôležitosť medziľudských vzťahov 

Etická zodpovednosť 

Zodpovednosť voči klientom 

 

Zodpovednosť voči sebe 

 
Zodpovednosť voči pracovisku 

Zodpovednosť voči kolegom Zodpovednosť voči profesii Zodpovednosť voči spoločnosti 

Etické problémy a dilemy 

Etické problémy a dilemy zahŕňajú tieto skutočnosti: 

1. skutočnosť, že lojalita sociálnych pracovníkov sa často nachádza v strede konfliktu záujmov; 

2. skutočnosť, že úloha sociálnych pracovníkov je zároveň pomáhajúca aj kontrolujúca; 

3. konflikty medzi povinnosťou sociálnych pracovníkov chrániť záujem ľudí, s ktorými pracujú 

a požiadavky spoločnosti na efektivitu a prospešnosť; 

4. skutočnosť, že zdroje v spoločnosti sú limitované. 

Zdroj: Etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce Slovenskej republiky (2015) 

Prednášame tvrdenie, že kompetencie formulované v Etickom kódexe sociálneho 

pracovníka a asistenta sociálnej práce SR, sú obsahovo naplnené morálnym aspektom, ktorý 

považujeme za nezastupiteľný prvok výkonu sociálnej práce.  

To čo robí sociálnu prácu sociálnou prácou, spočíva aj v jej cieľoch. Dôležité je 

pripomenúť to, že aj keď existujú viaceré definície cieľov sociálnej práce, tak väčšina z nich 
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 Približuje tieto kompetencie: kognitívne kompetencie, emocionálne kompetencie, sociálne kompetencie, 

diagnostické kompetencie (rozpoznávacie), intervenčné kompetencie (zásahové), administratívne kompetencie, 

kompetencie vo vzťahu ku klientovi, kompetencie vo vzťahu k organizácii, kompetencie vo vzťahu k systému 

sociálnych služieb. 
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smeruje k jednému pojmu, a to sociálne fungovanie. Napríklad autor Navrátil (2001), 

prezentuje, že cieľom sociálne práce je podporia sociálneho fungovania klienta v situácii. Aj 

autorky Levická a Levická (2015), popisujú ciele sociálnej práce 
62

v štyroch bodoch, medzi 

ktorými analyzujeme aj pojem sociálne fungovanie.  

Na základe uvedených parafráz konštatujeme, že zámerom cieľov sociálnej práce, je 

predovšetkým pomoc klientom v ich životnej situácii. Konkretizácia cieľu, potom vychádza 

z už konkrétnej situácii klienta či klientky, v ktorej si pomoc sociálneho pracovníka, vyžaduje.  

Špecifiká sociálnej práce sa odvíjajú aj od práce s klientmi, resp. s počtom klientov 

a aj od druhu situácie, v ktorej sa klienti nachádzajú. Autor Strieženec (1999, in: Žilová 

a Tokárová 2003), charakterizuje základné druhy sociálnej práce, a radí medzi ne: 

individuálnu (prípadovú) sociálnu prácu, skupinová sociálna práca sociálna práca so 

skupinou, sociálnu prácu kuratívna, sociálnu prácu penitenciárnu a pospenitenciárnu, 

sociálnu prácu podnikovú, preventívnu sociálnu prácu, rehabilitačnú sociálnu prácu, 

resocializačnú sociálnu prácu. Druhmi sociálnej práce sa zaoberajú aj iní autori a autorky 

ako napríklad Schimmerlingová a Novotná (1992, in: Balogová 2015, s. 31)
63

 alebo Matoušek 

et al. (2003)
64

. Zaujímavým spôsobom prezentácie sociálnej práce, môžeme aj 

prostredníctvom prepojenia malých paradigiem, (Navrátil a Matoušek 2013), úrovňou 

sociálnej práce a teórií a prístupov v sociálnej práci.  

Tabuľka č. 5  

Malé paradigmy sociálnej práce 

Malé paradigmy Terapeutická Reformačná Poradenská 

Úroveň problému Mikro Makro Mezo 

Bariéra v životnom 

zvládaní 
Intrapsychická Externé tlaky spoločnosti 

Nedostatok informácií, 

služieb a schopností 

Možné teórie a prístupy 

Psychodynamické 

Humanistické 

Existenciálne, 

Kognitívne modely 

Rodinná terapia 

Antiopresívne 

Komunitné 

Ekosystémové teórie 

Advokácia 

Zmocňovanie 

Na úlohu orientovaný 

prístup 

Kognitívno-behaviorálny 

prístup 

Riešenie problému 

Systémová teória 

Zdroj: Navrátil a Matoušek (2013) 
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 Zlepšiť sociálne fungovanie klientov sociálnej práce, prepájať klientov so zdrojmi, podporovať sociálnej 

spravodlivosti prostredníctvom rozvoja sociálnej politiky, skvalitňovať a zlepšenie dostupnosti sociálnych 

služieb. 
63

 Hovoria o: 1. prípadovej sociálnej práci podľa Krakešovej; 2. behaviorálnej sociálnej práci (Behavioral social 

work); 3. realitnej terapii (Reality therapy); 4. sociálnej práci so skupinou (mediácia); 5. sociálnej práci 

s komunitou. 
64

 uvádza toto delenie: prípadová SP (prípadová práca, poradenstvo, krízová intervencia, mediácia), skupinová 

SP (skupinová práca, streetwork, práca s deťmi a rodinou, posudzovanie potrieb ohrozeného dieťaťa, VTI), 

komunitná SP (komunitná práca, hromadné nešťastia a ich zvládanie).  
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Tie paradigmy sociálnej práce, ktoré hovoria o zameraní sociálnej práce v kontexte jej 

obsahu, resp. každá paradigma hovorí o konkrétnej sfére pôsobenia sociálnej práce. 

Doposiaľ uvedenými poznatkami analyzujeme historický vývoj sociálnej práce ako 

takej ale zároveň aj ako študijného odboru na IEaSP FF PU v Prešove a zároveň aj súčasné 

kontexty. Odvíjajúc od týchto faktov prechádzame na empirickú časť práce. 

 

4  EMPIRICKÁ ČASŤ – KVALITATÍVNY VÝSKUM 

 

 Výskumná časť práce je zameraná na zmapovanie a prezentovanie názorov a postojov 

vzdelávateľov a vzdelávateliek v sociálnej práci a tiež andragogike, ktorí pôsobia na FF PU 

v Prešove. Výskum bol realizovaný na podklade prezentovaných teoretických poznatkov, 

ktoré popisujú historický vývoj odboru sociálna práca na IEaSP FF PU v Prešove. Hlavným 

zámerom výskumnej časti je popis názorov odborníkov a odborníčok na voľbu sféry sociálna 

práca a rozvoj sociálnej práce ako vedeckého a akademického odboru na IEaSP FF PU 

v Prešove s uvedomením si svojho prínosu k jeho rozvoju.  

Pre realizáciu tohto výskumu sme zvolili kvalitatívnu výskumnú stratégiu, 

aplikovaním prístupu Gavoru a et al. (2010, [cit. 2016-10-10]), ktorý poukazuje že 

„kvalitatívny výskum je založený na predpoklade, že jednotlivci si konštruujú sociálnu realitu 

sami v podobe významov a interpretácií. Výskum sa usiluje tieto významy a interpretácie 

zachytiť a opísať. Používa výskumné metódy ako neštruktúrované pozorovanie, 

neštruktúrované alebo pološtruktúrované interview, naratívne interview a pod.“ Definovanie 

kvalitatívneho výskumu je možné aj na základe popisu rozdielov
65

 s kvantitatívnym 

výskumom.  

Konceptuálny rámec kvalitatívneho výskumu prezentujeme prostredníctvom 

definovania výskumného problému a výskumných kontextov. Problematika vzdelávania 

v odbore sociálna práca je úzko prepojená s identitou a profesiou sociálnej práce. Preto 

východiskovým výskumným problémom je analýza názorov a postojov vzdelávateľov 

a vzdelávateliek v sociálnej práci, vo vzťahu k voľbe sféry sociálna práca a vývoju odboru 

sociálna práca na FF PU v Prešove. Výskumný problém ukazuje aj na výskumnú vzorku, 

ktorú tvoria vzdelávatelia a vzdelávateľky v príslušnom odbore, čo prezentujeme ako 

                                                 
65

 Pri zbere dát v kvalitatívnom výskume využívame predovšetkým rozhovor a pri kvantitatívnom je to dotazník. 

V kvalitatívnom výskume pracujeme s dátami, získanými z rozhovoru, pozorovania alebo dokumentov. Pri 

analýze dát v kvalitatívnom výskume spočíva v hľadaní vzťahov a deskriptívnom spájaní do celkov (Švaříček 

a Šeďová et al. 2014).  
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výskumný kontext. Jej výber môžeme prezentovať v tvrdení, že poznanie názorov a postojov 

vzdelávateľov a vzdelávateliek v odbore sociálna práca, prinieslo dôležité informácie pre 

analýzu dôvodu výberu sociálnej práce ako predmetu ich záujmu. Status sociálnej práce sa 

odvíja aj od toho, čo je dôvodom jej realizácie, resp. v čom spočíva dôvod voľby osobnosti 

(jeden z hlavých zámerov), venovať sa sociálnej práci. Ďalšími kľúčovými konceptmi sú 

identita a profesia sociálnej práce. Práve skrze teoretické vymedzenie týchto pojmov, môžeme 

skúmať názory a postoje vzdelávateľov a vzdelávateliek vo vzťahu k voľbe odboru sociálna 

práca.  

Kľúčové koncepty predstavujú teoretickú základňu kvalitatívneho výskumu, na 

základe ktorej sú ďalej charakterizované indikátory výskumu. Zvolené indikátory predstavujú 

proces kódovania. V procese kódovania boli tvorené kódy alebo názvy, ktorým boli priradené 

indikátory (Švaříček a Šeďová et al. 2014). „Indikátor je chápaný ako niečo reálne existujúce, 

na čo upozorňujú dáta (je to v dátach „obsiahnuté“), a čo indikuje výskyt určitého všeobecne 

definovateľného javu. Všeobecnejšia definícia – koncept – už nie je prítomná v dátach 

samých, ale je do nich vsadená výskumníkom. Priradenie indikátorov k určitému konceptu je 

aktom interpretácie“ (Švaříček a Šeďová et al. 2014, s. 91). Zakotvenú teóriu, na základe 

prezentovaného charakterizujeme v zjednodušenom postupe, ktorý bol aplikovaný vo 

výskume. Tvorbou indikátorov zo získaných informácií a konceptov, ktoré boli vytvorené 

z teoretických východísk sme odvodili do kategórií. Kategórie prezentujeme ako premenné 

a predstavujú základy pre budovanie teórie. Zakotvenú teóriu charakterizujeme širšie 

v ďalšom texte. 

Kategórie pre tento výskum boli vytvorené opierajúc sa o kľúčové koncepty identity 

a profesie, vychádzajúc z prezentovaných podkladov v teoretickej časti. V konceptuálnom 

vymedzení identity sa odvolávame na prezentované výskumné podklady autora Zitu (2005)
66

, 

ktorý realizoval výskum so študentmi a študentkami. Formulované výsledky výskumu autora 

a výsledky tohto výskumu komparujeme v ďalšej časti práce. V koncepte profesie sa 

opierame o Flexnerové kritéria profesie
67

, ako teoretické vymedzenia profesie. Tieto 

                                                 
66

Zita (2005, s. 892): sociálna práca dáva možnosť dosť širokého a pestrého okruhu pracovného uplatnenia, 

zaujímavá, nestereotypná náplň práce, každý študent si môže nájsť tú oblasť, ktorá mu sedí, baví ho, teší ho, 

sociálna práca je značne rozsiahla oblasť, takže ak si študent ešte nie je istý čo ďalej, dáva mu štúdium niekoľko 

možností, stretávanie sa v tímoch so zaujímavými ľuďmi, štúdium dokáže zasvätiť do pocitov druhých ľudí. 
67

Flexner (1915, in: Levická et al. 2015, s. 15-16), medzi ne radí tieto: profesia zahŕňa odborné činnosti založené 

na intelektuálnej činnosti, ktorých realizácia je spojená s osobnou zodpovednosťou, prax profesie je založená na 

vedomostiach, nie na rutinných činnostiach. Vedomosti sú výsledkom vlastnej vedeckej práce reprezentantov 

profesie, vedecké poznanie sa premieta do vzdelávania, k dispozícii je praktická aplikácia a nielen 

teoretizovanie. Pred vstupom do profesie musí budúci praktik dosiahnuť zručnosti narábania s metódami 

a technikami, čo sa prirodzene deje prostredníctvom vzdelávacieho procesu, profesia je organizovaná interne, 
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teoretické vymedzenia identifikujú základné východiská profesie a vo vzťahu k výskumu sa 

zameriavame na výber tých profesijných konceptov, ktoré následne hľadáme vo výpovediach 

respondentov, ako indikátory.  

Koncepty, definované na základe teoretických konceptov identity a profesie.  

 

Koncepty identity sociálneho pracovníka: 

 osobnostný rozvoj, 

 zaujímavá pracovná náplň, 

 aspekt spolupráce. 

Koncepty profesie sociálnej práce: 

 osobnostné predpoklady respondenta, 

 praktický výkon profesie, 

 vplyv edukačného procesu. 

Vytvorené koncepty slúžia ako podklad pre kategoriálne vymedzenia, v ktorých ich 

prepájame s indikátormi identifikovanými vo výpovediach respondentov. Ako vyplýva 

z doposiaľ uvedeného, výskum bol realizovaný na základe zakotvenej teórie, ktorá je 

súčasťou kvalitatívneho výskumu.  

 Koncept zakotvenej teórie (Švaříček a Šeďová et al. 2014), spočíva vo vytvorení novej 

teórie. Základom je vytvorenie premenných, ktoré sú dôležitým aspektom tejto teórie 

a celkového výskumu. Postup v rámci zakotvenej teórie spočíva vo vytvorení konceptov 

a vyhľadávaní indikátorov v získaných dátach a celková podstata spočíva v popise vzťahov 

medzi týmito identifikovanými premennými (kategoriálne vymedzenie). Zakotvená teória 

popisuje zmeny, ktoré v tomto prípade ovplyvňujú správanie alebo vplyv vedy na zmeny 

reakcií u respondentov a respondentiek a pod.  

 Práve zakotvenú teóriu považujeme za primárny spôsob získavania a vyhodnocovania 

výsledkov v tomto výskume, resp. vo vzťahu k obsahovej podstate a cieľu tohto výskumu. 

Teória obsahuje spôsob, ktorý považujeme za priamo zasadený do výskumu, ktorý je 

predmetom spracovania.  

 Na základe doposiaľ popísaného prezentujeme ciele výskumu a ďalšie východiská. 

  

                                                                                                                                                         
pričom je pre ňu charakteristická self-organizácia, profesia je motivovaná altruizmom, členovia profesie pracujú 

v nejakom zmysle pre dobro spoločnosti.  
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4.1 Základné ciele a východiská 

 Problematiku štúdia odboru sociálna práca na FF PU v Prešove, prezentujeme 

prostredníctvom cieľov, ktoré jasne stanovujú východiskovú orientáciu výskumnej časti 

práce. V rámci kvalitatívneho výskumu je stanovenie cieľov dôležitým z hľadiska ich obsahu, 

ktorý by mal reflektovať (Švaříček a Šeďová et al. 2014): 

 intelektuálnosť cieľa, čiže akým spôsobom výskum prispeje k poznaniu v odbornej 

sfére sociálnej práce,  

 praktickosť cieľa, resp. či výsledky budú využité aj v praxi, 

 personálnosť cieľa, ako samotná výskumná práca obohatí výskumníka. 

Z uvedeného vyplýva komplex troch rovín, ktoré by mali ciele kvalitatívneho výskumu 

obsahovať. Toto východisko bolo aplikované na ciele výskumu.  

 Hlavným cieľom kvalitatívneho výskumu je analyzovať názory a postoje 

vzdelávateľov a vzdelávateliek v odbore sociálna práca a odbore andragogika na identitu 

profesie a na vývoj odboru sociálna práca, na FF PU v Prešove. Z dôvodu, že sa tento odbor 

vyprofiloval na pozadí odboru andragogika (výchova a vzdelávanie dospelých), skúmali sme 

názory a postoje vzdelávateľov a vzdelávateliek aj v andragogike.  

Postoje ako také, predstavujú „hodnotiaci vzťah k rôznym sociálnym objektom 

v našom prostredí, teda čo uprednostňujeme, resp. čo nemáme radi. Preto sa postoj 

charakterizuje ako relatívne stabilná charakteristika“ (Výrost a Slaměník 2008, s. 127). Autori 

ďalej pokračujú v rozdelení dvoch základných funkcií postojov, a to na poznávacie, 

inštrumentálne. Odvolávajúc sa na tieto poznatky, považujeme postoje respondentov 

a respondentiek za relevantný zdroj informácií, ktoré nám ponúkli pri realizácii výskumu.  

Hlavný cieľ je koncipovaný v širšom pohľade na skúmanú problematiku, a preto je potrebné 

definovať aj čiastkové ciele, ktoré hlbšie analyzujú jeho podstatu.  

Vychádzajúc z hlavného cieľa, prezentujeme aj čiastkové ciele: 

1. analýza vzťahového rámca výberu štúdia v oblasti sociálnej práce a andragogiky, zo 

strany súčasných vzdelávateľov a vzdelávateliek v odbore andragogika. 

2. analýza vzťahového rámca výberu odboru sociálna práca, zo strany súčasných 

vzdelávateľov a vzdelávateliek v odbore sociálna práca; 

3. skúmanie názorov vzdelávateľov a vzdelávateliek v sociálnej práci a andragogike, na 

FF PU v Prešove, na stav odboru sociálna práca v začiatku ich štúdia (historické 

hľadisko) tohto odboru; 
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4. charakteristika pohľadu vzdelávateľov a vzdelávateliek v sociálnej práci 

a andragogike, na FF PU v Prešove, na súčasný stav odboru sociálna práca vo 

všeobecných kontextoch; 

5. charakteristika pohľadu vzdelávateľov a vzdelávateliek v sociálnej práci 

a andragogike, na FF PU v Prešove, na súčasný stav odboru sociálna práca z hľadiska 

oblasti ich záujmu; 

V rámci týchto cieľov, boli identifikované stanovené indikátory a pre lepšie 

porozumenie a uľahčenie tvorby rámca rozhovoru, boli sformulované výskumné otázky, ktoré 

vyplývajú zo samotných cieľov.  

Výskumné otázky: 

 Čo ovplyvnilo výber odborného zamerania v oblasti andragogika a sociálna práca, 

súčasných vzdelávateľov a vzdelávateliek v odbore andragogika? 

 Prečo sa súčasný vzdelávatelia a vzdelávateľky v odbore sociálna práca, rozhodli pre 

štúdium práve v tomto odbore? 

 Aký je názor vzdelávateľov a vzdelávateľky v odbore sociálna práca, na vývoj tohto 

odboru? 

 Aký postoj zaujímajú vzdelávatelia a vzdelávateľky v odbore sociálna práca 

k doterajšiemu vývoju tohto odboru? 

 Aké názory prednášajú vzdelávatelia a vzdelávateľky v odbore sociálna práca a odbore 

andragogika v čase ich začiatku štúdia na vývoj odboru sociálna práca? 

 Aký je pohľad vzdelávateľov a vzdelávateliek v odbore sociálna práca a odbore 

andragogika na súčasný stav vývoja odboru sociálna práca? 

 Aké názory vyslovujú vzdelávatelia a vzdelávateľky v odbore sociálna práca a odbore 

andragogika na súčasný stav vývoja odboru sociálna práca z hľadiska ich záujmu? 

Vymedzené otázky pomáhajú k pochopeniu skúmanej problematiky, výskumného 

cieľa a zároveň uľahčujú tvorbu otázok v rámci rozhovoru pre respondentov a respondentky. 

Dôležitou súčasťou výskumu, je výber respondentov a respondentiek. Ako vyplýva 

z doposiaľ prezentovaných informácií, respondenti a respondentky budú vzdelávatelia 

a vzdelávateľky v odbore sociálna práca a andragogika. V rámci študijného odboru sociálna 

práca a študijného odboru andragogika boli oslovení:  

 prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. - riaditeľka IEaSP na FF PU v Prešove, - 

respondentka č.1 
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 doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD. - zástupkyňa IEaSP na FF PU v Prešove, - 

respondentka č. 2 

 doc. PhDr. Ivana Pirohová, PhD. - vedúca Katedry andragogiky, - respondentka č. 3 

 PhDr. Marek Lukáč, PhD., - respondent č. 4 

 Mgr. Gizela Brutovská, PhD., - respondentka č. 5 

 Mgr. Lenka Kvašňáková, PhD., - respondentka č. 6 

 Mgr. Anna Jašková, PhD. – respondentka č. 7 

Vybraných respondentov a respondentky považujeme za vzdelávateľov a vzdelávateľky, 

ktorí svojimi skúsenosťami dokážu obohatiť výskumnú časť, resp. ich výpovede budú prínosné 

pre objasnenie problematiky vzdelávania v odbore sociálna práca na FF PU v Prešove. Zároveň 

prezentujú reprezentatívnu vzorku z pohľadu chronológie vývoja odboru.  

4.2 Metodológia výskumu 

 V rámci tejto kapitoly prezentujeme, zvolený spôsob realizácie výskumu, spôsob 

zberu dát a rovnako spôsob jeho vyhodnotenia. V predošlých častiach sme prezentovali, že 

výskum realizujeme pomocou zakotvenej teórie. Určili sme indikátory, ktoré sme sledovali vo 

výpovediach respondentov a koncepty, vytvorené z teoretických podkladov. Podstatným 

činiteľov je forma, resp. metóda, ktorou výskum realizujeme.  

 V tomto prípade sme zvolili metódu pološtruktúrovaného rozhovoru, ktorý je 

typickým pre zakotvenú teóriu a vychádza z dopredu pripravených otázok alebo tém 

(Švaříček a Šeďová et al. 2014). Autori ďalej uvádzajú, že pred realizáciou rozhovoru, je 

dobré sa naňho pripraviť, a to napríklad tým, že si výskumníci zistia informácie o skúmanom 

prostredí. V rámci tohto výskumu sme respondentov a respondentky oslovili so žiadosťou 

o realizáciu rozhovoru a žiadosťou o súhlas na jeho nahrávanie.  

 Pološtruktúrovaný rozhovor, pre tento výskum obsahuje tieto hlavné otázky: 

1. Prosím popíšte svoje vysokoškolské štúdium (zameranie a miesto štúdia) 

2. Prečo Ste si vybrali práve túto oblasť? 

3. Prečo Ste si zvolili štúdium/pracovné pôsobenie, na FF PU v Prešove? 

4. Definujte konkrétnu sféru Vášho vedeckého záujmu a dôvod jej výberu.  

5. Bola sféra Vášho vedeckého záujmu v čase začiatku Vášho štúdia rozvinutou oblasťou 

alebo sa len vyvíjala? 

6. Ako by Ste charakterizovali obdobie vývoja odboru sociálna práca /andragogika, 

v období začiatku Vášho štúdia? 
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7. Čo v historickom vývoji odboru sociálna práca/andragogika, považujete za kľúčový 

moment, ktorý výrazne ovplyvnil ich súčasnú podobu? 

8. Ako by Ste prezentovali súčasný stav odboru sociálna práca /andragogika, na FF PU 

v Prešove? 

9. Ktorá osobnosť Váš inšpirovala/motivovala v oblasti Vášho vedeckého smerovania? 

Na základe prezentovaného textu, údaje získane od respondentov a respondentiek sme 

spracovali otvoreným kódovaním. Je to jeden zo spôsobov, využívaných v zakotvenej teórii. 

Pomocou otvoreného kódovania, hľadáme v texte témy. Výskumníci môžu pri kódovaní 

využívať vytvorený zoznam kódov alebo vytvára kódy, ktoré majú spojenie k výskumných 

otázkam, literatúre a pod. (Hendl 2008).  

Prezentované dáta uvádzame v predkladanej tabuľke s prezentáciou analýzy textu. 

Týmto spôsobom prezentujeme teóriu, ktorá je výsledkom výskumu realizovaného 

prostredníctvom zakotvenej teórie.  

4.3 Interpretácia a výsledky výskumu 

 Spracovanie výsledkov realizovaného výskumu členíme do dvoch častí. Prvá časť je 

venovaná postojom respondentov a respondentiek k ich voľbe štúdia sféry sociálna práca, 

resp. prezentácia a analýza sféry identity a profesie. Druhá časť je venovaná postojom 

vzťahujúcim sa k historickým, ale aj súčasným podmienkam odboru sociálna práca na FF PU 

v Prešove.  

 Sféra identity a profesie vzdelávateľov a vzdelávateliek v odbore sociálna práca 

a odbore andragogika, boli zachytávané otázkami smerujúcimi k ozrejmeniu ich voľby štúdia 

v danej oblasti, vyjasnenia ich zámeru, resp. dôvodu prečo si volili tento smer, 

charakterizovaniu ich konkrétnej sféry záujmu, ktorej sa primárne venujú vo vedeckej 

a výskumnej oblasti. Spomínajúc, že výskum bol realizovaný na základe zakotvenej teórie 

upozorňujeme, že výsledky tejto časti sú spracované v tomto prístupe. Výpovede 

respondentov a respondentiek vzťahujúce sa k problematike identity a profesie, sme 

analyzovali a označovali ako indikátory, ktorým sme následne priradili koncepty a vytvorili 

tak kategórie, z ktorých budeme prezentovať už konkrétnu teóriu. Toto kódovanie 

prezentujeme v tabuľkovom zobrazení, ktoré priblíži prepojenie výpovedí respondentov 

s oblasťou identity alebo oblasťou profesie.  



510 

 

Zborník prác z celoslovenského kola Študentskej vedeckej odbornej činnosti  
v odbore Sociálna práca – konaného 3. mája 2017 v Ružomberku 

Tabuľka č. 6 

Identifikácia identity a profesie vo výskumných dátach 

Rozhranie identity 

Indikátory koncepty kategórie 

Respondentka č. 2: „Ja som inklinovala k takým, ja som chodila na 

ľudovú školu umenia aj na súťaže...aj som veľa čítala.“ „Lebo ja som 

šprt, ja som študijný typ, mňa baví učiť sa.“ 

Respondent č. 4: „Trošku chcem zmeniť ten svet.“ „To vždy ide tak 

prirodzene, nejaký vývoj. Človek proste niečo číta, niečo študuje a niečo 

aj skúša sám robiť, skúmať a postupne zisťuje.“ 

Respondentka č. 5: „Robila som aj výskumy takže si aj dokážem takto 

to aj prelínať.“ „Odišla som do tej Británie. Prišla som študijný pobyt, 

mobilita, práce naštudované veci ako sa robia vonku.“ „Tam som sa 

naučila, prišli taliani hej nejaké to know how akože ako robiť také 

projekty.“ 

Respondentka č. 6: „Trojmesačnú prax vo Veľkej Británii, kde som si 

uvedomila aké máme široké možnosti pôsobnosti.“ 

Respondentka č. 7: „..predstavovala pre mňa veľkú výskumnú výzvu.“ 

Osobnostný 

rozvoj 

Potreba 

sebarealizácie 

Respondentka č. 1: „Mojou školiteľkou bola prof. Anna Tokárová, 

ktorá ma v roku 2001 oslovila prihláškou do konkurzu na miesto 

odbornej asistentky.“ „Pracovné pôsobenie na FF PU začalo mojím 

rigoróznym pokračovaním v roku 1999, kedy som začala uvažovať nad 

doktorandským štúdiom, aby som mohla pôsobiť na vysokej škole.“ 

Respondentka č. 2: „No a tu pedagogiku som chcela neviem, že som 

mala takú predstavu, že budem s deťmi v detskom domove.“  

Respondentka č. 5: „Po druhé naozaj využijem to čo som študovala.“  

Respondentka č. 6: „Sociálna práca ma lákala svojím 

multidiciplinárnym zameraním, charakterom. Páčila sa mi variabilita 

disciplín, ktoré som mala študovať. Plus praxe a možnosti.“ 

Respondentka č. 7: „Študijný odbor som si vyberala na základe ponuky 

predmetov a možnosti uplatnenia po skončení štúdia v praxi.“ „Sociálna 

práca zvíťazila, a to najmä kvôli pestrej ponuke predmetov a širokému 

uplatneniu v praxi.“ 

Zaujímavá 

pracovná 

náplň 

Pracovná 

sféra 

Respondentka č. 2: „Aj čo sme sa stretávali hej medzi tými ľuďmi, ktorí 

sa tomu venovali, tak vlastne vždy som mala nové informácie.“ „Tam 

som furt dobré vzťahy nadviazala. Že ako naozaj na tej československej 

úrovni tak ma to tak posilnilo, že sú ľudia. A že tak nejak podobne nad 

tým rozmýšľame a že sa aj vieme obohatiť.“ 

Respondentka č. 5: „Samozrejme, že som spolupracovala s rôznymi 

Aspekt 

spolupráce 

Kooperácia 
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občianskymi združeniami, s ktorými aj dodnes, s agentúrami a to boli 

stále, stále to bola oblasť výskumu a analýz...stále to bolo na hrane 

sociológie, sociálnej práce.“ „Mala tu možnosť, že som vlastne vždy tak 

interdisciplinárne pôsobila.“ „Komunikovala som tak s nezamestnanými 

so zamestnávateľmi s poradenstvom, že som dokázala tie oblasti vlastne 

prelínať.“ 

Rozhranie profesie 

Indikátory Koncepty Kategórie 

Respondentka č. 2: „Ja som dosť taký prakticky orientovaný človek.“ 

„Bez teórie do praxe sa nedá, ale ja chcem v tej praxi niečo chcem za 

sebou vidieť.“ 

Respondentka č. 3: „Chcem vám povedať prečo, lebo ja vždy 

rozmýšľam ako to urobiť čo najlepšie, aby ten výskum mal význam.“ 

„Vždy skôr rozmýšľam na čo to bude, čiže začala som ísť do oblasti keď 

som videla, že má to zmysel čo robím, je to niečo čo má využitie 

v praxi.“ 

Respondent č. 4: „Ja som vtedy skutočne mal také rozvinuté sociálne 

cítenie.“ „V prvých dvoch rokoch štúdia som sa uisťoval v tom, že toto 

je tá oblasť o ktorej si myslím, že je potrebné veľa robiť a že to je to čo 

ma láka a to ma bude baviť.“  

Respondentka č. 5: „To človek videl, tam som videla, že mam svoj 

limit, že nedokážem, nedokáže, nedokážem proste to sa takto vcítiť do 

toho.“ „Akože tu sociálnu prácu v sebe mám, to stále akože nejaké to 

sociálne cítenie...to ma prenieslo k tomu, že ako pomôcť ľuďom, iným. 

Nielen sebe ale aj iným som tým pomáhala.“ 

Respondentka č. 7: „Ma to akosi prirodzene ťahalo do tejto oblasti.“ 

Osobnostné 

predpoklady 

respondenta 

Schopnosti 

osobnosti 

Respondentka č. 2: „No a to asi som si len naplnila tie svoje veci 

z detstva ale myšlienka je hej to z detstva, syndróm pomáhajúceho.“ 

Respondentka č. 3: „Zistila som, že zatiaľ čo som sa pohybovala 

v teóriách stredného dosahu, že je potrebné si nájsť aj nejaký vedecký 

diskurz, aby človek hlavne ten výskum vedel zosúladiť s tým vedeckým 

diskurzom.“ „Ako som začala učiť tu disciplínu začala som sa tým 

viacej zaoberať, no a začalo ma to zaujímať.“ 

Respondentka č. 5: „Takže vlastne tam vonku som si to vyskúšala na 

takej teoretickej báze ale aj vlastne na báze výskumnej, lebo som začala 

výskumy robiť v oblasti, teraz sa to nazýva že sociálna práca.“ „Tým 

pádom ja som si naštudovala zákony, tým pádom som sa nejako dostala 

na ústredie, tam som začala. Oni sa ma tam ako nejak chytili, že videli, 

že viem.“ 

Praktický 

výkon profesie 

Vlastná 

aktivita 
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Respondentka č. 1: „Špecializáciu sociálna práca som si so svojimi 

spolužiakmi vybrala tak, že nám ju prišiel predstaviť Dr. Jozef 

Kubovský, ktorý sám bol absolventom sociálnej práce....napriek tomu, že 

sme vtedy netušili o aké skutočné zameranie pôjde, toto rozhodnutie 

neľutujem.“ „Primárne doc. Jozef Kredátus, ako môj pedagóg, ktorý ma 

nasmeroval smerom k terapii a supervízii.“ 

Respondentka č. 2: „Čo ma zásadne ovplyvnilo bolo hodiny 

s docentom Kredátusom.“ „Tak vzniklo to tak, že sme mali v prvom 

ročníku na výške vývinovú psychológiu. Malo sme dve super učiteľky.“ 

„Tie výcviky sú dobre v tom, že sa naučíte niečo o sebe, jednak sa 

získajú nové kontakty a jedna ako keby nová technika, ktorá nie je 

využiteľná len v sociálnej práci, ako ani v supervízii ale aj v bežnom 

živote sa človek učí lepšie komunikovať...“ 

Respondent č. 4: „Bol ovplyvnený dvoma rokmi štúdia.“ „Áno malo to 

taký vnútorný dopad, to štúdium, tých dvoch rokov.“ 

Respondentka č. 5: „Prijímacie skúšky sú z matematiky, história, 

úvaha o aktuálnom spoločenskom probléme a jazyk. A to bolo presne 

veci, ktoré som ja mala rada.“ 

Respondentka č. 6: „Prešovská sociálna práca bola jednou 

z najlepších, tak som nemala dôvod hľadať inde.“ „Môj záujem vznikol 

už počas štúdia, kedy diplomovú prácu som mala zameranú na 

problematiku Systému sociálnej podpory rodín v SR.“ „Jednoznačne na 

začiatku pán docent Jozef Kredátus. Hodiny s ním boli veľmi 

inšpirujúce, motivujúce pre mňa, pre nás všetkých.“ 

Respondentka č. 7: „Jednoznačne pani profesorka Balogová...bola 

nielen mojou školiteľkou, ale aj akademickou mamou.“  

Vplyv 

edukačného 

procesu 

Vonkajšie 

vplyvy 

Zdroj: Vlastný na základe výskumných zistení  

V oblasti rozhrania identity pozorujeme tri vytvorené kategórie, a to potreba 

sebarealizácie, pracovná sféra a kooperácia. Pri analyzovaní získaných informácii sa ukazuje 

potreba sebarealizácie a pracovná sféra, ako kritéria, ktoré u konkrétnych respondentov 

a respondentiek najviac zasiahli pri ich rozhodovaní sa v oblasti voľby sféry sociálnej práce, 

v oblasti voľby ich konkrétnemu záujmu a pod. Tieto dve kritéria tvoria jadro ich identity, 

a možno súhlasiť s teoretickým vymedzením identity autorov Brubaker a Cooper (2011, s. 6-8, 

in: Levická et al. 2015)
68

, ktoré prezentujeme v teoretickej časti práce. Potreba sebarealizácie 

                                                 
68

 V teoretickej časti práce uvádzame nasledujúce delenie, ktoré prelíname s poznatkami získanými z výskumu. 

Brubaker a Cooper (2011, s. 6-8, in: Levická et al. 2015), rozpracovali pojem identita, do sfér, v ktorých sa 

najčastejšie identita používa: 

 ako základ sociálneho a politického konania, identita sa tu vymedzuje ako niečo jedinečné, stojace 

v protiklade k všeobecnému chápaniu jednotlivcov alebo sociálnych skupín, ktoré sú definované 

svojimi záujmami, 
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sa v tomto prípade zhoduje s esenciálnou podstatou ľudskej bytosti, v rámci ktorej respondenti 

prezentujú individuálnu rovinu existencie identity vo vzťahu k ich potrebe realizovania sa 

v oblasti sociálnej práce, príp. v konkrétnej vedeckej či výskumnej oblasti ich záujmu. 

Pracovná sféra ako kategória identity je v spojitosti s prezentovaním sociálneho a politického 

konania. Práve v tomto aspekte identity, ktorý bol definovaný menovanými autormi, 

nachádzame prepojenie respondentov a respondentiek s definovaním ich voľby záujmu 

predovšetkým skrze zaujímavú pracovnú oblasť, a teda ich identita v tomto smere má 

charakter jedinečnosti v pracovnej oblasti oproti iným profesiám a definujú ju tiež 

prostredníctvom ich záujmov. Respondenti a respondentky definujú svoju identitu aj 

prostredníctvom kategórie kooperácie. Ich postoje sa v tomto smere viažu na záujem 

spolupracovať s inými, a to tým sa bližšie identifikujú s oblasťou sociálnej práce, príp. 

s konkrétnou sférou ich záujmu.  

 Celkovou analýzou dimenzie identity, konštatujeme, že vzdelávatelia a vzdelávateľky 

v oblasti sociálnej práce a oblasti andragogiky na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity 

v Prešove, definujú svoju identitu hlavne vo svojej sebarealizácii, resp. v koncepte 

osobnostného rozvoja, ktorý považujeme za aspekt ich hlavného identifikovania sa s oblasťou 

sociálnej práce či andragogiky. Osobnostný rozvoj respondentov a respondentiek má pre nich 

veľký vplyv na ich identifikáciu sa s danou pracovnou oblasťou. Okrem toho aj pracovná 

oblasť je najviac opakovanou kategóriou, ktorá posúva respondentov a respondentky bližšie 

k danej profesii. Doplnkovým bodom, ktorý dotvára identitu respondentov a respondentiek 

považujeme kooperáciu, resp. koncept spolupráce, ktorý im dopomáha v ich identifikácii sa 

v konkrétnej sfére záujmu.  

 Rozhranie profesie, analyzujeme podobne ako rozhranie identity. Tu definujeme 

rovnako tri kategórie: schopnosti osobnosti, vlastná aktivita a vonkajšie vplyvy. 

V prezentovaných indikátoroch pozorujeme najviac zastúpenú kategóriu schopnosti osobnosti 

a vonkajších vplyvov. Rovnako ako pri rozhraní identity aj v prípade profesie, sa odvolávame 

na teoretické koncepty, v tomto prípade definícii profesie autorky Krskovej (1994)
69

. 

                                                                                                                                                         
 ako špecifický kolektívny jav, označujúci zásadnú rovnakosť členov skupiny alebo kategórie (napr. 

identita rodu či národa), 

 ako esenciálna podstata ľudskej bytosti, ako kľúč k jej pochopeniu alebo pochopeniu sociálnej skupiny, 

v tomto chápaní sa potom vzťahuje k otázkam individuálnej a sociálnej existencie, 

 ako produkt sociálneho a politického konania, v tomto kontexte poukazuje na procesný kontext pojmu 

(identita sa utvára) a jeho interaktívny rozmer (v procese tvorby sa vzťahuje k iným, prostredníctvom 

ktorých si jedinci aj skupiny uvedomujú vlastnú identitu a táto je nasledovne formovaná práve okolím),  

 ako produkt navzájom si konkurujúcich spôsobov definovania osobnej a kolektívnej príslušnosti. 
69

 Definíciu uvádzame aj v teoretickej časti. Pre lepšie priblíženie problematiky profesie a jej konkrétny 

charakter ju uvádzame aj vo výskumnej časti a prepájame s výsledkami výskumnej analýzy. Krskovou (1994, 
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Dovolíme si tvrdiť, že sféra schopnosti osobnosti je v tomto prípade prepojená s existenčnou 

úlohou, tak ako ju autorka uvádza v definícii. Toto rozhranie sme analyzovali na základe toho, 

že respondenti a respondentky v kategórii schopnosti osobnosti, vedeli charakterizovať 

vlastné smerovanie v danej oblasti vedeckého alebo výskumného zámeru. Prezentovali 

vlastné schopnosti osobnosti, resp. osobnostné predpoklady voči úzkej špecializácii, ktorej sa 

venujú. V rozhraní profesie, vidíme túto kategóriu ako dôležitú pre individuálny charakter 

každého respondenta a jeho schopnosť vlastnej identifikácie sa na základe svojich schopností 

s profesiou sociálnej práce, andragogiky alebo konkrétnou sférou záujmu. Ako prezentujeme, 

väčšie zastúpenie má aj kategória vonkajších vplyvov. Identifikáciu s profesiou respondenti 

popisujú hlavne v oblasti vplyvov, ktoré tvorili ich osobnosť a približovali ku konkrétnej 

profesii. V tejto kategórii sme primárne sledovali oblasť edukačného vplyvu, teda vplyv 

vzdelávania, príp. osôb pôsobiacich v edukačnom procese. Kategóriu edukačného vplyvu 

prepájame s prípravou na povolanie a prax a intelektuálnym komponentom, tak ako to uvádza 

autorka Krsková (1994) v definícii. Práve v tomto smere respondenti a respondentky opierajú 

vývoj svojej profesie o vzdelávacie kontexty, či už o proces vzdelávania, nadobúdanie nových 

vedomostí, zručností, schopností, ktoré ich priblížili ku konkrétnej profesii. Vlastným 

„trénovaním sa“ v oblasti edukácie sa respondenti stotožňujú s profesiou sociálnej prace alebo 

andragogiky. Tretiu kategóriu vlastnej aktivity, respondenti a respondentky spomínajú 

v menšom zastúpení. Nepochybujeme o tom, že všetci ako akademickí a výskumní pracovníci 

a pracovníčky sa vo svojej oblasti zdokonaľujú aj skrze vlastnú iniciatívu a realizáciu 

v praktickej sfére, avšak na základe výskumných zistení, práve táto kategória má najmenej 

indikátorov oproti predošlým dvom.  

 Celkovou analýzou rozhrania profesie, konštatujeme, že respondenti sa identifikujú 

s profesiou sociálna práca, andragogika alebo v konkrétnej špecializácii, ktorej sa venujú 

práve prostredníctvom svojich schopností a prostredníctvom vonkajších vplyvov, teda 

edukačného procesu.  

 Identita a profesia sú dôležitými aspektmi pri výkone nielen sociálnej práce, ako 

uvádzame v teoretickej časti práce. Empirickými zisteniami, potvrdzujeme, že identita 

a profesia majú dôležité postavenie. Konkrétne u vzdelávateľov a vzdelávateliek v odbore 

sociálna práca a andragogika konštatujeme, že sféra identity bola výrazne ovplyvnená 

procesom sebarealizácie a záujmom o pracovnú činnosť. Rozhranie profesie u týchto 

                                                                                                                                                         
s. 13), ktorá popisuje základné znaky profesie, a to: „príprava na povolanie a prax; intelektuálny komponent 

(tréning v intelektuálnych úlohách, psychologický výcvik pre styk s ľuďmi); existenčná a nezastupiteľná úloha 

(úzke špecializácie v problematike)“. 
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respondentov zodpovedá schopnostiam ich osobnosti v spojitosti s vonkajšími vplyvmi 

edukačných procesov.  

 Pri spätnom náhľade na výskumný problém, zámer a rovnako aj cieľ chceme poukázať 

na skúmanie historických a súčasných vývojových súvislostí sociálnej práce. Oslovení 

respondenti a respondentky na základe svojich vlastných skúsenosti v rámci štúdia príp. 

vedeckých či výskumných aktivít ponúkajú informácie, ktoré sú relevantné, keďže ide 

o osobnosti, ktoré sa podieľajú na kreovaní sociálnej práce aj na pozadí rozvoja odboru 

andragogiky. Pri analýze postojov respondentov a respondentiek v oblasti histórie 

a súčasných pohľadov vychádzame z výpovedí, ktoré boli zamerané na: 

 charakteristiku postoja na historický vývoj sociálnej práce/andragogiky, 

 prezentáciu postojov vo vzťahu k súčasnému stavu odboru sociálna práca, 

 vyjadrenie sa ku kľúčovým momentom, ktoré ovplyvnili vývoj sociálnej 

práce/andragogiky. 

Tabuľka č. 7  

Vybrané historické kontinuá vo výskumných zisteniach 

Historické kontinuá podľa respondentov/tiek 

Respondentka č. 1 „Problematika seniorov prešla mnohými zmenami, napriek tomu to bola jedna z mála 

oblastí, ktoré boli rozvíjané aj v minulom režime. Avšak je to oblasť, ktorej dynamika bola značná.“ 

„V čase môjho štúdia, mojich začiatkov na FF PU ako pedagogičky patril odbor sociálna práca k lukratívnym 

odborom. Každoročne sa na náš odbor hlásilo okolo 800 študentov. Prijímali sme výborných študentov, ktorí 

boli motivovaní pre denné či externé štúdium.“ 

„Významným krokom bolo aj zriadenie Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku na pôde FF 

v Prešove, ktorej úlohou bolo vytvorenie korpusu sociálna práca, spoluvydávanie časopisu Sociální 

práce/Sociálna práca či participácia na tvorbe legislatívy.“ 

Respondentka č. 2 „A naozaj ako ten trend alebo ta prax ukázala, že tých sociálnych pracovníkov je fakt treba. 

sociálna práca musela bojovať hej a toto je naša, a toto je naša, a toto je naša kompetencia. Čiže to je asi prvý, 

a to si myslím že je tu dodnes.“  

„Na druhej strane čo sa týka vzdelávania v sociálnej práci, bolo to jedno z prestížnych, bol problém sa dostať hej.“ 

„Kým boli vlastne hej Prešov, Bratislava Trnava tak proste bol problém dostať sa na sociálnu prácu a to 

vzdelávanie malo hodnotu, lebo sa nedostal sa každý na výšku a to štúdium nebolo ľahké.“ 

Respondentka č. 3 „Hlavne v tej sociálnej práci, začala axcelerácia tá oblasť vzdelávania dospelých určitú 

oblasť stagnovala práve, po tej odidealogizácii a tá sociálna práca si vyžadovala aj tu zmenu legislatív, 

vytvárania nových pracovných pozícii, čiže vtedy to bola, taký prudký nástup sociálnej práce, za ktorým stála 

pani profesorka Tokárová.“ 

Respondentka č. 5 „Spolupráca so zahraničím. Jednoznačne. Prvé pani docentka Matulayová keď tu 

poprinášala...potom hej už pani profesorka Balogová, zahraničných ľudí hej ako zo zahraničia, vložila tu 

sociálnu prácu do Európskeho kontextu.“ 
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Respondentka č. 6 „Ale ako by sme na to zabudli a tie poznatky sa len minimálne odzrkadľovali vo výkone SP. 

Z tohto dôvodu som vnímala oblasť posúdenia životnej situácie ohrozenej rodiny vo vývoji. Rýchlo sa 

rozvíjajúci odbor.“ 

„Jednoznačne obdobie socializmu zanechalo výraznú stopu v tom ako vyzerá sociálna práca súčasnosti.“ 

Respondentka č. 7 „Problematika mobbingu patrí do sféry podnikovej sociálnej práce, ktorá sa na Slovensku 

ešte len rozvíja a tak inšpirácie pri výskume čerpám predovšetkým zo zahraničnej literatúry.“ 

„V čase môjho nástupu na bakalárky stupeň štúdia bola sociálna práce pomerne neznámym odborom, no 

napriek tomu veľmi žiadaným. Pamätám si aká som bola šťastná, keď ma prijali – z viac ako 300 uchádzačov 

vybrali cca 30.“ 

„Za kľúčový moment považujem vznik súkromných verejných škôl, ktoré produkujú enormné množstvo 

študentov.“ 

Zdroj: Vlastný na základe výskumných zistení 

Historický kontext respondenti a respondentky vnímajú rôzne. Niektorí sa zameriavajú 

na oblasť sociálnej práce primárne z akademického prostredia a jeho vtedajšej situácie 

(respondenti č. 1, 2, 3, 7). Iní prezentujú postavenie sociálnej práce postavenie v spoločnosti 

vo všeobecnosti alebo zasa z konkrétneho pohľadu špecifickej sféry sociálnej práce 

(respondenti č. 2, 6, 7). Prípadne reflektujú oblasti, v ktorých vidia jednoznačný vplyv na 

oblasť sociálnej práce aj na pozadí odboru andragogika (respondenti č. 1, 2, 6, 7).  

Vychádzajúc z uvedených výpovedí môžeme konštatovať, že historické vnímanie 

odboru sociálnej práce výrazne ovplyvnila situácia v školstve, nárast škôl sociálnej práce. 

Diferencujeme pohľady súvisiace s udalosťami ako napríklad rozdielnosti v odboroch 

sociálna práca a andragogika, vznik AVSP SR, tvorba Korpusu, vznik škôl sociálnej práce 

v Bratislave a Trnave, alebo spolupráca so zahraničnými vzdelávateľmi a vzdelávateľkami.  

Môžeme vyjadriť tvrdenie, že historický vývoj sociálnej práce, považujú vzdelávatelia 

a vzdelávateľky na FF PU v Prešove za značný hlavne v spomínanom akademickom 

prostredí, či už ide o konkrétne alebo všeobecné sféry sociálnej práce.  

 

Tabuľka č. 8  

Vybrané pohľady na súčasnosť odboru sociálna práca 

Súčasné pohľady respondentov/tiek 

Respondentka č.1 „Dnes po rozšírení počtu študentov hlavne na neverejných vysokých školách popularita 

odboru klesá, nielen u samotných študentov, ale aj celkovo v spoločnosti.“ 

„V súčasnosti je stav odboru sociálna práca na FF PU významný v tom, že máme tri odbory. Ako jediní na 

Slovensku ponúkame vzdelávanie v odbore sociálna práca a etika a novoakreditovanom odbore učiteľstvo 

sociálnej práce. Špecifikom rozvoja odboru na našom inštitúte je aj vedecko-výskumná orientácia na oblasť 

socioterapie, rovností príležitosti či v pôvodnom andragogickom, geragogickom zameraní.“  
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Respondentka č. 2 „Kompetenčné spory sú tam stále.“  

„Sociálna práca na Slovenku ako akademická disciplína ma jasné postavenie...je jasné že je to veda. Lebo s tým 

sa tu bojovalo.“  

Respondentka č. 3 „Čiže vidím veľa prienikov kde je možno tá vzájomná spolupráca z hľadiska myslím, 

zadávania projektov v tom výskume ale aj vo vzťahu k praxi v spolupráce.“  

„A to čomu my musíme zabrať, je náš kvalifikačný rast na akademickej pôde lebo v praxi nemôžem momentálne 

povedať žeby sa nám neuplatňovali absolventi ale potrebujeme mať čas na výskum hej. A preto aj vítame 

spoluprácu s kolegyňami kolegami so sociálnej práce lebo je prínosná určite.“ 

Respondent č. 4 „Ak by som mal tak stručne zhrnúť, andragogika si myslím, že zažíva tie lepšie časy 

v súčasnosti oproti minulosti. Minimálne je možné ju študovať vo viacerých miestach na Slovensku. Teda pôsobí 

v tejto oblasti viacero odborníkov, viacero publikácii vychádza a jeden čo vidím vážnejší problém je že nemáme 

nejaký etablovaný významnejší a taký vše zahrňujúci časopis, odborný v andragogickej obci.“ 

„Ja si myslím, že do budúcna tieto vedy budú môcť zohrávať väčšiu úlohu síce zatiaľ to vyzerá opačne.“ 

Respondentka č. 5 „A to je, že tu sa tak tie vedy uzatvorili, čo už sociálna práca alebo andragogika. A tu na 

fakulte to vnímam veľmi. Oni sa napríklad uzatvorili už medzi sebou. Sociálna práca, zvlášť andragogika.“ 

Respondentka č. 6 „Sociálna práca na FF PU v Prešove patrí medzi najstaršie a najkvalitnejšie v SR. Vo 

svojej publikačnej, vedeckej, pedagogickej činnosti prezentuje Prešovská škola sociálnej práce najnovšie 

poznatky o teórii a praxi sociálnej práce.“ 

Respondentka č. 7 „V súčasnosti vnímam najmä hrozenie statusu sociálnej práce vplyvom enormného 

množstva študentov produkovaných súkromnými školami. Pracovný trh je zaplavený množstvom 

neperspektívnych absolventov, ktorí sa nedokážu uplatniť na trhu práce. V spoločnosti tak prirodzene vzniklo 

povedomie, že študijný odbor sociálna práca vyštuduje ,,takmer každý“, kto si chce poľahky doplniť 

vysokoškolské vzdelanie, či predlžiť mladosť. Aj napriek tejto situácií majú študenti FF PU vynikajúce pracovné 

vyhliadky a z vlastných skúsenosti môžem povedať, že moji bývali spolužiaci pôsobia v odbore a zväčša na 

riadiacich pozíciách.“ 

Zdroj: Vlastný na základe výskumných zistení 

Rezultujúc z uvádzaných výpovedí respondentov a respondentiek je možné 

charakterizovať ich pohľady na súčasný stav hlavne v optike zvýšenia statusu sociálnej práce 

v akademickom povedomí (respondenti č. 1, 6, 7). Čo zdôrazňujeme je výrazný prvok 

v prezentovaných výpovediach, a to situácia uvedomovania si ako pozitívnych, tak aj 

negatívnych oblastí vo vývoji sociálnej práce a na pozadí rozvoja andragogiky. Respondenti 

na jednej strane upozorňujú v čom sa sociálna práca ako odbor zlepšila, resp. inovovala, ale 

na strane druhej prezentujú pohľady, ktorými upriamujú pozornosť na fakty ako: 

 potrebu vzájomnej spolupráce vzdelávateľov a vzdelávateliek v sociálnej práci 

a v andragogike a zároveň pocit „odcudzenia“ sa vied vo vzťahu k rozvoju ich 

samostatnosti, 

 sféry, ktoré je potrebné v súčasnosti ešte rozvíjať – andragogická publikačná činnosť 

(etablovaný časopis), 
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 problematika vzniku škôl, ktoré svojim prístupom znižujú úroveň sociálnej práce ako 

kvalitného odboru. 

Zhrňujúc popísané historické a súčasné pohľady respondentov a respondentiek možno 

poznamenať, že vidia rozdielnosť vo vývoji odboru sociálna práca/andragogika. Naznačujú 

konkrétne oblasti, v ktorých sa odbory zlepšili a zároveň prezentujú smery, v ktorých 

nachádzajú problémové črty a zvýrazňujú potrebu ich riešenia. Možno prezentovať, že 

prekvapujúcimi informáciami boli práve popisované aspekty spolupráce alebo 

individualizácie. Nachádzame tu potrebu po vzájomného prepájania akademických činností 

odborov sociálna práca a andragogika, potrebu vzájomnej komunikácie, spolupráce, tvorbe 

projektov a pod. Rovnako definujú aj fakt individualizácie, ktorý na jednej strane obom 

odborom pomohol v ich samostatnom vývoji v jednotlivých úrovniach a na strane druhej 

spôsobil „odcudzenie“ odborov ako takých.  

Spoločná história odborov sociálna práca a andragogika, spočíva aj vo vzájomnej 

interakcii, čo vyplýva aj z výskumných zistení a tvrdení respondentov a respondentiek. 

Prepojením teoretických východísk, ktoré popisujú historický vývoj odboru sociálna práca, 

a pozadie vývoja odboru andragogika, s prepojením výskumných zistení, formulujeme 

nasledujúcu ilustráciu. 

Obrázok č. 1  

Vzájomná interakcia odborov 

 

Zdroj: Vlastný na základe výskumných zistení 
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 Výskumné zistenia popísané v oblasti identity profesie sociálnej práce považujeme za 

zaujímavé skonfrontovať so zisteniami výskumu realizovaného autorom Zitom (2005), ktoré 

už boli spomenuté. Komparáciu zistení predkladáme v ďalšej časti práce. 

4.4 Diskusia 

 Výsledkom sú zistenia, vzťahujúce sa k odôvodneniu výberu odboru sociálnej práce. 

Výskumnou vzorkou v prípade autorovho výskumu sú študenti a študentky, čo je rozdielne vo 

výskumnej vzorke tohto výskumu. Porovnanie názorov študentov a študentiek 

a vzdelávateľov a vzdelávateliek je dôležitý z hľadiska orientácie na oblasť sociálnej práce 

a jej štúdia. Porovnanie výsledkov je významné aj z hľadiska zistenia podobnosti 

a rozdielnosti pohľadov na sociálnu prácu študentov a študentiek a vzdelávateľov 

a vzdelávateliek. 

 Pre potreby tejto práce opätovne uvádzame výsledky výskumu realizovaného so 

študentmi. Výsledky, resp. zistenia postojov študentov/tiek k štúdiu odboru sociálna práca sa 

odzrkadľovalo v týchto zhrňujúcich výpovediach (Zita 2005, s. 892): 

 sociálna práca dáva možnosť dosť širokého a pestrého okruhu pracovného uplatnenia, 

 zaujímavá, nestereotypná náplň práce, 

 každý študent si môže nájsť tú oblasť, ktorá mu sedí, baví ho, teší ho, 

 sociálna práca je značne rozsiahla oblasť, takže ak si študent ešte nie je istý čo ďalej, 

dáva mu štúdium niekoľko možností, 

 stretávanie sa v tímoch so zaujímavými ľuďmi, 

 štúdium dokáže zasvätiť do pocitov druhých ľudí. 

Výpovede vzdelávateľov a vzdelávateliek v oblasti identity profesie sociálna práca 

prezentujeme jednotlivo. Uvádzame tie výpovede, ktoré sa svojim obsahom najviac približujú 

výpovediam študentov a študentiek, a tak môžeme súhrne vytvárať tvrdenia o podobnosti. 

K jednotlivým odpovediam priradzujeme konkrétne aspekty, ktoré sa vynárajú z výpovedí 

študentov a študentiek.  

Respondentka č. 2: „Tie výcviky sú dobre v tom, že sa naučíte niečo o sebe, jednak sa získajú 

nové kontakty a jedna ako keby nová technika, ktorá nie je využiteľná len v sociálnej práci, 

ako ani v supervízii ale aj v bežnom živote.“ – stretávanie sa v tímoch, s inými ľuďmi/ 

štúdium dáva rôzne možnosti. 

Respondentka č. 5: „Robila som aj výskumy takže si aj dokážem takto to aj prelínať.“ 

„Odišla som do tej Británie. Prišla som študijný pobyt, mobilita, práce naštudované veci ako 
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sa robia vonku.“ „Tam som sa naučila, prišli taliani hej nejaké to know how akože ako robiť 

také projekty. – stretávanie sa v tímoch/ široké spektrum pôsobenia. 

Respondentka č. 6: „Sociálna práca ma lákala svojím multidiciplinárnym zameraním, 

charakterom. Páčila sa mi variabilita disciplín, ktoré som mala študovať. Plus praxe 

a možnosti.“ – štúdium dáva niekoľko možností/ široké uplatnenie sa/ výber oblasti, ktorá 

zaujíma študenta. 

Respondentka č. 6: „Trojmesačnú prax vo Veľkej Británii, kde som si uvedomila aké máme 

široké možnosti pôsobnosti.“ – štúdium dáva niekoľko možností/ široké uplatnenie sa/ pestrý 

okruh pracovného pôsobenia. 

Respondentka č. 7: „Študijný odbor som si vyberala na základe ponuky predmetov 

a možnosti uplatnenia po skončení štúdia v praxi.“ „Sociálna práca zvíťazila, a to najmä 

kvôli pestrej ponuke predmetov a širokému uplatneniu v praxi.“ – možnosti uplatnenia 

v praxi/ pestrý okruh pracovného pôsobenia/ výber oblasti, ktorá zaujíma študenta. 

 Zlúčením a komparáciou postojov študentskej optiky a optiky vzdelávateľov 

a vzdelávateliek v sociálnej práci aj na pozadí vývoja andragogiky, prednášame nasledujúce 

závery. Identita profesie sociálna práca sa v študentskej optike a optike edukátorov 

a edukátoriek primárne opiera o nasledujúce významné aspekty prezentované na obrázku. 

Obrázok č. 2  

Tri aspekty identity profesie sociálna práca 

 

Zdroj: Vlastný na základe analýzy výskumných zistení 
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Možno dedukovať, že identita profesie sociálna práca posilňuje svoju úroveň 

predovšetkým na základe ponuky širokej škály pôsobenia v praxi a ponuky výberu mnohých 

oblastí v rámci edukačnej prípravy. 

 

ZÁVER 

 

Predložená práca v rámci teoretických východísk upozorňuje na kreovanie odboru 

sociálna práca na IEaSP FF PU v Prešove. V rámci historických kontinuí, ktoré v práci 

uvádzame prechádzame na súčasnú situáciu spomínaného odboru. Prezentované teoretické 

podklady deklarujú historickú podmienenosť vývoja odboru sociálna práca na pozadí odboru 

výchovy a vzdelávania. Poukazujú na proces budovania špecializácie odboru a neskôr na 

kreovanie jeho samostatnosti. Teoretické vymedzenie sú doplnené aj všeobecnými 

vymedzeniami v oblasti sociálnej práce ako takej, ktoré pomáhajú vytvoriť všeobecný, jasný 

a zrozumiteľný obraz o historickom vývoji odboru sociálna práca na Prešovskej univerzite 

v Prešove. V práci vyzdvihujeme časť, ktorá prezentuje činnosť vzdelávateľov v odbore 

sociálna práca na IEaSP. Tieto korelácie považujeme za významné vo vzťahu k skúmanej 

problematike rozvoja sociálnej práce ako samostatného odboru. Vzdelávatelia svojou 

činnosťou prispievajú ku kreovaniu a inovovaniu odboru sociálna práca, čo dokazujeme 

v teoretickej časti práce. 

Empirická časť je viazaná práce na vzdelávateľov v odbore sociálna práca a rovnako 

v odbore andragogika s prihliadnutím na pozadie kreovania odboru sociálna práca. 

Prednesený výskum definuje pohľady vzdelávateľov na aspekt identity a profesie, ktoré sú 

najprv vymedzené v teoretickej časti a pripisujú dôležitosť odboru. Výskumné zistenia 

charakterizujú, že aj v súčasnosti je týmto aspektom v rámci odboru pripisovaná dôležitosť 

a zohráva úlohu hlavne pri voľbe štúdia. Skúmanie pohľadov v rámci historických 

a súčasných hľadísk, analyzujeme v názoroch respondentov ich najčastejšie spomínaný 

východisko, ktorý ovplyvnil vývoj odboru sociálna práca, a to situáciu školstva, resp., 

akademickú činnosť.  

V rámci naplnenia cieľov sa nám podarilo naplniť hlavný cieľ práce, ktorý spočíva 

v analýze historického vývoja odboru sociálna práca na IEaSP FF PU v Prešove. 

V teoretickej časti je prezentovaný prehľad dôležitých historických kontextov a rovnako aj 

súčasná situácia v rámci rozvoja odboru sociálna práca. Výsledkom je prezentácia 

dosiahnutého rozvoja odboru a rovnako aj činnosť vzdelávateľov v sociálnej práci. Empirická 
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časť naplnila svoje ciele v analýze pohľadov vzdelávateľov na problematiku historickej 

a súčasnej optiky na vývoj odboru. Výsledky výskumu ukazujú, že vzdelávatelia vidia 

rozdiely v začiatkoch rozvoja odboru a v jeho súčasnej prezentácii. Popisujú aj pohľady, 

v ktorých hovoria o možnostiach stáleho napredovania a inovácie odboru. Naplnená je aj 

analýza problematiky identity a profesie sociálna práca. Vzdelávatelia prezentujú voľbu štúdia 

odboru sociálna práca v identite a profesii sociálnej práce, s ktorou sa sami identifikovali 

v jednotlivých aspektoch, ktoré vo výskume uvádzame.  

Práca svojím charakterom ponúka stručný prehľad historických a súčasných prepojení 

vývoja odboru sociálna práca na IEaSP FF PU v Prešove, v teoretickej aj empirickej rovine.  

Zdôrazňujeme význam poznania histórie odboru sociálna práca, čo prispieva 

k zvýšeniu identity profesie. Môžeme konštatovať, že je to významné práve v čase, kedy 

spoločnosť nazerá na tento odbor ako na ten, ktorý je na nižšej úrovni oproti iným študijným 

odborom. Pritom upozorňujeme na štruktúru študijných premetov, ktoré svedčia o povahe 

odboru a charakterom prezentujú, že sociálna práca je významná v každej oblasti 

spoločenského života.  

Je venovaná ako študentom sociálnej práce, tak aj vzdelávateľom, ale aj širšej 

verejnosti, ktorá má záujem o oboznámenie sa so sférou sociálnej práce v rámci akademickej 

úrovne.  
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konferencie s medzinárodnou účasťou 'ĽUDSKÉ PRÁVA V SOCIÁLNEJ PRAXI - DOSPELÝ 

AKO SUBJEKT A OBJEKT SOCIÁLNEJ PRÁCE' PREŠOV, 13. - 14. 11. 1996. ACTA 

FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS Humanistický zborník 
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TOKÁROVÁ, Anna et al., 2003. Sociálna práca. Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej 

práce. Prešov: AKCENT PRINT – Pavol Šidelský, s. 51-55. ISBN 80-968367-5-7. 
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TOKÁROVÁ, Anna et al., 2003. Sociálna práca. Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej 

práce. Prešov: AKCENT PRINT – Pavol Šidelský. s. 34-36. ISBN 80-968367-5-7. 

ŽILOVÁ, Anna a Anna TOKÁROVÁ, 2003. Základné druhy sociálnej práce. In: Tokárová et 
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AKCENT PRINT – Pavol Šidelský, s. 42-45. ISBN 80-968367-5-7. 
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KREDÁTUS a Vladimír FRK, eds., 2005. Kvalita života a rovnosť príležitostí – z aspektu 

vzdelávania dospelých a sociálnej práce: zborník príspevkov z vedeckej konferencie s 

mezdinárodnou účasťou 24. a 25. Novembra 2004 v Prešove pod záštitou prof. PhDr. 

Františka Mihinu, CSc., rektora Prešovskej univerzity v Prešove a prof. PhDr. Rudolfa 

Dupkalu, CSc., dekana Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov: FF PU 

v Prešove, s. 889-894. ISBN 80-8068-425-1. 

 

PRÍLOHY 

Príloha A 

Prezentácia jednotlivých stupňov vysokoškolského štúdia v odbore sociálna práca 

podľa Korpusu (Ondrejkovič, Tokárová, Levická a Radičová 2003, [cit. 2016-12-29]). Prvý 

stupeň vysokoškolského štúdia, resp. absolvent bakalárskeho stupňa vo všeobecnosti ovláda: 

základy teórie a praxe sociálnej práce, úlohy štátnej správy, samosprávnych orgánov a tiež 

neštátnych subjektov v oblasti sociálnej politiky. V prípade praxe, je absolvent pripravený, na 

výkon: sociálno-správnych činností, sociálno-právneho poradenstva prvého kontaktu, 

sociálneho diagnostikovania a prognózovania, je pripravený/á na výkon sociálnej prevencie, 

sociálno-právnej ochrany a depistáže ale tiež aj na ďalšie formy sociálnej práce ako napr. 

krízová intervencia, terénna práca, resocializácia, zastupovanie klienta, pomoc v hmotnej 

núdzi, organizovanie sociálnych služieb a i.). Z pohľadu teoretických vedomosti, tak v rámci 

tohto stupňa štúdia absolventi, získajú vzdelanie z odboru sociológie, štatistiky, demografie, 

psychológie a teórie sociálnej práce. Títo absolventi, sú schopní pôsobiť v oblasti práce 

s rodinou, v rezidentnej oblasti, v rôznych inštitúciách alebo centrách poskytujúcich sociálnu 

prácu, ale tiež dokážu pracovať s jedným klientom, sociálnou skupinou. Korpus (Ondrejkovič, 

Tokárová, Levická a Radičová 2003, s. 4), uvádza aj ďalšie doplňujúce vedomosti, schopnosti 

a zručnosti týchto absolventov, a to: 
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 prezentovať rôznym druhom klientov a ostatným odkázaným na sociálnu pomoc 

obsahové i technické problémy sociálneho zabezpečenia a hľadať v spolupráci s nimi 

optimálne riešenia, 

 podieľať sa efektívne ako člen na práci výskumného príp. projektového tímu, 

 porozumieť a vysvetliť kvantitatívne rozmery sociálnych problémov, 

 organizovať si vlastné štúdium a ďalšie vzdelávanie,  

 udržiavať kontakt s najnovším vývojom v teórii a praxi sociálnej práce, sledovať 

legislatívne zmeny v oblasti práce, rodiny a sociálnych vecí a aplikovať ich vo svojej 

práci. 

Obdobne aj druhý je rozčlenený na základne rámce teoretických a praktických, či 

doplňujúcich vedomostí a zručností, ktoré ovládajú absolventi tohto stupňa. V rámci 

schopností, ktorými disponujú absolventi, tohto druhého stupňa, môžeme vybrať tie, ktoré 

výraznejšie odlišujú absolventov prvého stupňa. Ide napríklad o: 

- schopnosť rozhodovať sa, prijímať rozhodnutia vo vzťahu k jednotlivcovi, rodine 

alebo komunite, 

- spolu s klientmi, rodinami, komunitami identifikovať rozhodnutia, ktoré vyžadujú 

konzultáciu aj s inými odborníkmi, 

- schopnosť utvárať a udržiavať pracovné vzťahy, 

- schopnosť uvedomovať si emócie a vedieť s nimi pracovať vo vzťahu k sebe 

a k iným osobám, 

- schopnosť vyhľadávať a určovať typy poskytovaných služieb, schopnosť ovplyvniť 

ich vývoj a pod. 

V teoretickom rámci je potrebné vyzdvihnúť, že absolventi druhého stupňa už vedia 

kriticky analyzovať a aplikovať celú paletu konceptov, princípov a činností odboru v daných 

problémoch a dokáže sa efektívne rozhodnúť v kontexte s výberom danej metódy alebo 

techniky. Čo je podstatné v praktickej úrovni a odlišuje absolventov prvého stupňa, je 

napríklad schopnosť prezentovať vlastné riešenie problémov pri výskume a vývoji alebo pri 

projektovaní a konštruovaní riešenia problémov. Dokáže pracovať v projektoch, ktoré 

zahŕňajú identifikáciu problému jeho analýzu, navrhovanie a implementovanie riešení, a tiež 

aj testovanie s inými dokumentmi uvedomujúc si aspekty kvality. Doplňujúce vedomosti, 

schopnosti a zručnosti sú napr.: efektívna práca v oblasti streetworku alebo rezidenciálnej 

sociálnej práce, vedenie tímu, vedieť identifikovať mechanizmy pre svoj vlastný 
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profesionálny rozvoj, poznať aktuálne vývoj vo svojej disciplíne a iné. Tretí stupeň štúdia sa 

od predošlých odlišuje v teoretickej rovine vedomostí na (Ondrejkovič, Tokárová, Levická 

a Radičová 2003, s. 9): 

- zásady vedeckej práce, väzby projektovania – výskum – legislatíva – metodika – 

aplikácia v sociálnej praxi, vedecké formulovanie problému (operacionalizácia), 

právne a enviromentálne aspekty sociálnej práce, etické a spoločenské stránky 

vedeckej práce, prezentácia výsledkov výskumov, rozvoj teórie, študijného odboru 

a prínos pre prax, 

- schopnosti vedecky bádať a prinášať vlastné riešenia problémov v oblasti sociálnej 

práce a jej teórie.  

Tretí stupeň odlišuje od predošlých aj vedecká činnosť v kontexte rámci znalostí. Absolventi 

tretieho stupňa sa zaoberá výskumom súčasného vedeckého problému, pozná zásady vedeckej 

práce a vie vedecky formulovať problém, pozná všetky stránky vedeckej práci, vie 

prezentovať výsledky a pozná prínos vedeckej práce pre študijný odbor a prax. Doktorandi sa 

zúčastňujú na riešení grantových vedecko-výskumných úlohách a na vedeckých podujatiach, 

konferenciách a realizujú samostatnú publikačnú činnosť.  

 

Príloha B 

 

Prehľad vybraných zborníkových diel a jednotlivých príspevkov, vzdelávateľov 

v sociálnej práci na IEaSP FF PU v Prešove. 

1. TOKÁROVÁ, Anna et al., 1997. Sociálna práca a ľudské práva. 

 

TOKÁROVÁ, Anna, 1997. Sociálna práca na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove. 

ŠLOSÁR, Dušan, 1997. Sociálna práca v činnosti osôb právneho donútenia.  

PIROHOVÁ, Ivana, 1997. Preventívna funkcia výchovného poradenstva a stredných školách. 

FUCHSOVÁ, Katarína, 1997. Násilie – biele miesto na mape súčasnej rodiny.  

KRUPA, Slavomír, 1997. Chránené bývanie pre mentálne postihnutých.  

MYDLÍKOVÁ, Eva, 1997. TYR CENTRUM – systém práce nevládnej organizácie so 

zamestnanecky znevýhodnenou skupinou obyvateľstva. 

 

2. TOKÁROVÁ, Anna ed., 2002. Kvalita života v kontextoch globalizácie a výkonovej 

spoločnosti. 
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TOKÁROVÁ, Anna, 2002. K metodologickým otázkam výskumu a hodnotenia kvality 

života. 

ŠLOSÁR, Dušan, 2002. Vzdelávanie a podmienky pre kvalitu života – z pohľadu národného 

rozvoja spoločnosti v kontextoch globalizácie. 

ŠIMOVÁ, Eva, 2002. Vieme zmeniť mapu života v dôsledku posunu životného cyklu? 

KREDÁTUS, Jozef, 2002. Rodina ako systém, rodina ako klient (pacient). 

PIROHOVÁ, Ivana, 2002. Inštitucionalizácia – základy a problémy právneho vedomia 

mládeže. 

FRK, Vladimír, 2002. Kvalita pracovného života. 

 

3. FRK, Vladimír ed., 2003. Kvalita života v spektre andragogických 

a sociálnopsychologických disciplín. 

 

BALOGOVÁ, Beáta, 2003. Kvalita života seniorov v meste Prešov. 

ŠOLTÉSOVÁ, Denisa, 2003. Canisterapia a kvalita života seniorov. 

KREDÁTUS, Jozef, 2003. Krízový stav človeka a prvá psychologická telefonická pomoc 

linkou dôvery. 

FRK, Branislav, 2003. Možnosti komunitnej práce pri zvyšovaní kvality života komunity.; 

FRK, Vladimír a Branislav FRK, 2003. Kvalita života, spokojnosť zamestnancov 

a starostlivosť o zamestnancov. 

LUKÁČ, Marek, 2003. Sociálna marginalizácia a sociálna exklúzia v živote rómskeho etnika.  

 

4. TOKÁROVÁ, Anna a Tatiana MATULAYOVÁ eds., 2008. Sociálna pedagogika, 

sociálna práca a sociálna andragogika - aktuálne otázky teórie a praxe. 

 

ONDREJKOVIČ, Peter, 2008. Sociálna práca vo vzťahu k iným vedným disciplínam. 

MUSIL, Libor, 2008. Typologie pojetí sociální práce. 

TOKÁROVÁ, Anna, 2008. Sociálna práca ako vedná disciplína.  

ŠVEC, Štefan, 2008. Systematizácia poznatkov andragogiky.  

HATÁR, Ctibor, 2008. Komparácia profesijných kompetencií sociálneho pedagóga, 

sociálneho andragóga a sociálneho pracovníka. 

BALOGOVÁ, Beáta, 2008. Existuje etiketa v sociálnej práci? 
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LOVAŠOVÁ, Soňa, 2008. Násilie v práci sociálneho pracovníka. 

 

5. BALOGOVÁ, Beáta, ed., 2010. Elan vital v priestore medzigeneračných vzťahov. 

 

BEREŠ, Martin, 2010. Koncept hegemonickej maskulinity (R. W. Connell) ako teoreticko-

metodologický rámec rodovo citlivého skúmania medzigeneračných vzťahov. 

PIROHOVÁ, Ivana, 2010. Učiť na Univerzite tretieho veku – učiť a viesť dialóg. 

ŠOLTÉSOVÁ, Denisa, 2010. Príležitosti sociálnych pracovníkov a pracovníčok v oblasti 

aktivít a terapie s asistenciou psov (canisterapie). 

ZIMERMANOVÁ, Monika, 2010. Senior v systéme inštitucionálnej sociálno-výchovnej 

starostlivosti.  

 

6. CHYTIL, Oldřich a Tatiana MATULAYOVÁ, eds., 2011. Výzvy pre sociálne profesie 

v modernej spoločnosti.  

 

CHYTIL, Oldřich, 2011. Dusledky modernizace pro sociální práci / The Consequences of 

Modernisation for Social Work. 

REPKOVÁ, Kvetoslava, 2011. Integrated Knowledge Creation – Basis for Helping Practice.  

MORAVČÍKOÁ, Alena, 2011. Music as a challenge for social work in Slovakia.  

BOSÝ, Dávid, 2011. Otcovia – neviditeľní rodičia ako klienti sociálnej práce. 

BALOGOVÁ, Beáta, 2011. Dobrá prax v konfrontácii s riskantnou praxou v sociálnej práci.  

LIPČÁKOVÁ, Michaela, 2011. Determinanty ovplyvňujúce sociálnu prácu s deťmi so 

syndrómom CAN. 

PAVLUVČÍKOVÁ, Elena, 2011. Psychosociálna pomoc rizikovým skupinám v krízovej 

situácii.  

BALOGOVÁ, Beáta a Zuzana POKLEMBOVÁ, 2013. Výskum v sociálnych vedách.  

 

7. BALOGOVÁ, Beáta, 2013. Výskumné metódy pre sociálnu prácu – rozhranie 

výskumu v sociálnej práci. 

 

POKLEMBOVÁ, Zuzana, 2013. Možnosti a riziká výskumu v sociálnej práci.  

HALACHOVÁ, Magdaléna a Eva ŽIAKOVÁ, 2013. Kyberšikanovanie – novodobý sociálny 

problém. 
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LICHNER, Vladimír a Dušan ŠLOSÁR, 2013. Komunikácia prostredníctvom internetu ako 

novodobý sociálny jav. 

LYÓCSA, Ivana, 2013. Test – retest reliabilita dotazníka CFNI-45 u študentiek odboru 

sociálna práca: konformita s normami ženskosti. 

SKYBA, Michaela, 2013. Školská sociálna práca očami učiteľov a učiteliek. 

BRUTOVSKÁ, Gizela, 2013. Vzdelávacie potreby v turizme. 

JAŠKOVÁ, Anna, 2013. Mobbing v zamestnaneckej praxi.  

 

8. BALOGOVÁ, Beáta ed., 2012. Medzigeneračné mosty – vstupujeme do roka 

medzigeneračnej solidarity. 

 

BALOGOVÁ, Beáta, 2012. Klinická sociálna práca ako koncept medzigeneračného 

premostenia. 

BILASOVÁ, Viera, 2012. Sila morálky a morálna sila (v kontexte medzigeneračných 

vzťahov). 

HATÁR, Ctibor, 2012. Domáca verzus inštitucionálna starostlivosť o nesebeckých seniorov 

alebo o medzigeneračnej solidarite inak. 

ŽIAKOVÁ, Eva a Mária RISTVEJOVÁ, 2012. Zmysel života seniorov s ischemickou 

chorobou srdca. 

ŠOLTÉSOVÁ, Denisa, 2012. Zviera ako integračný prvok medzigeneračných vzťahov. 

BOSÝ, Dávid, 2012. Skúsenosti z orientačnej rodiny ako predpoklad aktívneho otcovstva. 

HOMIŠINOVÁ, Mária, 2012. Medzigeneračné súvislosti jazykovej komunikácie slovenskej 

mládeže na slovensku a v maďarsku – empirický kontext.  

LYÓCSA, Ivana, 2012. Rodová konformita: starí rodičia v domácnosti. 

POKLEMBOVÁ, Zuzana, 2012. Mechanizmy zvládania reakcií okolia u rodičov detí 

s poruchami autistického spektra.  

  

http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Balogova5/subor/homisinova.pdf
http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Balogova5/subor/homisinova.pdf
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Príloha C 

 

Prezentácia činností CEVS (Balogová 2010 [cit. 2016-09-21]), v rámci projektov a iných 

aktivít: 

 projekt Komunitného plánovania sociálnych služieb v meste Prešov, 

 projekt Rady seniorov mesta Prešov a Mesta Prešov Starší mladým a naopak, 

 projekt Royal Brabest Capital, a. s. Svit Projekt seniorského komunitného mestečka, 

 projekt nadácie Central and East European Trust SK-X-2008-04 a Inštitútu filozofie a 

etiky PU v rámci Katedry Unesco – Bioetika s názvom Etický monitoring fungovania 

verejnej správy na východnom Slovensku, 

 projekt ESF ITMS 27110230031 „Inovácie v sociálnych službách“ v rámci 

operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, realizátor DSS Sabinov 

a IEaSP PU, 

 projekt Comenius/Leonardo da Vinci/Grundtvig Prešovskej univerzity a UCD Adult 

Education Centre, Library Building, College Dublin, Írsko, 

 projekt Senior Park Torysa: Projekt seniorského apartmánového bývania, 

 projekt Univerzity tretieho veku na Prešovskej univerzite v Prešove; projekt Akadémie 

tretieho veku v spolupráci s Akadémiou vzdelávania v Prešove, 

 projekt Pohybovo aktívneho a zdravého životného štýlu Prešovskej a Olomouckej 

univerzity, 

 účasť v projekte Mestského úradu Prešov Pre Všetkých,  

 projekt Nauč ma dedko babka v spolupráci s Materskou školou A. Prídavka v Prešove 

za podpory MÚ v Prešove, 

 projekt Medzigeneračné mosty, konaný v spolupráci s Hotelovou akadémiou ESO 

Euro škola, ul. Volgogradská, 

 projekt Senior v knižnici, konaný v spolupráci s Knižnicou P.O. Hviezdoslava 

v Prešove; projekt vzniku speváckeho zboru CantoVero a ďalšie.  
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Pološtrukturovaný rozhovor, pre tento výskum obsahuje tieto hlavné otázky: 

10. Prosím popíšte svoje vysokoškolské štúdium (zameranie a miesto štúdia) 

11. Prečo Ste si vybrali práve túto oblasť? 

12. Prečo Ste si zvolili štúdium/pracovné pôsobenie, na FF PU v Prešove? 

13. Definujte konkrétnu sféru Vášho vedeckého záujmu a dôvod jej výberu.  

14. Bola sféra Vášho vedeckého záujmu v čase začiatku Vášho štúdia rozvinutou oblasťou 

alebo sa len vyvíjala? 

15. Ako by Ste charakterizovali obdobie vývoja odboru sociálna práca /andragogika, 

v období začiatku Vášho štúdia? 

16. Čo v historickom vývoji odboru sociálna práca/andragogika, považujete za kľúčový 

moment, ktorý výrazne ovplyvnil ich súčasnú podobu? 

17. Ako by Ste prezentovali súčasný stav odboru sociálna práca /andragogika, na FF PU 

v Prešove? 

18. Ktorá osobnosť Váš inšpirovala/motivovala v oblasti Vášho vedeckého smerovania? 
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ABSTRAKT 

THOMKOVÁ, Zuzana: Kompetencie a úlohy sociálneho pracovníka pri integrácii detí 

s mentálnym postihnutím v detskom domove. [práca ŠVOČ] / Zuzana Thomková – Katolícka 

univerzita v Ružomberku. Pedagogická fakulta; Katedra sociálnej práce. – Školiteľ : PhDr. 

Lenka Štefáková, PhD. – Ružomberok : PF KU, 2017. 59 s. 

V predkladanej práci autorka popisuje problematiku kompetencií a úloh sociálneho 

pracovníka pri integrácii detí s mentálnym postihnutím v detskom domove. Práca popisuje 

postup práce sociálneho pracovníka v detskom domove, ktorý je rozdelený do jednotlivých 

fáz. Prináša aj poznatky o osobách s mentálnym postihnutím a poukazuje na význam profesie 

sociálneho pracovníka pri integrácii detí s mentálnym postihnutím. Ďalej sa zameriava na 

dôvody umiestňovania detí do detského domova a na problematický vývin detí v detskom 

domove. Úvod práce je venovaný historickému prierezu vzniku detských domovov na 

Slovensku ako aj vo vybraných krajinách. Empirická časť práce ŠVOČ je vypracovaná 

pomocou kvalitatívneho výskumu. Cieľom predkladanej práce je analyzovať a popísať úlohy, 

kompetencie a metódy, ktoré sú nevyhnutné pre náplň profesie sociálneho pracovníka 

v detskom domove, a ktoré sociálny pracovník využíva pri integrácii detí. 

Kľúčové slová: Detský domov. Integrácia. Mentálne postihnutie. Sociálna práca. 
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In submitted work the author discusses the issue of competence and the role of social workers 

in the integration of children with intellectual disabilities in children's homes. The work 

describes how the work of a social worker in a children's home, which is divided into different 

phases. It also gives knowledge about people with intellectual disabilities, and highlights the 

importance of the profession of social worker for the integration of children with intellectual 

disabilities. Another aspect relates to the reasons for placing children in children´s home and 

the problematic development of children in a children´s home. Introduction is dedicated to the 

historical cross-section of children's homes in Slovakia and in selected countries. The 

empirical part of the thesis is developed through qualitative research. The aim of the thesis is 

to analyze and describe the roles, responsibilities and methods, that are necessary for the 

performance of the profession of social worker in a children´s home, and which social worker 

used in the integration of children. 

Keywords: Children's homes. Integration. Intellectual disability. Social work. 

 
 

ÚVOD 

 

Profesia sociálneho pracovníka je nenahraditeľná v spoločenskom živote. O to viac to platí 

v prípade sociálnych pracovníkov v detských domovoch, ktorí sa svojou činnosťou snažia 

vytvoriť náhradný domov pre deti, ktoré nemôžu vyrastať vo svojich biologických rodinách. 

Sociálny pracovník je vo svojej práci viazaný viacerými zákonmi, ale aj etickým kódexom. 

Vzhľadom nato, že úlohy sociálneho pracovníka v detskom domove sú rozmanité 

a pre umiestňované deti nenahraditeľné sme sa rozhodli venovať danú prácu práve popisu 

kompetencií a úloh sociálneho pracovníka v detskom domove pri integrácii detí s mentálnym 

postihnutím. Danú cieľovú skupinu sme vybrali z toho dôvodu, že problematikou mentálneho 

postihnutia sme sa zaoberali aj v bakalárskej práci. Predkladaná práca poskytuje teoretické 

aj praktické informácie z oblasti kompetencií a úloh sociálneho pracovníka pri integrácii detí 

s mentálnym postihnutím v detskom domove. 

Cieľom práce je analyzovať a popísať úlohy, kompetencie a metódy, ktoré sú nevyhnutné 

pre náplň profesie sociálneho pracovníka v detskom domove, a ktoré sociálny pracovník 

využíva pri integrácii detí. 

Teoretická časť predkladanej práce je rozdelená na 3 hlavné kapitoly. Prvá kapitola 

je zameraná na stručný popis historického prierezu vzniku detských domovov na Slovensku, 
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ale aj vo vybraných krajinách. Taktiež popisuje terminológiu týkajúcu sa detského domova 

a jeho delenia na jednotlivé typy. Druhá kapitola vymedzuje termín mentálneho postihnutia 

a zameriava sa aj na dôvody, pre ktoré sú deti umiestňované do detských domovov. Popisuje 

akým spôsobom prebieha integrácia, výchova a aké prekážky vo vývine dieťaťa môžu nastať. 

Tretia kapitola prináša informácie o úlohách a kompetenciách, ktoré prináležia sociálnemu 

pracovníkovi detského domova a zameriava sa aj na metódy a terapie, ktoré sociálny 

pracovník používa pri práci s dieťaťom s mentálnym postihnutím. Empirická časť 

pozostávajúca z kvalitatívneho výskumu poukazuje na kompetencie a úlohy, ktoré sociálni 

pracovníci využívajú pri výkone svojej profesie. Popisuje špecifiká práce sociálneho 

pracovníka s detským klientom s mentálnym postihnutím v detskom domove. 

Hlavným zdrojom informácií predkladanej práce boli interné dokumenty Detského domova 

v Martine a v Ružomberku, ako aj monografie, ktoré sme využili v teoretickej časti, 

predovšetkým Bizovú a Chudžíkovú. 

 

1 DETSKÝ DOMOV 

 

Nie každé dieťa má možnosť vyrastať vo svojej prirodzenej rodine, ktorou sa rozumie 

biologická mama a biologický otec. V mnohých prípadoch dochádza k tomu, že deti 

sú umiestňované v detských domovoch (ďalej len DeD) z rôznych dôvodov. Z minulosti 

je známe, že neexistovali špecifické formy starostlivosti o deti, ktoré boli buď siroty, alebo 

ich rodičia im nezabezpečovali starostlivosť. Situácia sa menila či už išlo o obdobie 

staroveku, stredoveku, novoveku, medzivojnového obdobia, obdobia socializmu a obdobia po 

roku 1989. Preto sme sa rozhodli prvú kapitolu venovať popisu histórie vzniku starostlivosti 

a následného vývoja DeD či už na Slovensku alebo vo vybraných krajinách, ako aj popisu 

terminológie týkajúcej sa DeD. Podľa Mikloška (2008, s. 14) „v stredoveku ľudia v najširších 

vrstvách obyvateľstva (možno s výnimkou najvyšších vrstiev) narodenie dieťaťa neprijímali 

tak citovo zainteresovane ako dnes.“ 

 

1.1 Historický prierez vzniku detských domovov na Slovensku a vo vybraných 

krajinách 

Každá kultúra sa vyznačovala svojskými spôsobmi starostlivosti o opustené a nechcené deti. 

Mikloško (2008) hovorí, že zmenu v starovekej spoločnosti prinieslo 4. storočie a to prijatím 
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rímskeho zákona z roku 374 kedy sa začína smrť dieťaťa považovať za vraždu. 

Za predchodcov DeD považujeme útulky zriadené pre opustené deti. Takýto prvý útulok 

pre nechcené deti vznikol v roku 335 pri kláštore v Carihrade. Nástupom stredoveku 

dochádza k zmene vnímania starostlivosti o opustené deti a to hlavne vďaka cirkvi. 

Až koncom stredoveku môžeme hovoriť o vzniku nálezincov, tzv xenodochiách. 

„Prvé xenodochium, u nás skôr známe pod názvom nálezinec, bolo zriadené v Miláne v roku 

787 pod patronátom biskupa Datheusa“ (Bizová, 2015, s. 12).Medzi ďalšie xenodoxiá, ktoré 

začali vznikať môžeme zaradiť podľa Schneidera et al., (2002) xenodochiá v Bergamone 

z roku 982, v Siene z roku 1000, v Montpeliere z roku 1010, v Ľubľane z roku 1040, v Padui 

z roku 1049, vo Florencii z roku 1161, z roku 1198 v Ríme, o rok neskôr v Marseilles, o dva 

roky neskôr v Parme a v roku 1210 v Jeruzaleme. 

Neskôr vznikajú aj tzv. sirotince. Medzi tieto zaraďujeme sirotince v Amsterdame, 

Augsburgu, Hamburgu a Halle zo 16. až 17. storočia (Škoviera, 2007). V novoveku začína 

preberať kontrolu nad opustenými deťmi a sirotami štát, cirkev, poprípade mesto alebo obec. 

Cirkev zabezpečovala starostlivosť o nechcené mimomanželské deti zriaďovaním sirotincov 

(Longauer a kol. 2006). Medzi prvé ústavy založené pre deti na Slovensku môžeme 

zaraďovať aj ústavy, ktoré zakladali Tovarišské spolky (Mikloško, 2008). Ďalej Gabriel a kol. 

(2008) uvádzajú, že v Čechách prvou inštitúciou pre opustené a osirelé deti bol Valaššký 

špitál, ktorý založili taliani. Neskôr v roku 1762 sa Mária Terézia a Jozef II. pokúšali zriadiť 

štátnu inštitúciu. V Tomášikove bol v roku 1763 zriadený prvý štátny sirotinec na Slovensku. 

Neskôr v roku 1904 boli na Slovensku zriadené štátne DeD v Rimavskej Sobote 

a v Košiciach. Mikloško (2008) uvádza, že okrem štátnych DeD boli v roku 1941 založené 

aj štátne sirotince a to v Spišskej Novej Vsi, v Radvani a Beckove. Celkovo tak na Slovenku 

v roku 1941 bolo 24 okresných DeD. 

Snahou bolo vytváranie veľkokapacitných zariadení. Výnimkou bol Trenčín, ktorý sa snažil 

vytvoriť akési mestečko pre deti a náhradných rodičov. Táto myšlienka pochádzala 

zo Švajčiarska. V súčasnej terminológii môžeme hovoriť, že išlo o súčasnú pestúnsku 

starostlivosť (Škoviera, 2007). Spomínané mestečko alebo tzv. detská dedinka sa nachádzala 

aj v Hamburgu v roku 1833, ktorú založil Johann Wichern (Swain, 2014). 

Rok 1993 bol rokom, kedy sa rozdelením republiky otvoril priestor pre tvorbu novej 

legislatívy čo prinieslo zmenu, pretože pri Ministerstve práce sociálnych vecí vzniklo 

Centrum medzinárodnoprávnej ochrany detí, a v roku 1995 prešli všetky ústavy spod rezortu 

zdravotníctva a školstva pod rezort sociálny. Dokonca bola zriadená sekcia rodinnej politiky 

(Marošiová a kol. 2012). Taktiež Škoviera (2007) hovorí, že prvá zmienka o DeD rodinného 
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typu je v zákone č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, ktorý bol nahradený zákonom 

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 

Oláh a kol. (2008) popisuje, že starostlivosť o deti, ktoré vyrastali mimo svojej biologickej 

rodiny bola do roku 1996 na Slovensku riadená tromi rezortmi. Starostlivosť o deti do troch 

rokov zabezpečovali dojčenské ústavy, ktoré patrili pod rezort zdravotníctva. DeD pre deti 

do 18 rokov patrili pod rezort školstva a starostlivosť o deti s ťažkým zdravotným postihnutím 

(ďalej len ŤZP) a organizovanie náhradnej rodinnej starostlivosti (ďalej len NRS) 

zabezpečoval rezort práce, sociálnych vecí a rodiny. 

„Prechod detí s nariadenou ústavnou starostlivosťou sa zo špeciálnych škôl internátnych 

do detských domovov ukončil 31.08.2006. Systémová transformácia, ktorá začala z podnetu 

Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, zadefinovala novú filozofiu 

starostlivosti o dieťa, ktorej podstata spočívala v čo najskoršom navrátení dieťaťa 

do pôvodnej alebo náhradnej rodiny. Detské domovy sa z internátnych modelov postupne 

menili na detské domovy s „rodinným charakterom výchovy:“ Prijatie dvoch kľúčových 

zákonov – Zákona o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele (305/2005) a Zákona 

o rodine (36/2005) umožnilo naštartovanie pozitívnych reforiem v celom systéme 

sociálnoprávnej ochrany“ (Mikloško, 2008, s. 25). 

V závere danej podkapitoly sme sa rozhodli priblížiť situáciu v USA. Významnou 

osobnosťou bol Martin Van Buren Van Arsdale, ktorý spolu so svojou manželkou vytváral 

komunity medzi ľuďmi, ktorí sa rozhodli prijať dieťa do svojej starostlivosti. Počas prvého 

roka svojej práce zriadil 52 poradných zborov. Tieto zbory sa neskôr označovali ako DeD. 

V literatúre to môžeme nájsť pod pojmom Children´s home + Aid. Koncepcia jeho DeD 

poskytuje pomoc 40 000 deťom každý rok a prináša viac ako 70 programov sociálnych 

služieb vo viac ako 40 Ilinoiských krajoch. Od roku 1883 je myšlienka Children´s home + 

Aid lídrom v poskytovaní starostlivosti o znevýhodnené deti (Mission & Vision, 2016). 

Z historických prameňov je známe, že postupne dochádzalo ku zmene. Nielen Slovensko, ale 

aj iné krajiny sa prispôsobujú novým trendom v starostlivosti o opustené alebo nechcené deti. 

Z histórie vyplýva aj to, že niektoré formy starostlivosti neboli vhodné, a preto sa navrhovali 

rôzne zmeny, aby sa predchádzalo problémom, ktoré sa vyskytli v minulosti. 

„Medzi hlavných aktérov zmeny z náhradnej inštitucionálnej starostlivosti na rodinnú patrili 

odborné aj občianske iniciatívy formalizované do mimovládnych organizácií, ad hoc tímov 

vyšších štátnych úradníkov s odborníkmi z praxe alebo akademických kruhov, ktorí pripravili 

a zrealizovali zmeny v riadení detských domovoch a uviedli do života súčasnú sociálnoprávnu 

ochranu detí“ (Marošiová a kol. 2012, s. 8). 



543 

 

 Zuzana Thomková: Kompetencie a úlohy sociálneho pracovníka pri integrácii detí s mentálnym 

postihnutím v detskom domove 

1.2 Typy detských domovov 

Daná podkapitola vymedzuje pojem DeD. Na Slovensku je problematika DeD zakotvená 

v zákone NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele (ďalej 

len SPODaSK) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. O DeD môžeme hovoriť ako 

o zariadení sociálnoprávnej ochrany. DeD je zariadenie, ktoré poskytuje starostlivosť 

nahrádzajúcu prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie. Do DeD sa 

umiestňujú deti od narodenia až do dosiahnutia 18. roku života avšak najdlhšie do 25. roku 

života a osamostatnenia sa dieťaťa. Osamostatnením sa rozumie zabezpečenie si bývania 

a schopnosť samostatne sa živiť. 

V súčasnosti pod typom DeD rozumieme: 

 „domov detí, 

 centrum detí“ (§ 51 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov). 

Domov detí je rodinný dom alebo bytová jednotka v obytnom dome, v ktorom možno zriadiť 

maximálne dve samostatné skupiny a to jednu samostatnú skupinu pre maximálne 10 detí 

a jednu špecializovanú pre maximálne 8 detí. Ak je viac skupín, zariadenie označujeme ako 

centrum detí, ktoré má určenú kapacitu v počte 40 detí. Centrum detí je vymedzené 

pre diagnostické a špecializované skupiny (Bizová, 2015). 

Na nasledujúcej tabuľke 1 uvádzame prehľad počtu detí a mladých dospelých v domovoch 

detí a centrách detí za rok 2014. V danom roku bolo evidovaných 4720 detí 

umiestnených v DeD. 

Tabuľka 9 Typ zriadenia detských domovov 

Typ zriadenia DeD Počet detí a mladých dospelých Počet v percentách 

Centrum detí 3495 74,05% 

Domov detí 1225 25,95% 

Prameň: ÚPSVaR SR – Vybrané štatistické ukazovatele 1, 2016 

 

V roku 2014 počet detí a mladých dospelých v domove detí predstavoval 25,95% a v centre 

detí bolo 74,05% z celkového počtu detí a mladých dospelých v DeD (ÚPSVaR SR, 2016). 

Podľa § 51 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov hovorí, že do DeD možno prijať dieťa na základe: 

a) „právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, 
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b) neodkladného opatrenia súdu podľa osobitného predpisu, 

c) právoplatného rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia.“ 

Taktiež zákon NR SR č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov hovorí, že „ústavná starostlivosť, neodkladné opatrenie a výchovné opatrenie 

sa vykonávajú podľa § 52 ods. 1 písm. b) 

a) v samostatnej diagnostickej skupine nevyhnutne potrebný čas na určenie odbornej 

diagnózy, najdlhšie dvanásť týždňov; to neplatí, ak je dĺžka trvania výchovného opatrenia 

určená súdom, 

b) v samostatnej skupine, 

c) v špecializovanej samostatnej skupine v prípade, že nemožno túto vykonať podľa písmena 

a) alebo b), a to 

1. pre deti s poruchami správania, ktoré vyžadujú starostlivosť na základe odbornej 

diagnostiky, 

2. pre deti drogovo závislé a inak závislé po skončení liečby na základe odporúčania 

poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, 

3.  pre deti, ktoré vyžadujú zvýšenú starostlivosť z dôvodu, že boli týrané, pohlavne 

zneužívané alebo boli na nich spáchané trestné činy ohrozujúce ich priaznivý 

psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin, 

4. pre maloletých bez sprievodu, ktorí vyžadujú osobitnú starostlivosť pre jazykové, 

kultúrne a náboženské odlišnosti, 

5.  pre deti s duševnou poruchou na základe vyjadrenia podľa osobitného 

predpisu,
22a

) s mentálnym postihnutím, telesným postihnutím, zmyslovým postihnutím, 

kombináciou postihnutí a pre deti, s duševnou poruchou na základe posudku podľa 

osobitného predpisu,
22a

) ktorých zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť 

výlučne pobytovou formou na základe vyjadrenia podľa osobitného predpisu,
22a

) 

d) v samostatnej skupine pre mladých dospelých, 

e) v samostatnej skupine pre maloleté matky s deťmi; na maloleté matky s deťmi sa § 57 

nevzťahuje.“ 

Vzhľadom k vyššie uvedenému rozdeleniu môžeme konštatovať, že niektoré DeD 

pozostávajú aj zo špecializovaných skupín, ktoré vznikajú pre cieľovú skupinu detí 

s poruchami správania, postihnutím alebo pre maloleté detí bez sprievodu. Na základe 

výsledkov z praxe sa preukázalo, že zaraďovanie detí s rovnakou diagnózou do totožnej 

skupiny sa často vyznačuje ako problematické, o to viac to platí pri deťoch s rôznymi 

poruchami správania. Avšak treba brať ohľad na to, že ani zaraďovanie detí s poruchami 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-305#f3213288
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-305#f3213288
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-305#f3213288
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správania do samostatnej skupiny nie je bezproblémové, pretože aj prítomnosť jedného 

dieťaťa s takouto diagnózou môže narušiť celý výchovný systém skupiny. Odlišnosťou 

je zaraďovanie detí s postihnutím, ktoré sa zaraďujú do samostatných skupín pod vplyvom 

školskej integrácie (Bizová, 2015). 

Prvú kapitolu sme venovali popisu informácií o historickom priereze vzniku DeD nielen 

na Slovensku, ale aj v iných krajinách. Priblížili sme situáciu, prostredníctvom ktorej 

dochádzalo k postupnej transformácii DeD. Ďalšia časť popisovala informácie týkajúce 

sa terminológie DeD. 

 

2 INTEGRÁCIA DETÍ S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM V DETSKOM 

DOMOVE 

 

Každý človek prichádzajúci do nového prostredia potrebuje určitý čas nato, aby sa dokázal do 

neho začleniť. Treba poukázať nato, že predovšetkým dieťa, prichádzajúce do DeD prechádza 

množstvom zmien, na ktoré si musí zvyknúť a takisto množstvom pravidiel, ktoré je potrebné 

dodržiavať. Možno konštatovať, že takýto proces začlenenia sa môže byť oveľa náročnejší 

v prípade, že sa jedná o dieťa s MP. Daná kapitola popisuje terminológiu týkajúcu sa MP. 

Ďalej budeme popisovať aj to, aké dôvody vedú k umiestňovaniu detí do DeD. Zaujímať sa 

budeme aj o to akým spôsobom sa dieťa integruje do prostredia DeD a ako mu pri tom môže 

pomôcť sociálny pracovník (ďalej len SPr.) s prihliadnutím sa problematický vývin detí 

v daných zariadeniach. 

 

2.1 Klient s mentálnym postihnutím 

Úvod danej kapitoly venujeme vymedzeniu pojmu MP. Definícia, ktorá bude pre nás nosná 

bola použitá aj v našej bakalárskej práci s názvom Vybrané metódy sociálnej práce s klientmi 

s MP v inštitucionálnom zariadení. 

Uvedená definícia je podľa WHO a hovorí, že MP znamená zníženú schopnosť porozumieť 

novým alebo komplexným informáciám, obmedzenú schopnosť učiť sa nové zručnosti 

a aplikovať ich. Spôsobuje to poruchu inteligencie a jej dôsledkom je znížená schopnosť 

sociálneho fungovania. Z hľadiska časového obdobia ide o trvalý účinok na vývin a počiatok 

sa začína pred obdobím dospelosti (WHO, 2015). Ďalšia definícia hovorí, že MP je 

najčastejšia vývojová porucha, ktorá je charakteristická zastaveným alebo neúplným 



546 

 

Zborník prác z celoslovenského kola Študentskej vedeckej odbornej činnosti  
v odbore Sociálna práca – konaného 3. mája 2017 v Ružomberku 

rozvojom mysle. Vyznačuje sa najmä poruchami zručnosti, ktoré sa prejavujú v priebehu 

vývojového obdobia. Majú vplyv na celkovú inteligenciu a týkajú sa poznávania, jazyka, 

motorických a sociálnych schopností. Môžeme teda hovoriť, že MP predstavuje 

multidimenzionálny problém. Zahŕňa psychologické, zdravotnícke, vzdelávacie a sociálne 

aspekty (Jalan et al., 2015). Za MP považujeme aj stav, v ktorom je vývoj inteligencie 

preťažený, čo znamená, že sa nedosiahne optimálny stupeň vývoja. Osoba s MP si vyžaduje 

špeciálne vzdelanie, pretože má špeciálne potreby (Isnaini et al., 2017). Iná autorka hovorí, že 

MP má neodvratný vplyv na celkové fungovanie človeka (Keskinova et al., 2013). 

V súvislosti s MP sa spájajú určité stupne, ktoré môžeme nájsť v Medzinárodnej klasifikácii 

chorôb z roku 2016 (MKCH-10-SK, 2016). 

 

2.2 Dôvody umiestňovania detí a mladých dospelých do detských domovov 

„O tom, či dieťa bude vyňaté z biologickej rodiny, nerozhoduje detský domov, ale súd, 

a to obvykle na návrh orgánu sociálnoprávnej ochrany detí (miestny úrad práce). Súd hodnotí, 

v akých podmienkach dieťa žije v biologickej rodine a či rodičia konajú v jeho najlepšom 

záujme“ (Chudžíková, 2015, s. 35). 

V prípade, že sa jedná o dieťa, ktoré má MP je oveľa väčšia pravdepodobnosť, že bude žiť 

mimo svojej biologickej rodiny. Nie vždy tým miestom je DeD. Môže ísť aj o domov 

sociálnych služieb (ďalej len DSS) z dôvodu, že rodina nezvláda starostlivosť o takéto dieťa. 

My sa však budeme predovšetkým zaoberať dôvodmi, pre ktoré je dieťa nedobrovoľne vyňaté 

z priestoru biologickej rodiny. 

Toto tvrdenie sa opiera aj o príspevok McConkeya et al., (2014) ktorý hovorí, že dieťa s MP 

má väčšiu pravdepodobnosť, že svoj život strávi mimo svojej biologickej rodiny v porovnaní 

s dieťaťom bez MP. 

Dôvodmi umiestňovania dieťaťa do náhradnej starostlivosti sa zaoberá aj Bizová (2015), 

ktorá hovorí, že príčiny možno rozdeliť do 3 skupín. Prvou skupinou sú objektívne príčiny. 

Tieto vychádzajú z toho, že rodičia chcú zabezpečovať starostlivosť o svoje dieťa, ale závažné 

životné okolnosti im to neumožňujú. Medzi takéto okolnosti zaraďujeme napr. úmrtie rodiča 

resp. oboch rodičov, dlhodobá hospitalizácia, drogová závislosť. V rámci objektívnych príčin 

treba však konštatovať, že za niektoré príčiny sú zodpovední samotní rodičia avšak v prípade 

záujmu rodičov starať sa o svoje dieťa súd môže namiesto ústavnej starostlivosti nariadiť 

predbežné opatrenie. Z toho vyplýva, že dieťa teda môže stráviť v DeD len obmedzené časové 

obdobie, tzn. pokiaľ nedôjde k náprave zo strany rodiča. Druhá skupina zahŕňa subjektívne 
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príčiny, ktoré predstavujú neochotu rodiča zabezpečovať starostlivosť o dieťa. Do tejto 

skupiny zaraďujeme deti s postihnutím a deti závislých rodičov. Tretiu skupinu predstavujú 

príčiny plynúce z neschopnosti alebo nevedomosti. Môžeme sem zaradiť deti, ktoré sú 

zanedbávané, deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale aj deti s problematickou 

výchovou. K nariadeniu ústavnej výchovy dochádza vtedy, keď je ohrozený psychický alebo 

fyzický vývin dieťaťa. 

Na základe výskumu, ktorý realizoval Úsmev ako dar (2012) môžeme stanoviť určité rizikové 

faktory, v dôsledku ktorých dochádza k vyňatiu z biologickej rodiny. Ako prvé môžeme určiť 

rizikové faktory na strane matky. Tieto vychádzajú napr. z toho ak je matka bez partnera, bez 

stáleho bývania, má nízke vzdelanie, je dlhodobo nezamestnaná alebo na materskej 

dovolenke. Na strane otca je charakteristická dlhodobá nezamestnanosť, nízke vzdelanie, 

nedostatok zodpovednosti za výchovu detí. Na strane dieťaťa môžeme za rizikové faktory 

považovať zanedbávanie školskej dochádzky, páchanie trestnej činnosti, nevhodné trávenie 

voľného času, poruchy správania v škole, poruchy vzťahov k rodičom alebo rovesníkom. 

Rizikové faktory na strane oboch rodičov predstavovali predovšetkým stratu bývania, 

alkoholizmus, zdravotný stav, týranie v rodine, agresivita. 

Podľa vyššie spomenutých dôvodov môže dôjsť k vyňatiu dieťaťa z biologickej rodiny. Často 

sa stáva, že k takémuto rozhodnutiu dochádza práve vtedy, keď rodičia nedokážu riešiť 

problémy, ktoré sa ocitli v ich rodine alebo prežívajú rôzne krízy, či problémy na strane 

rodičov alebo aj detí. Rodina postupne stráca schopnosť zvládania danej situácie a môže dôjsť 

k jej rozpadu. „Azda najdôležitejším zistením výskumu je, že až 56 % vyňatých detí má šancu 

vrátiť sa do pôvodnej rodiny, ak sa splnia určité predpoklady a rodina dostane náležitú 

podporu v podobe sanácie rodinného prostredia. Nádejou je fakt, že viac ako polovica matiek 

spolupracovala s úradmi pred vyňatím dieťaťa. Naopak alarmujúcim zistením je malý záujem 

otcov vyňatých detí o spoluprácu s úradmi pred aj po vyňatí“ (Úsmev ako dar, 2012). 

 

2.3 Integrácia a problematický vývin detí v detskom domove 

V prípade, že súd nariadi dieťaťu alebo mladému dospelému zaradenie do ústavnej výchovy 

určí aj zariadenie, do ktorého bude umiestnené s tým, že prihliada na citovú väzbu. 

Po príchode dieťaťa do zariadenia je úlohou SPr. pomôcť dieťaťu zorientovať sa v zariadení. 

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zaradiť do teoretickej časti aj to, čím prechádza dieťa krátko 

po jeho nástupe do DeD a ako prebieha jeho integrácia. Možno len konštatovať, že pre dieťa 

s postihnutím je potrebné venovať mu väčší priestor na zorientovanie sa. Preto sa zameriame 
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aj na problematický vývin detí v DeD. Považujeme zároveň za dôležité objasniť pojem 

integrácia. 

Fischer a Škoda (2008, s. 23) definujú integráciu ako „snahu o úplné zapojenie 

hendikepovaného jedinca, splynutie, začlenenie a zapojenie v spoločnosti.“ Podľa Valášeka 

(2016, s. 11) rozumieme „pod integráciou (z lat. integer – nenarušený, úplný, celý, integrare – 

zjednocovanie, sceľovanie) rozumieme v širšom zmysle začlenenie osôb so znevýhodnením 

alebo postihnutím v spoločnosti.“ Slowík (2008) hovorí, že integráciu je potrebné podporovať 

a vytvárať pre ňu vhodné podmienky predovšetkým pre rizikové skupiny osôb akými sú napr. 

etnické menšiny, osoby s postihnutím alebo deti a mladí dospelí v DeD. 

„Pozitívnym trendom je umiestňovanie detí so špeciálnymi potrebami (napr. s mentálnym 

postihnutím alebo poruchami správania) do bežných samostatných skupín, teda 

ich integrácia. A hoci v mnohých detských domovoch stále existujú špecializované skupiny 

pre takto „zadefinované“ deti, vo viacerých presadzujú in integráciu medzi ostatné deti, 

pretože si uvedomujú vysoké riziko ich stigmatizácie a sociálneho vylúčenia“ (Chudžíková, 

2015, s. 51). Pri starostlivosti o dieťa dochádza prirodzene k vytváraniu určitých vzťahov 

a väzieb medzi zamestnancami DeD a deťmi, o ktoré sa starajú, ale aj medzi deťmi navzájom. 

Avšak je veľmi dôležité, aby sa dodržiavali určité hranice pri práci. Je však známe, že dieťa 

potrebuje vo svojom živote osobu, ku ktorej by mohlo mať vzťahovú väzbu. V prípade, 

že dieťa je odlúčené z biologickej rodiny je potrebné, aby sa takáto väzba vytvorila 

čo najrýchlejšie k inej osobe, ktorá je vhodná na vzťahovú väzbu (Bittner a kol. 2007). 

Vzťahová väzba predstavuje „geneticky naprogramovaný repertoár správania, ktorý nás 

v primeranom prostredí viac či menej silne zameriava na príslušnú hlavnú osobu, táto 

potreba blízkosti má okrem toho funkciu chrániť dieťa od obdobia batoľaťa 

pred nebezpečenstvami a súvisí s evolučnou adaptáciou človeka, pôvodne zrejme hlavne 

pred nebezpečenstvom od dravých zverov“ (Hašto, 2005, s. 69). Vytvorenie takejto väzby 

umožňuje dieťaťu lepšie zvládnuť integráciu na nové prostredie. Integrácia do prostredia DeD 

má dve stránky. Prvá stránka je behaviorálna a zahŕňa napr. rešpektovanie režimu DeD (viď 

v kapitole 2.4) alebo účasť na voľno-časových aktivitách. Druhá stránka je afektívna a zahŕňa 

pocit spolupatričnosti dieťaťa do určitej skupiny (Leathers, 2005). 

Každý DeD má vytvorený vlastný postup práce, ktorý využíva pri prijatí nového dieťaťa. 

Vo všeobecnosti však možno povedať, že dôležité je, aby už pri vstupe dieťa dostalo 

čo najviac informácií o fungovaní, organizácii, priestoroch a taktiež aj zamestnancoch DeD. 

Neodmysliteľnou súčasťou je aj to, aby dieťa pochopilo, že umiestnenie v DeD nie 

je definitívne riešenie, ale v prípade, že existujú reálne možnosti tak návrat do biologickej 
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rodiny je možný, ak je rodina ochotná prejsť sanáciou, respektíve je možné umiestnenie 

do profesionálnej rodiny. Takýto prístup pomáha prekonať dieťaťu strach z neznámeho 

prostredia (Chudžiková, 2015). 

Problematický vývin detí s MP je charakteristický tým, že dieťa vykazuje určité znaky, ktoré 

vývin dieťaťa spomaľujú. Tak napr. sem patrí infantilnosť, závislosť na rodičoch, porucha 

interpersonálnych vzťahov, upnutie sa na detaily, znížená mechanická a logická pamäť, 

zvýšená potreba bezpečnosti, malá prispôsobivosť a pod. Medzi ďalšie znaky, ktoré 

spôsobujú problémy vo vývine zaraďujeme: 

 spomalenosť a znížený rozsah zrakového vnímania – spôsobuje to problémy dieťaťa 

v orientácii v prostredí v ktorom sa nachádza, 

 problémy vo vnímaní obrysov geometrických tvarov z prostredia – obrazce, na ktoré 

chceme aby sa sústredil musíme jasne odlíšiť od pozadia, 

 inaktívne vnímanie – neschopnosť vnímať detaily napr. keď pootočíme obrázok dieťa 

nedokáže rozpoznať, že ide o ten istý obrázok, 

 nedostatočné priestorové vnímanie, 

 znížená citlivosť hmatov, 

 nedostatočné vnímanie času (Valenta, 2014). 

 

2.4 Výchova dieťaťa v detskom domove 

Podstatou starostlivosti o deti a mladých dospelých v DeD je, aby výchova bola čo najviac 

podobná výchove v rodine. Preto aj myšlienka samostatných skupín vychádza z princípu 

rodiny. Takáto skupina zdieľa spoločný bytový priestor, kde sa nachádza okrem izieb detí 

aj spoločná kuchyňa, obývacia miestnosť a toaleta. Deti vykonávajú bežné domáce práce 

ako upratovanie, nakupovanie, príprava jedla a iné činnosti, ktoré majú slúžiť ako nácvik 

zvládania samostatného života v budúcnosti. Činnosti, ktoré vykonávajú, sa uskutočňujú 

na základe dohodnutého harmonogramu. Harmonogram sa líši v závislosti od toho, či ide 

o pracovný deň alebo víkend resp. sviatok (Bizová, 2015). 

Druhá kapitola je rozdelená do 4 podkapitol. Zameriava sa na terminológiu týkajúcu sa MP, 

popisuje dôvody umiestňovania detí do DeD ako aj integráciu a problematický vývin. V rámci 

integrácie je dôležitá informovanosť dieťaťa, a preto niektoré DeD využívajú aj moderný 

spôsob informovania napr. prostredníctvom brožúr, letákov a často aj dobre spracovaná 

internetová stránka môže pomôcť pri zorientovaní sa a získaní informácií o aktivitách DeD 

a podujatiach, do ktorých sa zapájajú a pod. Posledná časť popisuje výchovu a približuje 
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aj časový harmonogram, ktorý sa rozlišuje v pracovných dňoch a v dňoch počas sviatkov 

a víkendov. 

 

3  SOCIÁLNY PRACOVNÍK V DETSKOM DOMOVE 

 

SPr. v DeD má na starosti viacero úloh. Jeho pozícia v rámci DeD je nenahraditeľná, 

a preto sme sa rozhodli venovať 3 kapitolu práve úlohám a kompetenciám, ktoré zastáva 

a taktiež metódam a terapiám, ktoré SPr. využíva. Považujeme za potrebné objasniť pojem 

SPr. a vysvetliť kto môže zastávať túto pozíciu v DeD. 

Podľa § 2 zákona NR SR č. 219/2014 Z. z. o SP a o podmienkach na výkon niektorých 

odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov sa za SPr. považuje SPr. a asistent SP, ktorý uplatňuje: „prístupy zodpovedajúce 

cieľu vykonávanej sociálnej práce a poznatkom odboru sociálna práca s využitím odborných 

metód práce v závislosti od zamerania sociálnej práce. Sociálna práca je sociálnym 

pracovníkom a asistentom sociálnej práce vykonávaná vo vzájomnej súvislosti s inými 

odbornými činnosťami z oblasti psychológie, práva, medicíny, pedagogiky, sociológie 

a z ďalších oblastí.“ 

 

3.1 Úlohy sociálneho pracovníka v detskom domove 

SPr. v DeD plní množstvo úloh, teda by sme mohli povedať, že je v pozícii koordinátora. Jeho 

práca sa dá rozdeliť do jednotlivých fáz, pretože jeho úloha nezačína len vtedy, keď dieťa 

nastúpi do DeD, ale už pred jeho nástupom. Nasledovné delenie vychádza z Metodickej 

príručky pre SPr. zariadenia SPOD a SK DeD v Ružomberku (DeD RK, 2017). Úlohy 

rozdeľujeme na nasledovné fázy: 

I. fáza - Pred umiestnením dieťaťa: v rámci tejto fázy je dôležité získavať všetky 

informácie o dieťati v spolupráci s koordinátorom ústredia, príslušným úradom, rodinou 

dieťaťa, ale aj inými inštitúciami. Ďalej pripravuje dieťa na prijatie do zariadenia, zorganizuje 

tím pracovníkov, ktorí budú s dieťaťom spolupracovať, oboznámi ich so sociálnou správou 

dieťaťa a dohodnú sa na tom, do ktorej skupiny umiestnia dieťa a založia mu spisovú 

dokumentáciu. Spolupráca odborníkov je dôležitá pretože sa snažia s ohľadom na diagnózu 

dieťaťa zvoliť vhodný prístup (DeD RK, 2017). 



551 

 

 Zuzana Thomková: Kompetencie a úlohy sociálneho pracovníka pri integrácii detí s mentálnym 

postihnutím v detskom domove 

II. fáza - Prijímanie dieťaťa: táto fáza začína dňom nástupu dieťaťa do DeD a možno 

ju rozdeliť na dve časti v ktorých jedna predstavuje fyzické prijatie dieťaťa a druhá zahŕňa 

administratívnu časť práce. Administratívna časť práce zahŕňa: 

a) prevzatie príslušných dokladov a doplnenie osobného spisu dieťaťa – sem patrí 

rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej výchovy, predbežného opatrenia, rodný list 

dieťaťa, sociálnu správu o pomeroch dieťaťa, posudok o zdravotnom postihnutí ak bol 

vydaný, taktiež aj preukaz zdravotného poistenia, správu o zdravotnom stave, lieky 

a vysvedčenie. Následne všetky údaje o dieťati sa zapíšu do kmeňovej knihy. 

b) vypracovanie povinných hlásení – tzn., že SPr. má povinnosť do 3 pracovných dní 

oznámiť prijatie dieťaťa do starostlivosti zariadenia, príslušnému úradu, okresnému súdu, 

obci a biologickým rodičom (DeD RK, 2017). 

III. fáza - Po umiestnení: v tejto fáze je dôležité vypracovanie diagnostiky, ktorá slúži 

na poznávanie ľudí v praktickej činnosti, skúma psychickú zrelosť, spôsobilosť pre určité 

pracovné alebo spoločenské funkcie. V rámci diagnostiky okrem rozhovoru a pozorovania 

môžeme využiť anamnézu (zisťujeme ňou údaje z minulosti klienta, ktoré majú významný 

vplyv na poznanie jeho osobnosti), genogram (mapa rodinných vzťahov) alebo ekomapu 

(grafické znázornenie danej osoby alebo rodiny v súvislosti s jej vzťahom s prostredím). Ďalej 

jeho úlohou je vedenie sociálnej dokumentácie dieťaťa, ktorá okrem vyššie spomínaných 

dokumentov zahŕňa aj diagnostickú správu, fotografie dieťaťa, obrazový a zvukový záznam 

dieťaťa, záznamy o návštevách rodičov, záznamy o psychickom, fyzickom a sociálnom 

vývine, iné informácie napr. o úschove vkladnej knižky, ale aj individuálny plán. SPr. taktiež 

podporuje rodinné vzťahy pokiaľ je to možné a vypracováva plán SP a zabezpečuje rôzne 

činnosti súvisiace s riešením životnej situácie dieťaťa ako napr. vybavovanie rôznych 

dokladov, vybavovanie sirotského a invalidného dôchodku, úkony súvisiace s vybavovaním 

poručníctva a opatrovníctva, činnosti súvisiace s významnými životnými udalosťami ako krst, 

sobáš, alebo tvorba úspor (DeD RK, 2017). 

IV. fáza - Príprava na ukončenie ústavnej starostlivosti: súvisí s prípravou na návrat 

do biologickej rodiny, činnosti súvisiace s prípravou NRS, alebo v prípade dovŕšenia 

plnoletosti dieťaťa výplata príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa, ak nebola podaná 

žiadosť o poskytnutie ďalšej starostlivosti (DeD RK, 2017). 
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3.2 Kompetencie sociálneho pracovníka v detskom domove 

V úvode danej podkapitoly považujeme za potrebné objasniť pojem kompetencie. Ďalej 

sa budeme venovať popisu voči komu SPr. v DeD uplatňuje svoje kompetencie. 

Pojem kompetencie ma viacero významov. Podľa Blaška (2010) neexistuje jednoznačné 

vymedzenie daného pojmu. Pojem kompetencie definovali odborníci z oblasti sociológie, 

pedagogiky, filozofie, ale aj psychológie a ekonómie. 

V slovenčine je dôležité rozlišovať medzi pojmami kompetentné konanie a schopnosť byť 

kompetentným. Pod pojmom kompetentné konanie rozumieme disponovanie určitými 

právomocami. Za schopnosť byť kompetentným je označovaná osoba, ktorá má okrem 

právomocí aj vedomosti, zručnosti pre výkon týchto kompetencií (Levická, 2002). 

Pre potreby danej práce sme sa rozhodli využívať definíciu, ktorá hovorí o tom, 

že kompetentný SPr. je v našom ponímaní ten, kto disponuje právomocou vykonávať SP 

jednak ako absolvent odborného vzdelávania a jednak ako člen sociálnej organizácie, a tiež je 

to aj osoba, ktorá je schopná vo svojom povolaní konať v súlade s uznávanou profesionálnou 

rolou (Havrdová, 1999). 

Kompetencie SPr. v DeD rozdeľujeme na tri oblasti: 

 kompetencie vo vzťahu k dieťaťu, 

 kompetencie vo vzťahu k biologickej rodine, 

 kompetencie vo vzťahu k profesionálnym rodinám (DeD RK, 2017). 

 

3.3 Vybrané metódy sociálnej práce s dieťaťom s mentálnym postihnutím a jeho 

rodinou v detskom domove 

SPr. v DeD využíva vo svojej práci množstvo metód, z ktorých niektoré sú viac vhodné 

pre prácu s dieťaťom s MP. Preto sme sa rozhodli do našej práce zaradiť aj podkapitolu 

venovanú metódam SP. Vychádzame z metód, ktoré využíva tak DeD Martin, ako aj DeD 

Ružomberok. 

„Metóda sociálnej práce je „spôsob ako dosiahnuť vopred stanovený cieľ prostredníctvom 

profesionálnej činnosti sociálnych pracovníkov pri práci s jednotlivcom, rodinou, skupinou, 

komunitou alebo inštitúciou“ (Mátel, 2013, s. 177). 

Rozhovor je základný nástroj práce SPr. Komunikácia by sa mala odlišovať vzhľadom 

na stupeň postihnutia. SPr. by sa mal snažiť využívať také slová, ktoré sú ľahko 

porozumiteľné aj pre dieťa s MP. Ak sa jedná o osobu v hraničnom pásme IQ 50-69 
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komunikácia vychádza z využívania ustálených výrazov a osoba dokáže porozumieť 

jednoduchým súvislostiam. V hraničnom pásme IQ 35-49 je schopnosť porozumieť reči 

značne ťažšia a takéto osoby radšej využívajú neverbálnu komunikáciu. Komunikovanie 

s osobou v hraničnom pásme IQ 20-34 je takmer nemožné preto sa využívajú skôr obrázkové 

systémy. Komunikácia s osobou v pásme menej ako 20 IQ pozostáva skôr zo sledovania 

pohybov očí alebo končatín (Slowík, 2010). 

Pozorovanie je v prípade dieťaťa s MP dobre využiteľné z dôvodu, že deti nedokážu klamať 

a veľmi rýchlo prezradia svoje správanie. Z pozorovania SPr. dokáže zistiť pocity dieťaťa, 

schopnosť komunikovať s ostatnými, reakcie na rôzne situácie a reakcie na rôzne osoby, 

ale aj reakcie pri návšteve rodičov alebo blízkych (DSS Méta Martin, 2013). 

Krízová intervencia. „Cieľom je poskytnúť klientovi bezpečie, podporu, nádej a vedenie, 

aby pocítil úľavu, aby sa zvýšila jeho schopnosť situáciu zvládnuť a aby sa vrátil 

na predkrízovú úroveň prispôsobenia sa a žitia“ (Litavská a kol. 2013, s. 49). V rámci DeD 

môže byť krízová intervencia poskytovaná po skončení pobytu mladého dospelého v DeD 

(MPSVaR SR, 2017). 

Mediácia „ponúka citlivé riešenie konfliktov. Je možno poslednou možnosťou na zachovanie 

aspoň uspokojivých rodinných vzťahov“ (Jarošová, 2015, s. 82). V poslednom období 

sa zvyšuje záujem o služby mediátora v DeD. Táto iniciatíva plynie nielen od psychológov, 

ale predovšetkým od SPr, ktorí mediáciu využívajú na vedenie už spomínaných prípadových 

konferencií v časti 3.1 (Gerdová, 2014). Vzhľadom nato, že DeD považujú prípadové rodinné 

konferencie za metódu rozhodli sme sa ich charakterizovať ako samostatnú metódu. 

Prípadová rodinná konferencia predstavuje spoločné stretnutie pomáhajúcich pracovníkov 

(t.j. SPr., psychológ, pediater, vychovávateľ, asistent) DeD, ktorí sa podieľajú na ochrane práv 

dieťaťa a v rámci konferencie navrhujú riešenia situácií, ktoré ohrozujú dieťa. Obsah 

prípadovej konferencie predstavuje vždy prípad jedného konkrétneho dieťaťa. Okrem 

spomínaných odborníkov sa konferencie zúčastňuje aj rodina dieťaťa, prípadne aj samotné 

dieťa s ohľadom na vek a rozumové schopnosti. U MP dieťaťa je jeho prítomnosť 

diskutabilná z ohľadu na jeho postihnutie je vhodnejšie nevystavovať dieťa stresu (Gerdová, 

2014). 

Sociálne poradenstvo poskytuje pomoc pri riešení medziľudských vzťahov, sebarealizácii 

jedinca, osobného rastu, riešenie krízových situácií, zvyšovanie kvality života a pomoc 

pri hľadaní zmyslu života (Gabura, 2013). 

Návšteva v rodine. „Návšteva v rodine ako metóda práce detského domova je záležitosťou 

viacerých pracovníkov, ktorí ju hodnotia zo svojho uhla pohľadu. Vychovávateľ sleduje 
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výchovný štýl rodiča, úroveň vedomostí, ktorými rodič disponuje pre zaškolení dieťaťa, 

vzájomné vzťahy medzi rodičmi a deťmi. Psychológ venuje pozornosť osobnostným 

charakteristikám rodičov. Sociálneho pracovníka zaujímajú údaje o sociálnych podmienkach 

rodiny atď. Návšteva v rodine sa realizuje aj za prítomnosti dieťaťa, ak je to v záujme 

ozdravenia vzťahu potrebné“ (DeD Topoľčany, 2017). 

Supervízia je „nástrojom pre optimalizovanie a overovanie si správnosti postupov, a je 

priestorom pre hľadanie alternatív v práci sociálneho pracovníka, pre poskytnutie spätnej 

väzby a svojimi intervenciami chráni užívateľa služieb sociálnej práce pred poškodením až 

zneužitím“ (Vaska, 2012). 

Napodobňovanie je metóda, ktorá umožňuje osobe s MP dosahovať progres v sociálnom 

správaní. Osoba s MP sa prostredníctvom napodobňovania učí sústrediť na osoby, predmety 

alebo situácie. Napodobňovanie umožňuje naučiť dieťa základným domácim prácam ako 

napr. upratanie si izby (Zdrahal, 2009). 

 

3.4 Vybrané terapie využívané pri práci s dieťaťom s mentálnym postihnutím 

v detskom domove 

Okrem metód SP SPr. môže využívať aj terapie, ktoré mu môžu pomôcť porozumieť 

správaniu alebo pocitom dieťaťa s MP. Vybrali sme nasledovné terapie. 

Muzikoterapia. Hudba má veľký význam v živote človeka s MP, pretože ju dokáže vnímať 

aj osoba, ktorá ma hlboký stupeň MP. Hudba dokáže podporovať kognitívne procesy 

a pomáha pri osvojovaní vedomostí a zručností. Pri muzikoterapii je však dôležité prihliadať 

na jeho mentálny vek. Cieľom muzikoterapie je zlepšiť orientáciu v prostredí, zlepšiť 

komunikáciu s okolím, zlepšiť vyjadrovanie svojich pocitov, potrieb a rozvíjať slovnú zásobu 

(Mastnak a kol. 2014). Všeobecne môžeme povedať, že muzikoterapia je profesionálne 

využívanie hudby ako prostriedku intervencie v zdravotníckych a vzdelávacích zariadeniach, 

ale aj v bežnom prostredí pre jednotlivca, skupinu alebo komunitu, s cieľom zlepšiť fyzické, 

sociálne, komunikačné, emocionálne, intelektuálne zložky zdravia (WFMT, 2011). 

Dramatoterapia využíva aspekty drámy a divadla ako liečebný proces. Je metódou, ktorej 

cieľom je objavenie kreativity, fantázie a zároveň pôsobí na vzdelávací proces (BADth, 

2011). Osoby s MP si vyžadujú systematickú prácu, zrozumiteľné vyslovenie požiadaviek 

a časté opakovanie (Krajčírik, 2015). 

Arteterapia pomáha osobe s MP posilňovať sebadôveru a pocit dôležitosti pre spoločnosť. 

Význam spočíva v tom, že prostredníctvom arteterapie dieťa dokáže vyrobiť nejaký predmet, 
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kresbu, ktorú môže podarovať niekomu alebo sa môže vystaviť, dokonca aj predať 

v niektorých prípadoch (Potměšilová, 2014). 

Ergoterapia predstavuje tzv. terapiu prácou. Cieľom ergoterapie je dosiahnutie maximálnej 

sebestačnosti a aktívneho zapojenia do života. V DeD ergoterapia slúži na nácvik 

samostatnosti a samoobslužných činností. Hlavným cieľom je vytvorenie atmosféry bezpečia, 

podpora tvorby vzťahov, rozvoj sebavedomia, zlepšenie orientácie vo vzťahoch, rozvoj 

tvorivosti ale aj rozvoj manuálnych zručností (Grófová a kol. 2015). 

Multisenzorická stimulácia sa realizuje prostredníctvom metódy Snoezelen 

tzn. multifunkčná metóda, ktorá sa vykonáva v prostredí na to upravenom. Za upravené 

prostredie sa považuje prostredie s príjemnými svetelnými a zvukovými prvkami, vôňou 

a hudbou. Využívame ju s cieľom zlepšenia pozornosti, komunikačných schopností, ale slúžia 

aj na relaxáciu a odreagovanie agresivity (Komorová, 2013). 

Zooterapia je vnímaná ako liečba za pomoci zvieraťa, ktorá zahŕňa starostlivosť o neho, 

dotyky, pohladenie, kontakt s ním a komunikáciu prostredníctvom zvieraťa. Za vhodné zviera 

sa považuje pes, mačka, kôň, delfín, hmyz, vtáctvo a iné (Klech, 2014). Zviera ovplyvňuje 

životné pocity človeka a pomáha mu vytvoriť záujem o dianie okolo seba, ale pôsobí aj na 

výchovnú zložku. Taktiež zmierňuje pocit úzkosti, napätia, stresu a depresie (Krajčírik, 2015). 

Terapia hrou sa využíva pri zvládaní výchovných problémov prostredníctvom hry. Potreby 

dieťaťa sú vyjadrené jazykom hry. Hrou sa dieťa odreaguje, zbaví napätia, rozvíja pozitívne 

sebahodnotenie, preberá zodpovednosť za svoje správanie, vie sa akceptovať, samostatne sa 

rozhoduje a zažíva pocit, že má veci pod kontrolou (Grófová, 2015). 

Sandplay terapia využíva pieskovisko na terapeutickú prácu. Okrem piesku sú dôležité 

aj predmety ako postavičky, zvieratká, formičky na vytváranie rôznych postáv. Za pomoci 

týchto pomôcok dieťa stavia rôzne obrazce, scény, ktoré komentuje. Dieťa pomocou piesku 

vyjadruje svoje vnútorné prežívanie, ktorému dokáže lepšie porozumieť aj terapeut 

(Vrabľová, 2017). 

Tretia kapitola ponúka informácie rozdelené do 4 podkapitol. V úvode kapitoly 

sme sa sústredili na to, aby sme objasnili pojem SPr. Podkapitola poskytuje súhrnné 

informácie o úlohách SPr. rozdelených do jednotlivých fáz a taktiež informácie 

o kompetenciách SPr. Nasledujúce dve podkapitoly sme venovali metódam a terapiám práce. 

Metódy sme volili podľa výberu DeD, ktoré sa zúčastnili nášho výskumu. Terapie boli 

vyberané na základe odporúčaní zvolených DeD, ale popisovali sme aj terapie, ktoré by mohli 

byť dobre využiteľné pri práci s dieťaťom alebo mladým dospelým s MP.  
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4  EMPIRICKÁ ČASŤ 

 

Ako sme už spomínali v teoretickej časti predkladanej práce úloha SPr. v DeD 

je nenahraditeľná. SPr. plní množstvo úloh, ktoré sú vzájomne previazané a nadväzujú 

na seba. Rozhodli sme sa preto venovať daný výskum práve popisu kompetencií a úloh SPr. 

v DeD pri integrácii detí s MP. Hoci je problematika MP často rozoberaná a existuje 

množstvo výskumov v oblasti popisu kompetencií a úloh SPr. v DeD, málo výskumov 

je konkrétne zameraných na cieľovú skupinu MP. Z toho plynie aj výskumný problém, ktorý 

sa bude snažiť objasniť danú problematiku. Záujem o danú tému vychádza aj z toho dôvodu, 

že témou MP sme sa zaoberali aj v bakalárskej práci. Úvod empirickej časti venujeme 

prehľadu problematiky vzťahujúcej sa k vybranej téme. 

 

4.1 Prehľad problematiky 

Na Slovensku k 01. 10. 2016 bolo v Bratislavskom kraji 5 štátnych DeD, v Trnavskom kraji 

7 štátnych DeD, v Trenčianskom kraji 6 štátnych DeD, v Žilinskom kraji 6 štátnych DeD, v 

Banskobystrickom kraji 12 štátnych DeD, v Nitrianskom kraji 8 štátnych DeD, v Košickom 

kraji 14 štátnych DeD a v Prešovskom kraji 8 štátnych DeD. Okrem štátnych DeD máme aj 

neštátne DeD. V Bratislavskom kraji sú 4, v Trnavskom kraji 3, v Trenčianskom kraji 1, 

v Žilinskom kraji 4, v Banskobystrickom kraji 5, v Nitrianskom kraji 3, v Košickom kraji 2 

a Prešovskom kraji 4 (ÚPSVaR, 2016). Štatistiky vykazujú, že v roku 2011 bolo 

v náhradných rodinách umiestnených 8646 detí a 4207 detí bolo v ústavnej starostlivosti 

(Marošiová a kol. 2012). 

Výskumy realizované v zahraničí sa zaoberajú skôr starostlivosťou profesionálnych rodičov 

o deti (Philips, 2016). Coyle (2014) uvádza, že SPr. pri starostlivosti o MP dieťa musí 

vykazovať hlbšie porozumenie jeho špecifických potrieb a práv. 

Každý človek má určité práva, ktoré sú neodňateľné. Takisto osoby s postihnutím majú svoje 

práva. Medzi takéto práve môžeme zaradiť právo osôb byť čo najbližšie k prirodzenému 

prostrediu teda byť integrovaný. Koncepcia integrácie osôb s MP vo svete prebiehala 

v rôznych obdobiach (Konza, 2008). Na Slovensku sa integrácia MP stále rozvíja. Odporúča 

sa, aby sa slovenská vláda pridŕžala Helsinskej deklarácii o rovnosti a službách pre ľudí s MP 

z 11. júla 1996, najmä v článkoch č. 6-9 (Holubíková, 2004). Dôležitou úlohou SPr. je 

integrovať dieťa s MP do akéhokoľvek prostredia, a teda aj do prostredia, ktoré sa mu stáva 

domovom na určitý čas. Súčasťou integrovania dieťaťa na podmienky DeD je jeho 
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emocionálne prežívanie, o to je to náročnejšie v prípade dieťaťa s MP. Problematikou 

emocionálneho prežívania sa zaoberalo viacero výskumov pričom samotný problém 

spôsobuje odlúčenie dieťaťa od svojej biologickej rodiny. 

U detí žijúcich v DeD sú prítomné výrazné vývinové, behaviorálne a emocionálne problémy 

(Pecora et al., 2011). Vis et al., (2014) v tejto súvislosti zistil, že deti žijúce v DeD majú 

vysoké mieri emocionálnych a behaviorálnych problémov pričom chlapci preukazovali viac 

problémov v mladom veku, zatiaľ čo u dievčat sa problémy vyvinuli vo vyššom veku. 

Úlohou SPr. pri integrácii je aj zabezpečovanie voľno-časových aktivít. V tejto oblasti bol 

realizovaný výskum, ktorý sa zameriaval na kvalitu života, priateľstva a voľno-časových 

aktivít osôb s MP, ktoré žijú v komunitnom prostredí alebo v pestúnskej starostlivosti. Zistilo 

sa, že osoby žijúce v pestúnskej starostlivosti majú viac voľno-časových aktivít ako tí, ktorí 

žijú v pobytových zariadeniach v komunite (Duvdevany et al., 2004). Shaw (2013) poukazuje 

na to, že výskumy realizované v DeD hovoria o dôležitosti holistického prístupu, ktorý sa 

zameriava na rozpoznanie hodnôt a identít detí pred vstupom do DeD. 

V danej problematike existuje iba málo dostupnej literatúry, ktorá by popisovala kompetencie 

a úlohy SPr. v DeD pri starostlivosti o deti s MP. 

 

4.2 Predmet výskumu 

Predmetom nášho výskumu sú úlohy a kompetencie, ktoré prináležia SPr. súvisiace 

s integráciou cieľovej skupiny MP v DeD. 

 

4.2.1 Výskumný problém 

V dnešnej dobe, kedy sa kladie dôraz na integráciu je dôležité prihliadať aj na to, do akej 

miery je možné integráciu zabezpečiť. V praxi sa potvrdilo, že nie vždy je vhodné a potrebné 

nasilu zabezpečovať integráciu. To isté platí aj pre DeD, ktoré sa túto ideológiu snažia 

dodržiavať, pričom prihliadajú nato, aby v samostatných skupinách nebolo príliš veľa detí 

s postihnutím. Z nášho pohľadu sa nám zdá vhodné, aby sme v rámci danej témy objasnili aj 

to, aké metódy a terapie môžu pomôcť pomáhajúcim profesionálom pri zbližovaní sa 

s dieťaťom a následnou prácou s ním. Za prínos našej práce považujeme aj objasnenie toho, 

akým spôsobom SPr. postupuje pri integrovaní dieťaťa s MP. Na základe výskumného 

problému sme si zvolili nasledovné ciele. 
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4.3 Cieľ výskumu 

Cieľ výskumu je stanovený na základe spracovanej teoretickej časti, ktorá nadväzuje na náš 

výskumný problém. Teoretickou časťou sme sa snažili priblížiť kontext skúmanej 

problematiky, ktorý je podložený kvalitatívnym výskumom. Hlavným cieľom výskumu 

je analyzovať úlohy a kompetencie sociálneho pracovníka pri integrácii detí s mentálnym 

postihnutím v detskom domove, ako aj celkovej starostlivosti o nich, a zároveň popísať 

a disociovať špecifiká práce sociálneho pracovníka detského domova s dieťaťom s mentálnym 

postihnutím. Vychádzajúc z hlavného cieľa sme si stanovili 4 čiastkové ciele. 

 

4.3.1 Čiastkové ciele 

Hlavný cieľ sme rozdelili do nasledovných čiastkových cieľov: 

1. Zistiť povinnosti SPr. v DeD pri starostlivosti o dieťa s MP. 

2. Zistiť kompetencie SPr. pri práci s dieťaťom s MP v DeD. 

3. Zistiť aké metódy a terapie využíva SPr. pri práci s dieťaťom s MP v DeD. 

4. Zistiť aké sú špecifiká postupu práce pri integrácii dieťaťa s MP do DeD. 

 

4.3.2 Výskumné otázky 

Vychádzajúc z čiastkových cieľov sme stanovili nasledovné výskumné otázky: 

1. Aké úlohy má SPr. v DeD pri starostlivosti o dieťa s MP? 

2. Voči komu SPr. DeD uplatňuje svoje kompetencie pri práci s dieťaťom s MP? 

3. Ktoré metódy a terapie sú vhodné pri práci s dieťaťom s MP v DeD? 

4. Aké sú špecifiká postupu práce pri integrácii dieťaťa s MP do DeD? 

Na základe výskumných otázok sme vypracovali otázky, ktoré sme využili v rozhovore. 

Štruktúra rozhovoru je uvedená v prílohe A. Pre lepšiu orientáciu sa v cieľoch empirickej 

časti uvádzame ich prehľad v prílohe B. Znázorňuje hlavný cieľ výskumu rozdelený 

na jednotlivé čiastkové ciele a z nich vychádzajúce výskumné otázky, pričom 

pri ich zodpovedaní by sme mali dosiahnuť hlavný cieľ nášho výskumu. 

 

4.4 Etika výskumu 

Etická stránka pri kvalitatívnom výskume zohráva dôležitú úlohu z dôvodu osobného 

stretnutia sa so skúmanými osobami. Preto sme sa pri skontaktovaní so SRr. riadili zásadami 

slušnosti a zdvorilosti. Pri dohodovaní stretnutia na zrealizovanie rozhovoru sme sa snažili 
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prispôsobiť časovému harmonogramu konkrétnej SPr. nakoľko výskumný súbor tvorili iba 

ženy. SPr. sme dopredu informovali o priebehu rozhovoru a o jeho stručnom obsahu a taktiež 

o tom, že údaje získané z realizovania výskumu budú použité výlučne na výskumné účely. 

Výskum prebiehal individuálne vždy v kancelárii danej pracovníčky. 

 

4.5 Metodológia 

Vychádzajúc z toho, že DeD je zariadenie, ktoré funguje na základe zákona a určitých 

pravidiel, ktoré dodržujú všetky DeD, nepovažujeme za potrebné pri danej problematike 

využívať kvantitatívny výskum, ale skôr kvalitatívny výskum, aby sme sa dostali do hĺbky 

uvedenej témy zaoberajúcej sa kompetenciami, úlohami a rolou SPr. v DeD pri starostlivosti 

o deti s MP. Švaříček a kol. (2007) konštatuje, že tento typ výskumu sa odohráva väčšinou 

v prirodzenom prostredí výskumného súboru. 

Vzhľadom nato, že kvalitatívny výskum využíva spracovanie predvýskumu, rozhodli sme sa 

pre jeho realizáciu aj my. Predvýskum nám poslúžil nato, aby sme upravili formuláciu otázky 

číslo 4, ktorú sme rozdelili na dve otázky a otázky číslo 12 nakoľko sme zistili, že okrem 

zaužívaných terapií sa DeD snažia využívať aj rôzne typy moderných terapií pri práci 

s dieťaťom s MP. 

 

4.5.1 Výskumné metódy 

Na zisťovanie výskumných dát sme použili metódu rozhovoru so SPr. v DeD. Rozhovor bol 

štruktúrovaný, pričom otázky boli otvorené. Podľa Hendla (2016) štruktúrovaný rozhovor je 

tvorený otvorenými otázkami, ktoré sú vopred naformulované. Dáta získané týmto spôsobom 

sa považujú za základ pre jednoduchšiu analýzu. Tento typ rozhovoru sa využíva aj v prípade, 

že máme obmedzené možnosti rozhovor opakovať. Objektom záujmu je zistiť, ako SPr. 

postupuje pri integrovaní dieťaťa s MP v DeD, a ktoré metódy a terapie pri tom využíva. 

 

4.5.2 Výskumný súbor 

Výskumný súbor tvoria SPr. DeD v Martine a v Ružomberku. Súbor pozostáva zo 4 SPr. 

Výber vzorky bol zámerný, nakoľko sa v oboch DeD nachádzajú aj deti s MP. Nasledujúca 

tabuľka 2 ponúka prehľad pre lepšie zorientovanie sa vo výskumnom súbore nakoľko 

uvádzame aj prehľad participantov (ďalej len P) podieľajúcich sa na našom výskume. 
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Tabuľka 10 Prehľad participantov 

Por. č. Označenie participanta Miesto výkonu profesie 

1 P A DeD Ružomberok 

2 P B DeD Ružomberok 

3 P C DeD Martin 

4 P D DeD Martin 

Prameň: vlastné spracovanie 

 

4.6 Analýza dát výskumu 

Na interpretáciu dát použijeme metódu zakotvenej teórie. Zakotvená teória predstavuje návrh 

teórie pre fenomény v určitej situácii, na ktorú sa výskumník zameriava. Takáto teória je 

zakotvená v údajoch, ktoré sme získali počas výskumu (Hendl, 2016). Pod zakotvenou teóriu 

môžeme vidieť snahu, ktorá sa usiluje o to, aby sme získali z empirických dát teoretické 

poznanie. Myšlienka zakotvenej teórie spočíva v tom, že výskumník musí zvoliť prístup 

opätovného čítania dát, ktoré získal z terénu. Najdôležitejšou časťou zakotvenej teórie sú tzv. 

kódovacie procesy. Kódovanie má tri fázy a to otvorené, axiálne a selektívne. (Pavelek, 

2010). 

Po zrealizovaní rozhovorov, ktoré sme si prepísali na papier sme sa začali sústrediť 

na spracovanie získaných dát. Získané dáta sme spracovali pomocou otvoreného kódovania. 

Proces kódovania v našom prípade prebiehal spôsobom, v ktorom sme si najskôr označili 

v prepise rozhovorov segmenty, z ktorých sme následne tvorili jednotlivé kódy. Ďalší postup 

zahŕňal aplikáciu metódy ceruzka a papier, ktorá nám poslúžila na opätovné kódovanie. 

Pomocou techniky vyložených kariet sme si zvolili jednotlivé kategórie. 

 

4.7 Interpretácia výsledkov výskumu 

Po aplikovaní vyššie uvedeného postupu nám vznikli jednotlivé kategórie, subkategórie 

a kódy uvedené v prílohe C. Príslušné kategórie, subkategórie a kódy sme zoradili 

pod jednotlivé výskumné otázky. 

 

VO 1: Aké úlohy má SPr. v DeD pri starostlivosti o dieťa s MP?  

Prvá kategória vznikla ako dôsledok zodpovedania otázok vzťahujúcich sa k prvej výskumnej 

otázke. Otázky použité do rozhovoru sa nachádzajú v prílohe A. Túto výskumnú otázku sme 
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overovali otázkou č. 1, 2, 3, 4, 5. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že SPr. sa zhodovali 

vo viacerých odpovediach. 

 

KATEGÓRIA 1 Náplň práce sociálneho pracovníka v detskom domove 

V rámci danej kategórie nám odpovede P na uvedené otázky podporili vznik 4 subkategórií: 

potrebné činnosti na výkon SP v DeD, podpora pri vykonávaní úloh SPr. v DeD, diferenciácia 

pri plnení úloh voči deťom s MP a bariéry pri výkone profesie. Dané subkategórie vznikli na 

základe príslušných kódov uvedených v prílohe C. 

 

 Potrebné činnosti na výkon SP v DeD 

Bez pochýb možno konštatovať, že SPr. v DeD má na starosti množstvo úloh, ktoré musí 

splniť, čoho dôkazom sú aj výpovede P, ktoré sme mohli na základe jednotlivých tvrdení 

rozdeliť podľa kódov: (1) administratíva, (2) práca s rodinou, (3) priama práca 

s dieťaťom. Jednotlivé výpovede P sa zhodujú, že ich činnosť by sme mohli rozložiť 

na 3 zložky. P A (ad 1): „Ako sociálny pracovník vediem spisovú agendu detí pridelených do 

skupín v detskom domove. Spisová agenda tvorí vytvorenie individuálneho plánu rozvoja. 

Potom sú to náležitosti zahŕňajúce príjem dieťaťa, zaznamenávanie informácií o dieťati 

v rámci anamnézy, proces realizácie ústavnej starostlivosti – školské výsledky, zdravotný stav, 

správanie, záujmy dieťaťa, problémy či už výchovné, emočné, zdravotné. Tiež sem patrí aj 

zaznamenávanie zaslania sociálnych polročných správ pre úrady a súdy, ako aj písanie 

polročných správ, vybavovanie akýchkoľvek dokumentov, dôchodkov, majetkových záležitostí 

– napr. vkladných knižiek, invalidných dôchodkov, preukazov ŤZP. Vybavujem nevyhnutné 

záležitosti – vybavovanie OP, invalidného dôchodku, príjem do iného zariadenia pri 

výchovných alebo zdravotných problémoch. Vypracúvam podklady pre vyplatenie vreckového, 

vediem evidenciu vkladných knižiek, podklady pre vyplatenie stravného pre rodiča dieťaťa, 

pri krátkodobých pobytoch detí doma.“ P D (ad 1), ktorá hovorí: „Musím viesť údaje 

o návštevách alebo o tom, či sa rodičia nejakým spôsobom snažia kontaktovať s dieťaťom, 

toto všetko je potrebné evidovať. Spracovávam aj genogram a ekomapu. Potom úlohy, ktoré 

pozostávajú z vedenia vreckového, správy vkladnej knižky.“ Vzhľadom nato, že umiestnenie 

do DeD by nemalo byť vnímané ako konečné riešenie v prípade nežiaducej situácie v rodine 

je potrebné pracovať s biologickými rodinami umiestnených detí. Toto tvrdenie potvrdzujú 

všetci P. P D dopĺňa (ad 2): „Vo všeobecnosti sa snažím pracovať s rodinou aby došlo 

k náprave, teda aby sa dieťa mohlo vrátiť domov, ale nie vždy sa tak dá. Čiže podľa možností 

sa snažím či už vytvárať alebo udržiavať kontakt s rodinou. Potom také základné poskytovanie 
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informácií rodičom aké majú práva, povinnosti. Tiež sú to úlohy vzťahujúce 

sa k profesionálnym rodinám a to napr. informovať ich o stave dieťaťa, o sanácii pôvodnej 

rodiny celkovo by sa to dalo nazvať ako poradenstvo.“ P A (ad 2) potvrdzuje, že: „Sociálna 

práca s rodinou zahŕňa prácu v teréne, teda návšteva rodín dieťaťa a tiež sa zúčastňujem 

prípadových konferencií, ktoré sú zamerané na riešenie problémov rodiny.“ P B (ad 2) len 

dopĺňa: „Spolupracujem aj pri sanácii rodinného prostredia a zúčastňujem sa prípadových 

konferencií.“ Pri rozhovoroch s P sme sa často krát stretli s názorom, že väčšina ich času 

v práci zahŕňa predchádzajúce činnosti. Samotní P vnímajú pri svojej práci nedostatok času 

venovaného priamo deťom. Samozrejme sú činnosti, ktoré si vyžadujú spoluprácu SPr. 

s dieťaťom, ale prijali by, keby mali možnosť tráviť s deťmi viac času. Aj napriek tejto 

skutočnosti sa venujú týmto činnostiam. P A v rámci (ad 3) hovorí: „Samozrejme pri mojej 

práci je nevyhnutná práca s dieťaťom, sprevádzam dieťaťa na súdy, na políciu alebo 

kdekoľvek pri vybavovaní záležitostí.“ P B a P C (ad 3) sa pri odpovediach zhodujú, že ide 

o prácu, ktorá zahŕňa sprevádzanie na rôzne inštitúcie ako aj poskytovanie poradenstva. P D 

(ad 3) hovorí, že: „Medzi úlohy patrí aj organizovanie rekreačných pobytov s deťmi, voľno – 

časové aktivity, hry, ale väčšina práce je skôr pri papieroch. Čo sa týka detí krátko pred 18. 

rokom tak tam sa už sústreďujeme na to, aby som poskytovala poradenstvo o tom, čo bude po 

skončení pobytu v DeD. Čiže nejaké možnosti bývania, hľadania si práce, informácie 

o sociálnych službách, dávkach, ako narábať s peniazmi, ale aj poradenstvo o tom, aké sú 

riziká pri zobratí pôžičky.“ 

 

 Podpora pri vykonávaní úloh SPr. v DeD 

Všetci P sa zhodli na tom, že pri výkone svojich úloh často krát spolupracujú či už s rôznymi 

inštitúciami alebo im k výkonu pomáhajú stretnutia s kolegami, rôzne porady a supervízia. 

Dôsledkom týchto pomôcok, ktoré uľahčujú P výkon svojej profesie je vytvorenie kódov: (4) 

udalosti vyžadujúce účasť SPr. a (5) spolupracujúce inštitúcie. P A (ad 4) vníma ako 

podporu pri výkone profesie nasledovné: „Zúčastňujem sa pravidelne porád v Ded 

s riaditeľom, so samostatnou skupinou, s odborným tímom, zúčastňujem sa supervízie, 

konferencií, vzdelávania pre SPr. Nepravidelne sa zúčastňujem komunít na skupinách 

v prípade riešenia problémov s deťmi.“ Takisto P B (ad 4) vidí ako podporu: „Zúčastňujem 

sa na rôznych poradách, stretnutiach odborníkov, supervíznych stretnutí.“ Ako sme už 

spomínali SPr. prichádza do kontaktu pri plnení úloh s rôznymi inštitúciami. Ich spolupráca je 

nevyhnutná nakoľko starostlivosť o dieťa v DeD si vyžaduje komplexný prístup. P C (ad 5) 

uvádza, že spolupracuje s: „Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušné ÚPSVaR, 
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orgány samospráv a obcí, vyššie územné celky, centrá poradensko-psychologických služieb, 

školské zariadenia: materské školy, základné školy, súdy, polícia, exekučný úrad, sociálna 

poisťovňa, zdravotná poisťovňa, zdravotnícke zariadenia, dieťa a jeho biologická rodina, 

príbuzní, blízka osoba dieťaťa, spolupracovníci DeD: lekár, psychológ, špeciálny pedagóg, 

vychovávateľ, dobrovoľníci. Taktiež spolupracujem s výchovnými pracovníkmi zariadenia, 

psychológmi, hospodárkou, ekonomickým a personálnym úsekom, profesionálnymi rodičmi.“ 

P A (ad 5) dopĺňa ďalšie inštitúcie: „Akreditované subjekty – Úsmev ako dar, krízové centrá.“ 

P B (ad 5) uvažuje podobne a okrem spomenutých inštitúcií dopĺňa: „Spolupracujeme 

aj s pedopsychiatrami.“ 

 

 Diferenciácia pri plnení úloh voči deťom s MP 

Podľa odpovedí P existujú určité rozdiely, ktoré je potrebné dodržiavať pri starostlivosti o deti 

s MP. Samozrejme je nevyhnutné prihliadať na stupeň MP, ktorý nám svojim spôsobom 

určuje aj to, ako s takýmto dieťaťom pracovať. Práca s dieťaťom s MP sa odlišuje v určitých 

prvkoch ako je: (6) spolupráca s odborníkmi, (7) vybavovanie potrebných náležitostí, (8) 

v komunikácii s klientom. P D (ad 6) hovorí: „Často sme pri výkone úloh prepojený aj 

s prácou rôznych špecialistov.“ P C (ad 6) je konkrétnejšia a menuje jednotlivých 

odborníkov: „Po prijatí dieťaťa prebieha diagnostika v DeD. Diagnostickú správu 

vypracovávam v spolupráci s lekárom, psychológom, špeciálnym pedagógom.“ P A a P B (ad 

6) sa zhodujú pri výpovedi, pričom P A (ad 6) dopĺňa: „Pracujeme viac so špecializovanými 

zariadeniami, pedopsychiatrami, psychológmi a pod.“ Samozrejme pri dieťati, ktoré má MP 

je logické, že bude potrebné vybavovať rozdielne dokumenty a takáto práca si bude 

vyžadovať odlišný spôsob komunikácie. P A (ad 7) hovorí: „Pri dieťati s MP sa agenda 

celkom nemení, robí sa všetko to isté, akurát je potrebné pri takomto dieťati vybavovať viac 

dokumentov napr. preukaz ŤZP. Pri odchode dieťaťa sa hľadá vhodné zariadenie pre takéto 

dieťa v prípade, ak nemá inú možnosť ubytovania (rôzne DSS a centrá sociálnych služieb), 

vybavuje sa invalidný dôchodok a pod.“ 

To isté tvrdí aj P B (ad 7): „Čo sa týka agendy pri prijatí dieťaťa tá je taká istá, ale rozdiel je 

v tom, že je potrebné pozornosť venovať vybavovaniu dokladov ako preukaz ŤZP.“ P C (ad 7) 

uvádza, že: „Ak na základe komplexnej diagnostiky nie je možné dieťa umiestniť 

v profesionálnej rodine, tak žiadam odbor posudkových činností o vydanie 

posudku/vyjadrenia k poskytovaniu starostlivosti dieťaťa v špecializovanej samostatnej 

skupine DeD napr. žiadosť o vydanie posudku na účely poskytovania starostlivosti a v DSS po 

dosiahnutí plnoletosti.“ Ako sme už naznačili komunikácia je v prípade dieťaťa s MP 
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zložitejšia a vyžaduje si väčšiu trpezlivosť. Všetci P podieľajúci sa na našom výskume 

sa zhodli, že rozhodujúci je stupeň postihnutia pri komunikácii. P A (ad 8) sa zamýšľa 

a hovorí, že: „Treba v tomto prípade dávať pozor nato, ako sa s dieťaťom rozprávame 

a či nám rozumie čo od neho žiadame, tzn. treba prispôsobiť úroveň komunikácie 

jeho postihnutiu.“ P C (ad 8) dopĺňa: „Mentálna retardácia je stav zastaveného 

alebo neúplného duševného vývoja, charakterizovaná narušeným vývinom všeobecných 

schopností (poznávacích, rečových, pohybových, sociálnych), môže sa vyskytovať spolu s inou 

duševnou alebo telesnou poruchou alebo aj samostatne. Diagnostikuje sa znížená úroveň 

intelektuálnych schopností, ktorá vedie k zníženej schopnosti socializácie, preto je nevyhnutné 

poznať diagnózu a prispôsobiť jej aj komunikáciu s týmto dieťaťom.“ P D (ad 8) si myslí, že: 

„Pri vykonávaní úloh , ktoré priamo súvisia s prácou s dieťaťom musím zvážiť to, ako sa mám 

s dieťaťom rozprávať. Samozrejme treba voliť vhodnú slovnú zásobu a nepoužívať žiadne 

zložité slová, prípadne dlhé vety. Skôr sa s ním rozprávať pomocou jednoduchých viet.“ Z 

uvedeného vyplýva, že v prípade, že je do DeD umiestnené dieťaťa s MP, SPr. musí túto 

skutočnosť zobrať na vedomie a prispôsobiť tak svoju prácu danej skutočnosti. Len vhodná 

komunikácia nie je v tomto prípade postačujúca. Nevyhnutné je spolupracovať aj 

s odborníkmi a sústrediť sa na vybavovanie potrebných dokumentov. 

 

 Bariéry pri výkone profesie 

V situáciách, kedy človek pracuje s ľuďmi je logické, že skôr či neskôr sa objaví nejaký 

problém, ktorý je potrebné riešiť. Táto skutočnosť sa nevyhýba ani SPr. Dalo by sa povedať, 

že v tomto prípade je to ešte intenzívnejšie, nakoľko profesia SPr. v DeD je spojená 

s rizikovými situáciami, ktoré vedú k odňatiu dieťaťa z rodiny. Práve preto nás zaujímalo, či 

sa naši P stretli s problémami pri výkone svojej profesie a kto im s riešením pomohol. Na 

tomto základe sme postavili existenciu 3 kódov: (9) zviazané ruky, (10) problém pri výkone 

úloh, (11) riešenie situácie. Z našich P ani jeden nezažil situáciu kedy mal tzv. zviazané ruky 

a nemohol konať. P A (ad 9) nám hovorí: „Mne sa zatiaľ nevyskytli žiadne problémy. 

V domove robím po dlhšej dobe.“ P B (ad 9) dopĺňa, že: „Nedá sa povedať, že zviazané ruky, 

pretože spolupracujeme aj s inými inštitúciami.“ P D (ad 9) uvádza, že: „Situácie, ktoré sa 

vyskytli nemali vplyv na výkon úlohy, čiže nedá sa povedať, že som nemohla konať.“ Avšak P 

D (ad 10) podotýka, že sa vyskytli určité situácie, ktoré si vyžadovali určité riešenie: „No boli 

situácie, kedy sme museli volať políciu, lebo prišiel otec jedného dieťaťa sa nám vyhrážať, tak 

sme to museli takto riešiť.“ Na základe uvedených odpovedí môžeme konštatovať, že pomoc 

pri riešení vzniknutých situácií poskytujú jednotlivé inštitúcie, ktoré uvádza aj P B (ad 11): 
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„To je polícia, obec, ÚPSVaR, škola, lekár čiže s nimi riešime problém ak sa objaví.“ P C (ad 

11) uvádza, že: „Všetky situácie, ktoré sa vyskytnú sa dajú riešiť za pomoci spolupracujúcich 

orgánov.“ 

 

VO 2:Voči komu SPr. DeD uplatňuje svoje kompetencie pri práci s dieťaťom s MP? 

Druhú výskumnú otázku tvorili z rozhovoru otázky č. 6, 7, 8. Takisto možno konštatovať, že 

odpovede P sa zhodovali a vzájomne sa dopĺňali. Na základe 2 výskumnej otázky sme 

vytvorili kategóriu s názvom pôsobnosť kompetencií. 

 

KATEGÓRIA 2 Pôsobnosť kompetencií 

Teoretická časť nám priniesla poznanie, že kompetenciou sa rozumie nielen právomoc, 

získaná na základe vzdelania, ale aj právomoc vyplývajúca z príslušnosti k určitej organizácii. 

V tejto kategórii nám vznikli 2 subkategórie a to: celoživotné vzdelávanie podporujúce 

kompetentnosť konania a výsledok aplikácie kompetencií. 

 

 Celoživotné vzdelávanie podporujúce kompetentnosť konania 

To, že SP je profesia, ktorá si vyžaduje neustále vzdelávanie nie je žiadna novinka. 

Vedomosti, ktoré treba pri výkone SP, nevyplývajú len zo zákona, ale sú to aj rôzne novinky 

zistené vďaka množstvu výskumov, ktoré sa realizujú. Účelom noviniek je vždy 

zabezpečovať čo najvyššiu kvalitu života klienta. To isté platí aj pri starostlivosti o deti 

v DeD. Existenciu tejto subkategórie podporili kódy: (12) príprava na výkon kompetencie 

a (13) doplnkové vzdelávanie. Všetci P sa zhodovali vo svojich výpovediach pričom 

najvýstižnejšia bola výpoveď P C (ad 12), ktorá hovorí, že: „Ide o spôsobilosť zvládať 

pracovnú pozíciu SPr., teda vedieť ju vykonávať a vedieť vykonávať úlohy, ktoré k tomu 

prináležia ako som už spomínala v rámci povinností čo musím urobiť. Tiež to znemená byť 

v určitej oblasti kvalifikovaný, mať potrebné vedomosti a zručnosti. Ide o súbor požadovaných 

vlastností, skúseností, poznatkov, schopností, zručností, motivácie, postojov a osobnostných 

charakteristík pre danú činnosť alebo pozíciu.“ SPr. majú možnosť sa zapájať do rôznych 

foriem vzdelávania. Niekedy majú určitú formu vzdelávania nariadenú, ale často si môžu 

voliť aj dobrovoľné formy, ktorými si môžu vzdelanie doplniť. P B (ad 13) hovorí, že sa 

zúčastňuje: „Máme rôzne školenia, napr. zamerané na zvládanie krízových situácií, školenia, 

ktoré sú zamerané na realizovanie terapií ako muzikoterapia, ktorá je vhodná aj pre detí 

s MP.“ P C (ad 13) dopĺňa: „Všetci zamestnanci máme možnosť vzdelávania, zúčastňujeme 

sa ho na základe ponúk, ktoré nám prichádzajú do zariadenia, aj podľa nášho plánu 
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kontinuálneho vzdelávania na príslušný rok. Máme semináre zamerané na zvyšovanie kvality 

života detí s MP, ale skôr je to zamerané na zamestnancov priameho kontaktu s deťmi ako sú 

vychovávatelia, ale aj psychológovia a špeciálny pedagóg.“ Ďalej sa zamýšľa aj P D (ad 13), 

ktorá hovorí: „Tiež máme školenia na získanie zručnosti a schopností pre poradenskú prácu 

s rizikovým klientom, manipulatívnym. Mali sme dávnejšie seminár, ktorý hovoril o vzťahovej 

väzbe medzi dieťaťom a personálom. Ale sú aj kurzy na prácu s počítačom, čo uľahčuje 

administratívu a tá sa tiež týka detí s MP. Tieto kurzy čo mávame sú zaujímavé, čiže istotne sa 

im nebránim, skôr pozitívne ich vnímam.“ Z výskumu vyplynulo, že P boli kompetentní 

nielen na základe právomoci vyplývajúcej z toho, že sú zamestnancami DeD, ale aj na základe 

vedomostí a vzdelania, ktorými disponujú. 

 

 Výsledok aplikácie kompetencií 

V procese, v ktorom pôsobia kompetencie sa dá očakávať, že na konci sa objaví určitý 

výsledok. Výsledok sme rozdelili do podoby 3 kódov: (14) sanácia, (15) dokumentácia 

a (16) objekty pôsobnosti kompetencií. O dôležitosti sanácii boli presvedčení všetci 

P. Za všetkých možno uviesť odpoveď P B (ad 14): „Vykonávam návštevu v domácom 

prostredí dieťaťa, podporujem utváranie vzťahov dieťaťa s rodinou pokiaľ je to možné, 

aj návštevy napr. starých rodičov, teda aj sprostredkovávam stretnutia s nimi. Pomáham pri 

prekonávaní krízových situácií, keď je dieťa v profesionálnej rodine, pozorujem aké majú 

vzťahy, aké majú tieto rodiny potreby, teda vykonávam v týchto rodinách návštevy. Tiež je 

dôležité ak sú v domove súrodenci tak podporujeme aby sa vytvárali pozitívne vzťahy.“ 

V rámci pôsobnosti kompetencií je nevyhnutné spracovávať aj potrebné dokumenty. P D (ad 

15) hovorí, že: Sú to kompetencie týkajúce sa administratívy, potom poskytovania informácií. 

No a tiež sem patrí aj spracovanie plánov o ktorých som už hovorila.“ P B (ad 15) menuje: 

„Dalo by sa povedať, že to súvisí s úlohami, ktoré mám, čiže vypracovávam plán SP. Vediem 

evidenciu návštev. V DeD vypracovávam individuálny plán, mám pod kontrolou spisovú 

dokumentáciu.“ Keďže kompetencie je potrebné uplatňovať voči niekomu zvolili sme si aj 

kód s rovnomenným názvom objekty pôsobnosti kompetencií. Odpovede všetkých P. boli 

takmer totožné, preto vyberáme odpoveď P C (ad 16), ktorá hovorí, že: „Môžeme rozdeliť 

kompetencie voči deťom, biologickým rodinám, ale aj voči profesionálnym rodinám.“ 

 

VO 3: Ktoré metódy a terapie sú vhodné pri práci s dieťaťom s MP v DeD? 

Tretia kategória pozostáva z odpovede na 3 výskumnú otázku, ktorú tvoria otázky 

v rozhovore č. 9, 10, 11, 12. 
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KATEGÓRIA 3 Aplikácia prvkov metodiky SP 

Daná kategória prináša poznatky o metódach a terapiách, ktoré sa využívajú pri práci 

s dieťaťom s MP, ako aj poukazuje na to, čo je menej vhodné a čo by naopak mohlo priniesť 

pozitívne výsledky. Túto kategóriu tvoria subkategórie s názvom: SP s dieťaťom s MP, 

priaznivé výsledky, nižšia efektivita využiteľnosti, inovácie pri práci s dieťaťom s MP. 

 

 SP s dieťaťom s MP 

Súčasťou práce SPr. je aplikácia rôznych metód a terapií. Pomocou metód a terapií zisťujeme 

o dieťati rôzne údaje, ktoré nám môžu ukázať cestu ako pracovať s dieťaťom s MP. Preto sme 

si zvolili kódy s názvom: (17) metódy a (18) terapie. DeD sa vyznačovali tým, že väčšina 

používaných metód bola rovnaká. Všetci P sa zhodovali v odpovediach, že vo svojej práci 

využívajú rozhovor, pozorovanie, napodobňovanie. P C (ad 17) dopĺňa: „Využívam aj 

sociálnu diagnostiku, ale aj intervenciu, mediáciu a poradenstvo.“. P A (ad 17) hovorí: 

„Medzi metódy by som ešte zaradila návštevu v rodinách, ale aj prípadové rodinné 

konferencie a supervíziu.“ Pri terapiách platila rovnaká zásada, že P sa vzájomne dopĺňali 

a viac menej využívajú tie isté terapie. Najčastejšie sa objavovala odpoveď, že využívajú 

arteterapiu a terapiu hrou. P C (ad 18) hovorí: „Sú to terapie podporujúce rozvoj 

komunikačných schopností detí ako aj sociálnych zručností, na udržiavanie kontaktu 

s biologickou rodinou, súrodencami, sociálnym prostredím a to sú hlavne: muzikoterapia, 

arteterapia, terapia hrou.“ P D (ad 18) súhlasí s predošlými tvrdeniami pričom dopĺňa: „aj 

ergoterapiu využívame.“ 

 

 Priaznivé výsledky 

Z rozhovorov vyplynulo, že pri využití rôznych metód a terapií treba dbať na stupeň MP. 

Nasledovnú subkategóriu preto tvoria tieto kódy: (19) vhodné metódy, (20) vhodné terapie, 

(21) význam aplikácie metód a terapií. Zistili sme, že metódu rozhovoru síce využívajú 

všetci P, za vhodnú pre prácu s MP ju považuje len P A. Ostatní sa skôr zhodli na 

nasledovných metódach ako je napodobňovanie a pozorovanie. P B (ad 19) tvrdí, že vhodnou 

metódou je aj: „nácvik zručností.“ Čo sa týka terapií, P sa jednoznačne zhodli na arteterapii 

ako najvhodnejšej. Pričom P D (ad 20) dopĺňa: „Ale vo všeobecnosti deti majú radšej terapiu 

hrou, a tiež často používame rôzne pracovné listy, ktoré sú obrázkové.“ Zaujímalo nás, aký 

význam vidia P pri používaní spomínaných metód a terapií. Všetci sa zhodli na tom, že je to 

individuálne. P C (ad 21) poukazuje na to, že: „Všetky metódy a terapie využívané v našom 

DeD sú individuálnym prínosom pre každé dieťa.“ Pričom P D (ad 21) dopĺňa: „Často 
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používame terapie viac ako rozhovor, lebo niekedy prostredníctvom terapie zistíme o dieťati 

viac informácií ako rozhovorom.“ Opäť sa potvrdilo, že voči človeku je potrebný 

individuálny prístup. O to viac to platí, keď sa jedná o dieťa umiestnené v DeD, ktoré má 

navyše hendikep. 

 

 Nižšia efektivita využiteľnosti 

Naši P sa v rámci tejto časti nevedeli jednoznačne zhodnúť, ktorá z metód a terapií 

predstavuje pre nich najmenší prínos. Preto sme si zvolili kódy: (22) menej využívané 

metódy, (23) dôvody nižšej využiteľnosti metód, (24) menej využívané terapie, (25) 

dôvody nižšej využiteľnosti terapií. Princíp individuality sa potvrdil aj v rámci tejto oblasti. 

Avšak P B (ad 22) hovorí: „Pri rozhovore je dôležité brať ohľad na to, aký má dieťa stupeň 

postihnutia.“ P D (ad 23) poukazuje na to: „Je to samozrejme taktiež individuálne, ale tak 

logicky sa dá usúdiť, že dieťa s väčším stupňom postihnutia má väčšie komunikačné bariéry 

ako dieťa s nižším. Nedá sa povedať o nejakej metóde, že je najmenej využiteľná, lebo každou 

sa dá niečo zistiť. Skôr je to o tom, že treba kombinovať metódy a vtedy nám to môže pomôcť 

pri práci.“ Tejto stratégie sa drží aj P A (ad 23), ktorá hovorí, že pri výbere metódy je 

rozhodujúce: „Dôležité je prihliadať na vek, závažnosť postihnutia, prejavy postihnutia. Na 

každé dieťa platí iný prístup, iná metóda, alebo kombinácia metód.“ Toto isté platí aj v rámci 

používania terapií. P B (ad 24) hovorí: „Je to individuálne niekto nemá rád kreslenie, tak 

snažíme sa ho do toho nenútiť a nieto zase pracovné listy.“ V prípade dôvodov, ktoré vedú 

k nižšiemu využívaniu konkrétnych terapií sa nám podarilo zistiť, že P nevedú prehľad 

terapií, ktoré by boli menej vhodné pre deti s MP avšak zároveň P D (ad 25) dopĺňa: 

„Individuálny prístup je prítomný aj v tejto oblasti, avšak dá sa povedať, že deti s MP 

potrebujú dlhší čas, kým pochopia čo od nich očakávame v prípade nejakej terapie. Napr. 

v prípade terapie hrou je dôležité deťom vysvetliť štýl hry a pod. A často po chvíli už ani 

nevnímajú, že by im niečo prekážalo.“ 

 

 Inovácie pri práci s dieťaťom s MP 

Zaujímavým zistením bolo, že oba DeD plánujú v krátkom čase popri svojich zabehnutých 

terapiách zaradiť aj nové terapie, ktoré považujú za vhodné pre prácu s dieťaťom s MP. Preto 

sme si zvolili kódy: (26) nové terapie, (27) mesiac zaradenia terapie. P A a P B (ad 26) sa 

zhodujú v tom, že plánujú zaradiť muzikoterapiu. P C (ad 26) hovorí, že vo svojich plánoch 

majú: „Chceme otvoriť Snozelen. Po čase budeme vedieť vyhodnotiť aký to bude mať účinok. 

Ale do budúcnosti by sme chceli sandplay terapiu a zooterapiu.“ P A (ad 27) dopĺňa: 
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„Muzikoterapiu plánujeme zaradiť v mesiaci február.“ P C (ad 27) hovorí, že: „Snozelen 

máme v pláne otvoriť v marci 2017, ale ostatné dve terapie ešte nemáme presne načasované, 

ale chceli by sme ich do konca roka.“ Myslíme si, že je veľkým prínosom, že DeD plánujú 

zaradiť do svojho zabehnutého spôsobu práce aj niečo nové, čo môže ozvláštniť prácu 

s deťmi. Význam vidíme aj v tom, že sa vo svojej práci nesnažia ísť iba zabehnutou cestou, 

ale v dôsledku vzdelávania a štúdií rôznych výskumov SPr. vidia význam pri využívaní 

noviniek, ktoré prináša odborná verejnosť. 

 

VO 4: Aké sú špecifiká postupu práce pri integrácii dieťaťa s MP do DeD? 

Štvrtú výskumnú otázku napĺňajú otázky z rozhovoru č. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 

Odpovede na tieto otázky nás motivovali k vzniku 4 kategórie. 

 

KATEGÓRIA 4 Integrácia detí s MP v DeD 

Náplňou tejto kategórie bolo zistiť ako prebieha integrácia dieťaťa s MP do DeD a či existujú 

nejaké prekážky, ktoré ju znemožňujú. Preto sme vytvorili nasledovné subkategórie: prvky 

integrácie, odlišnosti pri integrácii, realizátori podporujúci integráciu, limity integrácie, 

význam voľno-časovej aktivity podporujúcej integráciu, individuálny plán rozvoja osobnosti 

dieťaťa (ďalej len IPROD) ako súčasť integrácie. 

 

 Prvky integrácie 

Na to, aby integrácia prebehla a zároveň bola prínosom pre dieťa s MP je potrebné dodržiavať 

jednotlivé prvky. Úlohou profesionálov je zistiť, pre ktoré dieťa je integrácia prínosom 

a nebude mu spôsobovať problémy. Prostredníctvom zvolených kódov sme sa snažili priblížiť 

čo je dôležité pri integrácii. Kódmi sú: (28) absencia integračného programu, (29) 

zaradenie detí pri umiestňovaní do jednotlivých skupín, (30) dôležitosť citovej väzby, 

(31) zložky ovplyvňujúce integráciu. Pri odpovediach sa všetci P zhodli, že v DeD, 

v ktorom pracujú nemajú vypracovaný integračný program. Za všetkých môžeme vybrať 

odpoveď P A (ad 28): „Zatiaľ nemáme vytvorený integračný program pre prácu s deťmi 

s MP.“ Zaujímalo nás akým spôsobom sa postupuje pri príjme nového dieťaťa do DeD. 

Z odpovedí vyberáme P B (ad 29): „Pri príjme nového dieťaťa sa často orientujeme podľa 

toho, na ktorej skupine je voľné miesto. Presun detí volíme len v nutnom prípade. V minulosti 

bola vytvorená špecializovaná skupina pre deti s poruchami správania, kde boli aj deti s MP. 

Bolo to však veľmi náročné. V našich podmienkach volíme skôr cestu integrácie, kedy sa na 

jednej skupine stretnú rôzne deti a vzájomne sa od seba učia, dobré, často aj zlé, ale to 
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usmerňuje vychovávateľ. Integrácia je skôr prirodzenou cestou v našich podmienkach. Nešlo 

o cielený postup práce, realita a deti priniesli to, že dnes na skupine v DeD sa stretne 

“zdravé“ dieťa, s dieťaťom s MP, s dieťaťom s poruchou reči, s dieťaťom so schizofréniou, 

s dieťaťom s vážnymi poruchami správania, s agresívnymi prejavmi a to ešte rôzneho veku. 

Pri príjme nového dieťaťa sa zohľadňuje aj to, aká ja náročná skupina pre toto dieťa, aby 

naozaj na jednej skupine nebolo príliš veľké množstvo detí so špecifickými potrebami.“ P C 

(ad 29) dopĺňa: „Viaceré deti, ktoré boli po prijatí a na základe posudkov zaradené na 

špecializované samostatné skupiny, sme postupne integrovali aj na samostatné skupiny, na 

základe progresu ich vývinu a za účelom poskytnutia kvalitnejších stimulov pre ich ďalší 

rozvoj.“ P považovali za dôležitú súčasť integrácie aj prihliadanie nato, aby v prípade, že má 

dieťa v DeD súrodencov bolo umiestnené na skupine s nimi. P A (ad 30) hovorí, že: 

„Pri veľkých súrodeneckých skupinách, je v našich podmienkach na prvom mieste zachovanie 

vzťahov medzi nimi.“ P C (ad 30) len dopĺňa: „Každé dieťa potrebuje vytvárať citové väzby 

a zmysluplné vzťahy, potrebuje blízku osobu, niekoho, s kým si vytvorí blízky vzťah.“ Pri 

integrácii je dôležité brať ohľad na osobnostné charakteristiky dieťaťa, ale tiež aj prostredia. 

P A (ad 31) hovorí, že: „Dôležité je zohľadňovať intelekt. Tiež sa snažíme vytvárať pre dieťa 

bezpečné prostredie, vytvorenie pozitívnej klímy a pritom prihliadať na osobnosť dieťaťa 

a teda aj na jeho postihnutie.“ P D (ad 31) len dopĺňa: „Zohľadňuje sa jeho vek, ako aj 

mentálna úroveň, sleduje sa adaptácia dieťaťa na nové prostredie, zohľadňujú sa jeho 

potreby, snahou je predchádzať sociálnemu vylúčeniu detí.“ 

 

 Odlišnosti pri integrácii 

V prípade detí s MP je potrebné zvažovať ako dieťa pripraviť na integráciu a kedy je vhodný 

čas na jej zrealizovanie. Tento zámer sme naplnili kódmi: (32) špecifickosť v prístupe, (33) 

správne načasovanie. P A (ad 32) hovorí: „Pri príjme dieťaťa s MP volíme veľmi citlivý 

prístup. Komunikujeme na úrovni dieťaťa pričom ešte vopred sa snažíme získať o dieťati čo 

najviac informácií. Dôležité je uvedomiť si, že pri dieťati s MP sa volí prijateľná komunikácia 

a postup práce je citlivejší.“ P D (ad 32) sa zamýšľa nad tým: „Treba voliť skôr prístup, ktorý 

si vyžaduje dlhodobejšiu prácu s dieťaťom, komunikáciu. Netreba ho nútiť, ale zároveň musí 

vedieť čo si môže a čo nemôže dovoliť. Je to individuálne.“ P C (ad 33) poukazuje na to: 

„Trpezlivosť pri plnení úlohy dieťaťa s MP je nevyhnutná.“ Toto isté tvrdí aj P D (ad 33), 

ktorý hovorí: „Treba byť pri jednotlivých úkonoch práce trpezlivejší. To platí hlavne pre 

vychovávateľov.“ 

 



571 

 

 Zuzana Thomková: Kompetencie a úlohy sociálneho pracovníka pri integrácii detí s mentálnym 

postihnutím v detskom domove 

 Špecialisti dozerajúci na integráciu 

Integrácia je proces, ktorý si vyžaduje, aby bola pod dohľadom odborníkov. Tých delíme na: 

(34) interných odborníkov a (35) externých odborníkov. Všetci P (ad 34) sa zhodli, že 

dôležité je spolupracovať so psychológom. P B (ad 34) ďalej dopĺňa: „Je potrebné 

spolupracovať aj so špeciálnym pedagógom, samozrejme aj moja pozícia je nevyhnutná. Tiež 

by som mohla spomenúť vychovávateľa, ktorý má dôležitú úlohu, pretože dozerá na dieťa 

v skupine a vidí ako sa mu darí začleniť. Tiež je nevyhnutné, aby celý odborný tím 

spolupracoval a navzájom komunikoval.“ V prípade odborníkov, ktorí nie sú zamestnancami 

DeD sa P takisto stotožňujú vo svojich odpovediach. Za všetkých vyberáme odpoveď P D (ad 

35), ktorý hovorí: „Nevyhnutné je, aby celý odborný tím spolupracoval a komunikoval 

navzájom. Medzi odborníkov by som zaradila teda psychiatra, pedagóga, lekára, 

pedopsychiatra, ale aj špeciálneho pedagóga z externého pracoviska.“ 

 

 Limity integrácie 

Z výpovedí P nám vyplynulo, že pri integrácii vznikajú často mnohé problémy, ktoré 

si vyžadujú dohľad zo strany odborníkov. Preto sme si zvolili kódy s názvom: (36) prekážky 

pri integrácii, (37) personálna náročnosť. Napr. P A (ad 36) podotýka, že: „Dieťa s MP sa 

dostáva aj do rôznych konfliktov s inými deťmi.“ P B (ad 36) tieto problémy konkretizuje: 

„Nepochopenie zo strany detí, nevedia ako majú komunikovať pri hre, ale je to aj strach, 

úzkosť, kým si zvyknú na nové prostredie a na ľudí.“ P C (ad 36) len potvrdzuje, že deti s MP: 

„Majú sklony k agresivite a pomalšie tempo pri činnostiach.“ Zámer integrovať dieťa si 

vyžaduje aby bolo zabezpečené dohliadanie zo strany personálu. P A (ad 37) konštatuje, že je 

potrebné: „Zvýšené personálne obsadenie je nevyhnutné, nakoľko je náročné uplatniť 

individuálny prístup, ktorý si takéto dieťa vyžaduje pre rozvoj svojich zručností.“ 

 

 Význam voľno-časovej aktivity 

Spoločné trávenie času prispieva k uľahčeniu integrácie pre deti s MP. Prostredníctvom 

rôznych aktivít deti spolu trávia viac času a vzájomne sa spoznávajú. Do tejto časti 

sme zaradili nasledovné kódy: (38) frekvencia aktivity, (39) typ aktivity, (40) účinnosť 

aktivity. Všetci P sa zhodli, že voľno-časové aktivity majú svoj význam a preto sa ich snažia 

vykonávať tak často, ako to je len možné. P A (ad 38) hovorí: „Voľno-časové aktivity 

s takýmito deťmi sa realizujú v rámci možností hlavne počas víkendov a pri posilnených 

službách.“ P C (ad 38) podotýka: „Čím viac sú deti spolu pri trávení takýchto činnosti tak je 

to lepšie.“ Pri otázkach zameraných na typ aktivity sme sa dozvedeli nasledovné: P D (ad 39) 
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vymenúva: „Aktivity, ktorým sa deti venujú bývajú aj často tematicky zamerané. Napr. teraz 

nás čaká príprava výzdoby na Veľkú noc, cez leto máme na záhrade malý bazén, tak tam sa 

deti hrajú. A potom sú to rôzne besiedky ako pri Vianociach a podobne. Tiež chodia deti do 

centier voľného času a venujú sa aj športu alebo tancu.“ P A (ad 39) spomína nasledovné 

aktivity: „Venujeme sa rôznym aktivitám ako napr. maľovanie, kreslenie, strihanie, lepenie 

a pod. Potom sú to rôzne oddychové prechádzky, relaxácie, počúvanie hudby, jednoduché 

pracovné úkony.“ P C (ad 39) dopĺňa: „Deti spoločne trávia čas na záhrade pri rôznych 

voľno-časových aktivitách, spoločných hrách, nacvičujú spolu predstavenia a program napr. 

vianočná besiedka (spievajú, tancujú),spoločne trávia Halloween, púšťajú šarkana, ktorého 

si vyrobili a mnohé iné aktivity. Mimo DeD chodia na kultúrne podujatia, športové podujatia, 

výlety. Máme v DeD aj dobrovoľníkov, ktorí sa venujú deťom.“ Voľno-časové aktivity 

pomáhajú deťom prekonávať rôzne bariéry. Všetci P sa zhodli, že voľno-časové aktivity majú 

svoje nezastupiteľné miesto pri integrácii detí. P B (ad 40) sa zamýšľa a hovorí: „Dokážu 

pomôcť dieťaťu pri zbližovaní a zbavovaní strachu z nového prostredia. Tak isto tým, že trávia 

s ostatnými deťmi viac času sa zbavujú stresu a strachu.“ P C (ad 40) je presvedčená, že: 

„Deti spoznávajú zmysluplné využitie času, ale často si nájdu aj záľubu, ktorej sa potom 

venujú profesionálne.“ 

 

 IPROD ako súčasť integrácie 

Pre dieťa, ktoré je umiestnené v DeD je potrebné vypracovať IPROD. Vzhľadom nato, 

že vyžaduje komplexný prístup rôznych odborníkov a ich potvrdení rozhodli sme sa zaviesť 

tieto kódy: (41) zákonná povinnosť, (42) rovnosť pri tvorbe IPRODu, (43) podklady pre 

spracovanie IPRODu, (44) spolutvorcovia IPRODu a (45) interval vypracovania 

IPRODu. Všetci P (ad 41) sa zhodli, že IPROD musia vypracovať vzhľadom na povinnosť, 

ktorá vychádza zo zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Zo všetkých odpovedí sme vybrali odpoveď P C (ad 41), ktorá hovorí, že: „DeD 

vypracúva podľa zákona č. 305/2005 IPROD.“ P A (ad 42) podotýka, že: „IPROD sa 

vypracováva podobne aj pre dieťa bez MP aj s MP.“ S týmto tvrdením súhlasia aj ostatní P. 

Pre vypracovanie IPRODu je potrebné. aby SPr. disponoval potrebnými dokumentmi, ktoré 

sú súčasťou IPRODu. P A a P B (ad 43) sa vyjadrili, že súčasťou IPRODu je sociálna správa. 

P C (ad 43) je konkrétnejšia: „Súčasťou je aj plán výchovnej práce s dieťaťom a plán SP 

s dieťaťom a jeho rodinou. Tieto plány na seba navzájom nadväzujú a vzájomne sa dopĺňajú. 

Na ich tvorbe sa deti podieľajú, v závislosti na tom, ako im to zdravotný stav dovoľuje. Ďalej 

je dôležitý výchovný plán práce na nadchádzajúci mesiac a ten zahŕňa napr. emocionalitu 
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dieťaťa, vzťah k sebe, vzťah k iným, hodnotový systém, biologickú rodinu, vzdelávanie, reč 

a komunikačné zručnosti, fyzický rozvoj a manuálne zručnosti, majetok a hospodárenie, 

záujmy a voľný čas.“ IPROD je rozsiahly dokument, ktorý ako sme už spomínali 

je výsledkom práce viacerých odborníkov. P A (ad 44) menuje: „ÚPSVaR, obec, súd, škola. 

Všetky tieto informácie sa postupne overujú, získavajú sa ďalšie aj pri práci s dieťaťom a tie 

sa potom doplňujú, implementujú do plánu.“ P D (ad 44) dopĺňa: „Odporúčania od 

psychológa a špeciálneho pedagóga, SPr., napr. zo stretnutia s biologickou rodinou, 

plánované vyšetrenia, zlepšenie školských výsledkov. Pri vypracovaní IPRODu vychádzame 

zo vzájomných stretnutí s príslušným úradom, obcou (informácie o biologickej rodine dieťaťa 

a príbuzných), školské zariadenie, správy od lekára, psychológa, špeciálneho pedagóga, 

ošetrovateľky. IPROD vypracováva SPr.“ Zaujímali sme sa aj o to, či je interval vypracovania 

IPRODu odlišný vzhľadom nato, že ide o dieťa s MP. Všetci P sa stotožňovali s jedným 

názorom. Najvýstižnejšia bola odpoveď P B (ad 45): „U každého dieťaťa sa musí vypracovať 

polročne. To platí aj pre MP dieťa, akurát rozdiel je v tom, že zahŕňa viac dokumentov. Jeho 

frekvenciu to však neovplyvňuje.“ 

 

4.8 Diskusia 

Práca sa zaoberala charakterizovaním úloh a kompetencií SPr. v DeD, pričom pozornosť sme 

venovali aj analýze metód SP, ktoré SPr. používa pri svojej práci. Cieľ empirickej časti sme 

skúmali prostredníctvom čiastkových cieľov, z ktorých sme odvodili výskumné otázky. 

VO 1: Aké úlohy má SPr. v DeD pri starostlivosti o dieťa s MP? 

VO 2: Voči komu SPr. DeD uplatňuje svoje kompetencie pri práci s dieťaťom s MP? 

VO 3: Ktoré metódy a terapie sú vhodné pri práci s dieťaťom s MP v DeD? 

VO 4: Aké sú špecifiká postupu práce pri integrácii dieťaťa s MP do DeD? 

 

Kategória 1 Náplň práce SPr. v DeD 

Prvou výskumnou otázkou sme chceli zistiť, čo všetko patrí medzi úlohy SPr., ktorý 

je zamestnancom DeD. Pomocou otázok použitých do rozhovoru, ktoré sme zaradili pod prvú 

výskumnú otázku sme chceli zistiť, či úlohy, ktoré má SPr. sa odlišujú vo vzťahu k MP 

dieťaťu. Zaujímalo nás aj to, s kým SPr. spolupracujú pri výkone svojich úloh a či sa počas 

ich praxe v DeD vyskytli situácie, ktoré im neumožňovali konať. Odpovede našich P sme 

zaradili pod kategóriu: náplň práce SPr. v DeD. Zistili sme, že odpovede našich P sa 

zhodovali vo veľkej miere. Dôkazom bolo aj zistenie, že úlohy SPr. pozostávajú z úkonov, do 
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ktorých by sme zaradili povinnosti týkajúce sa administratívy, sanácie rodinného prostredia, 

ako aj činnosti pozostávajúce z práce, v ktorej je SPr. v priamom kontakte s dieťaťom. Nato, 

aby SPr. mohli vykonávať svoju činnosť potrebujú nevyhnutnú spoluprácu viacerých 

orgánov. P najčastejšie uvádzali medzi spolupracujúcimi orgánmi ÚPSVaR, obce, školské 

zariadenia, poisťovne, ale aj súdy a políciu okrem iných. Zaujímavým zistením bola 

skutočnosť, že starostlivosť o dieťa s MP v DeD si vyžaduje špecifickejší prístup. Tento 

prístup pozostáva zo spolupráce s odborníkmi, ktorí sú väčšinou z externých pracovísk. Za 

všetkých možno spomenúť špecializovaných lekárov, psychológov, špeciálnych pedagógov, 

ale aj pedopsychiatrov. Stav MP si vyžaduje, aby SPr. v prípade takého dieťaťa sústredil 

pozornosť na vybavovanie potrebných náležitostí ako preukazu ŤZP, alebo invalidného 

dôchodku pri odchode dieťaťa s DeD a jeho následného umiestnenia do DSS. Zistili sme, že 

komunikácia s dieťaťom s MP je náročnejšia a vyžaduje si väčšiu trpezlivosť SPr., ale aj 

celého personálu. V rámci komunikácie je potrebné prihliadať na stupeň MP a samozrejme 

prispôsobiť slovnú zásobu tejto skutočnosti. 

Toto potvrdzuje aj Slowík (2010), ktorý hovorí, že v prípade osoby s MP dochádza 

k obmedzenej slovnej zásobe, vznikajú problémy v rámci porozumenia, schopnosti 

vyjadrovania sa, čo sa prejavuje pri tvorbe viet alebo slovosledu. Avšak podotýka, že každý 

kto komunikuje s osobou s MP má právo si vymedziť určité hranice a udržovať si citlivý 

odstup s rešpektovaním danej osoby, pokiaľ mu to je nepríjemné. 

Pri našom záujme zistiť, či sa SPr. stretli so situáciami kedy nemohli konať sme zistili, 

že hoci sa sem tam vyskytne nejaký problém, nikdy táto skutočnosť neovplyvnila výkon 

konkrétnej činnosti nakoľko SPr. spolupracujú s orgánmi ako obec a polícia. 

 

Kategória 2 Pôsobnosť kompetencií 

Druhá výskumná otázka obsahovala záujem zistiť pôsobnosť kompetencií s rovnomenným 

názvom kategórie. Náš záujem pozostával zo zvedavosti zistiť voči komu je možné 

uplatňovať kompetencie SPr. v DeD. Pričom sme chceli zistiť čo pomáha SPr. pri realizovaní 

kompetencií. Výskum nám poskytol informácie, ktoré poukazovali nato, že je nevyhnutné, 

aby sa naši P podieľali na celoživotnom vzdelávaní a tak sa pripravovali na výkon svojich 

kompetencií. Nakoľko sme zistili, že kompetentnosť nie je len výsledkom príslušnosti 

k zamestnávateľskej organizácii, ale aj výsledkom vzdelávania sa. P nám potvrdili, že na 

rozširovanie svojich profesionálnych obzorov využívajú rôzne semináre, kurzy, školenia, 

ktoré sú často súčasťou plánu kontinuálneho vzdelávania, ktorý si vypracováva DeD. 

Pôsobením kompetencií sa usilujú dosiahnuť požadovaný výsledok, ktorým môže byť 
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vypracovanie požadovanej dokumentácie pozostávajúcej z rôznych správ. Za najdôležitejší 

výsledok pôsobenia kompetencií môžeme považovať sanáciu rodinného prostredia, pretože 

cieľom DeD je vykonať potrebné opatrenia v rodine tak, aby sa dieťa mohlo čo najskôr vrátiť 

do svojej rodiny, ktorá predstavuje základnú zložku spoločnosti. Samozrejme je prirodzené, 

že P sa zhodli v tom, že svoje kompetencie uplatňujú voči deťom, ktoré sú umiestnené v DeD, 

voči biologickým rodinám, ktorým sa snažia čo najviac pomôcť odstrániť dôvody, pre ktoré 

bolo dieťa umiestnené do DeD a v prípade, že návrat do biologickej rodiny nie je možný volí 

sa cesta umiestnenia do profesionálnej rodiny, ktorá je ďalším objektom pôsobnosti 

kompetencií. Takisto to uvádza aj Papšo (2010, s. 84) „samotné kompetencie sociálneho 

pracovníka v detskom domove by sme mohli rozdeliť do troch oblastí a to: kompetencie 

vo vzťahu k samotnému dieťaťu, kompetencie vo vzťahu k profesionálnym rodinám 

a kompetencie vo vzťahu k biologickej rodine dieťaťa, pokiaľ ju dieťa má.“ 

 

Kategória 3 Aplikácia prvkov metodiky SP 

Odpovede na tretiu výskumnú otázku nám priniesli vznik tretej kategórie s názvom aplikácia 

prvkov metodiky SP. Názov sme zvolili na základe toho, že za metodiku SP považujeme 

podľa Štefákovej (2016, s. 21) „súhrn metód, techník, pravidiel a postupov, spolu 

s vymedzením ich prepojenosti, nadväznosti, a možnosti ich aplikácie do praktickej sociálnej 

práce.“ 

Nie je žiadna novinka, že SPr. používa pri svojej práci rôzne metódy a terapie. A preto sme sa 

zaujímali o to, ktoré metódy a terapie sa využívajú, a ktoré prinášajú prospech pri práci 

s dieťaťom s MP, alebo naopak sú menej využiteľné s danou cieľovou skupinou. Taktiež nás 

zaujímalo či okrem zabehnutých terapií využívajú aj novinky. Prostredníctvom výskumu sme 

zistili, že naši P pracujú so širokým spektrom metód, z ktorých by sme spomenuli 

pozorovanie, napodobňovanie, diagnostiku, sanáciu, mediáciu, krízovú intervenciu, 

poradenstvo, ale aj rozhovor, ktorý si vyžaduje zohľadňovanie stupňa postihnutia. V rámci 

využívania terapií sa vybrané DeD zhodli na využívaní arteterapie. Avšak sme zistili, že 

v blízkej dobe plánovali zaradiť nové terapie ako muzikoterapiu, Snozelen, sandplay terapiu 

a zooterapiu. Pri otázkach, v ktorých sme sa zaujímali o najvhodnejšiu a najmenej vhodnejšiu 

metódu a terapiu sme sa dozvedeli, že ani jeden DeD nevedie prehľad toho, ktoré terapie 

a metódy sú najvhodnejšie. Odpovede, ktoré nám poskytli boli skôr konštatovaním, čo z ich 

pohľadu vidia ako najprínosnejšie a naopak menej vhodné pre prácu s dieťaťom s MP. 

Z odpovedí vzišlo, že napodobňovanie a nácvik zručností sa zdajú ako vhodné pre prácu 
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s deťmi s MP. Tento istý názor zdieľa aj Zdrahal (2009), ktorý napodobňovanie vníma ako 

možnosť na zlepšovanie sa v sociálnom správaní a nadobudnutí určitých zručností. 

V prípade terapií sa P zhodli, že významnou terapiou je arteterapia. V prípade nižšej 

efektivity využiteľnosti jednotlivých metód alebo terapií sme zistili, že P sa zhodovali v tom, 

že je nevyhnutné, aby sa volila cesta individuálneho prístupu. Našou otázkou však je: Nebolo 

by vhodné, aby DeD vypracovávali prehľad, ktorý by poukazoval nato, aká terapia a metóda 

je vhodná resp. menej vhodná pre prácu s dieťaťom s MP? Možno sa domnievať, že na 

základe skúseností, ktoré majú naši P by vedeli predvídať aký postup metód a terapií zvoliť, 

aby sme dieťa nevystavovali ďalšiemu stresu. Možno výsledok by poukázal nato, že 

individuálny prístup je najvhodnejšia stratégia, ktorá by bola doplnená strategickým postupom 

zavádzania jednotlivých metód a terapií. Samotní P poukazujú nato, že je nevyhnutné 

prihliadať či už na vek, závažnosť postihnutia alebo logické myslenie detí s MP. Preto sa 

pýtame: Nebolo by vhodné prihliadať aj na čas strávený po zaradení dieťaťa do konkrétnej 

skupiny? Dieťa, ktoré by sa istý čas aklimatizovalo do skupiny by sa z nášho pohľadu 

dokázalo viac uvoľniť a vedelo by využiť aplikáciu jednotlivých terapií vo svoj prospech. 

 

Kategória 4 Integrácia detí s MP v DeD 

Otázkami vzťahujúcimi sa k štvrtej výskumnej otázke sme sa snažili zistiť akým spôsobom 

prebieha integrácia dieťaťa s MP do DeD. Zisťovali sme, či je odlišný postup integrácie 

dieťaťa bez MP od dieťaťa s MP. Tento záujem bol doplnený otázkami vzťahujúcimi 

sa k zisteniu s akými odborníkmi sa spolupracuje pri integrácii a či pri nej vznikajú určité 

prekážky. Vzhľadom na množstvo voľno-časových aktivít, ktoré majú deti k dispozícii nás 

zaujímalo aj to, či nejakým spôsobom prispievajú k integrovaniu. V závere výskumu sme sa 

zaoberali administratívou týkajúcou sa IPRODu a jeho charakteristikami spracovania 

v prípade dieťaťa s MP. Všetci P sa zhodli, že integračný program nemajú spracovaný. Možno 

práve našim záujmom sme vyvolali u nich podnet, aby takýto program vypracovali a riadili sa 

podľa neho. Z výskumu nám vyplynulo, že DeD podieľajúce sa na našom výskume volia 

v prípade integrácie prirodzenú cestu. Nesnažia sa nasilu integrovať a ani ju nepotláčať. Často 

umiestňujú deti po prijatí do tej skupiny, v ktorej je práve voľné miesto. Upustili od systému, 

v ktorom sa deti s MP situovali len do jednej skupiny, nakoľko to bolo aj personálne náročné. 

Samotné zaradenie dieťaťa s MP medzi deti bez MP mu ponúka množstvo stimulov, ktoré 

môžu podporovať jeho rozvoj. Nevyhnutné je dbať pri integrácii nato, aby sa súrodenecké 

skupiny situovali do jednej skupiny, nakoľko záujmom DeD je podpora vzájomných vzťahov. 

Za zaujímavé považujeme fakt, že pri integrácii je nevyhnutné venovať pozornosť 
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zohľadňovaniu rôznych charakteristík dieťaťa ako je jeho vek, potreby, emócie a jeho 

mentálna úroveň. Aj keď integrácia dieťaťa v DeD je len malý krok, v konečnom dôsledku 

môže mať tento spôsob zaraďovania detí významnejšie postavenie pre jeho budúcnosť, napr. 

v prežívaní emócií, v pocite spolupatričnosti. Integrácia je proces, ktorý si v prípade dieťaťa 

s MP vyžaduje nielen špecifický prístup personálu, ale aj vyššiu dávku trpezlivosti. Pri 

integrácii je dôležité, aby dohliadal na jej priebeh nielen SPr., ale aj psychológ, špeciálny 

pedagóg, vychovávateľ a pedopsychiater. Objavujú sa však aj rôzne bariéry, ktoré spôsobujú, 

že integrácia neprebieha podľa predstáv odborníkov. Medzi bariéry môžeme zaradiť napr. 

konflikty s deťmi, strach, úzkosť, náročnosť komunikácie, agresivitu a pomalé tempo. Všetky 

tieto prekážky si vyžadujú, aby boli pod dohľadom zodpovednej osoby, ktorá na ne upozorní 

príslušných odborníkov. P sa zhodli, že voľno-časové aktivity majú nezastupiteľné miesto 

v živote detí s MP, preto sa ich snažia realizovať čo najčastejšie ako sa to len dá. Medzi takéto 

aktivity zaraďujeme hlavne prípravu výzdoby na rôzne sviatky, rôzne športové aktivity, ale aj 

umelecké ako kreslenie, maľovanie a pod. a samozrejme rôzne relaxačné aktivity. Význam 

voľno-časovej aktivity spočíva v odstraňovaní stresu, strachu, úzkosti, ale často si deti 

v týchto aktivitách nachádzajú aj celoživotné záujmy, ktorým sa venujú. Záver výskumu nám 

priniesol informácie týkajúce sa IPRODu. Zistenia hovoria jasnou rečou, že IPROD musí 

vypracovať SPr. na základe zákona č. 305/2005 Z. z o SPODaSK o zmene a doplnení 

niektorých zákonov tak pre dieťa bez MP ako aj pre dieťa s MP. Nevyhnutné pre spracovanie 

IPRODu je prístup k sociálnej správe, ako ak k výchovnej správe dieťaťa. 

IPROD vypracúva DeD, ktorého súčasťou je plán SP s dieťaťom a jeho rodinou, za spolupráci 

s obcou, orgánom SPODaSK a akreditovaným subjektom (DeD RK, 2017). Na vypracovaní 

IPRODu sa podieľajú ÚPSVaR, obec, súd, škola, lekári, špeciálny pedagóg, psychológ, SPr. 

Výskum potvrdil, že IPROD sa vypracováva každý pol rok čo platí aj pre dieťa s MP. 

 

4.9 Odporúčania pre prax 

Na základe teoretickej analýzy skúmanej problematiky a výsledkov výskumu ponúkame 

niekoľko odporúčaní pre prax rozdelených do jednotlivých bodov. 

 V súvislosti s organizovaním prípadových rodinných konferencií, ktoré DeD považujú za 

metódu SP nás napadá, že by mohlo byť prospešné viesť prehľad používaných metód a terapií 

pôsobiacich na deti s MP, a zistiť, ktoré z nich sú efektívne. V tomto prípade by sa 

vyžadovala spolupráca DeD, do ktorých sú umiestňované deti s MP. Aj keď individuálny 
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prístup je základ pri aplikovaní jednotlivých metód a terapií, takúto evidenciu považujeme za 

vhodnú. 

 V rámci práce s dieťaťom s MP odporúčame, aby DeD vypracovali integračný program, 

ktorý by bol ako návod na realizáciu podpory integrácie. A takýmto spôsobom si nastaviť 

postup práce, ktorým by prešli deti vhodné na integráciu. 

 Ďalším našim odporúčaním je, aby deti pri vykonávaní voľno-časových aktivít neboli 

obmedzované dostupnosťou personálu. Pozícia dobrovoľníkov je v tomto prípade 

nenahraditeľná, aj keď sa ako problém zdá fakt, že dobrovoľníci sa často menia 

a to spôsobuje, že dieťa si k takejto osobe nevie vytvoriť vzťah. Ako vhodné sa nám zdá klásť 

dôraz na výber dobrovoľníkov, aby nedochádzalo k ich častej výmene. Jednou z možností by 

bolo v prípade samostatných skupín zapájať napr. staršie deti, aby doprevádzali mladšie deti 

na rôzne krúžky, alebo do centier voľného času. Vzhľadom k tomu, že samostatná skupina má 

priblížiť dieťaťu život podobný rodinnému prostrediu. 

 Našim posledným odporúčaním je, aby DeD v rámci voľno-časových aktivít využívali 

hranie tzv. Pinf hier. Tieto hry pomáhajú deťom s MP osvojiť si písmená, farby, jednoduchú 

matematiku, ale aj podnietiť logické myslenie. Hra na počítači predstavuje pre deti jeden 

z najväčších záujmov. Preto vidíme zmysel vo využití počítača na vzdelávacie činnosti. 

Myslíme si, že táto skutočnosť by mohla prispieť k celkovej integrácii detí a dokonca aj 

k vzdelávaniu. 

 

ZÁVER 

Súčasná doba prináša so sebou množstvo problémov, s ktorými sa niektoré rodiny nedokážu 

vyrovnať. V dôsledku dlhodobého neriešenia rodinných krízových situácií dochádza 

k prehlbovaniu problémov, ktoré môžu vyústiť do rizík ohrozujúcich rast a dospievanie detí 

v rodine. Tieto problémy často končia súdnym rozhodnutím o umiestnení dieťaťa do DeD. Je 

potrebné si uvedomiť, že umiestnenie dieťaťa do DeD, by nemalo byť vnímané ako konečné 

riešenie, ale ako preklenovacie obdobie zamerané na sanáciu rodinného prostredia. 

V uvádzanej práci sme sa preto sústredili nato, aby sme poukázali na nevyhnutnú prácu SPr. 

v DeD, ktorá zahŕňa aj prácu s biologickou rodinou dieťaťa. V teoretickej časti sme popísali 

základnú terminológiu týkajúcu sa DeD. Taktiež sme charakterizovali MP, ako aj popísali 

dôvody, pre ktoré dochádza k vyňatiu z biologickej rodiny. Dôležitou súčasťou našej práce 

bola analýza problematického vývinu detí, ako aj výchovy dieťaťa v DeD. Záver teoretickej 
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časti sme venovali postaveniu SPr. v DeD, jeho úlohám, kompetenciám, ale aj metódam 

a terapiám, ktoré využíva pri svojej práci. 

Na zistenie nášho záujmu vychádzajúceho z cieľa empirickej časti sme využili metódy 

kvalitatívneho výskumu. Cieľom empirickej časti bolo analyzovať úlohy a kompetencie SPr. 

pri integrácii detí s MP v DeD, ako aj celkovej starostlivosti o nich, a zároveň popísať a 

disociovať špecifiká práce SPr. DeD s dieťaťom s MP. Empirická časť poukázala 

na dôležitosť profesie a úloh SPr. v DeD. Zaujímavým zistením bolo v čom sa práca SPr. 

odlišuje pri starostlivosti o dieťa s MP. Je známe, že profesia SP si vyžaduje neustále 

vzdelávanie, čo sa nám potvrdilo aj prostredníctvom nášho výskumu. V prípade využívania 

metód a terapií hodnotíme ako pozitívum snahu DeD zaraďovať do svojho programu novinky, 

s ktorými majú dobré skúsenosti aj iné zariadenia. Prostredníctvom nášho výskumu 

poukazujeme na dôležitosť integrácie, ktorá by mala zahŕňať aj integrovanie osôb s MP. 

Možno práve našim záujmom o danú tému sme vyvolali záujem našich participantov, aby sa 

neustále snažili zdokonaľovať a zvyšovať kvalitu svojej činnosti. Myslíme si, že ciele 

predkladanej práce sa nám podarilo naplniť. 

Odporúčaniami pre prax uvádzame podnety, ktoré by mohli zaujať kompetentné osoby. 

Týmto zároveň dodávame, že práca je určená nielen pre SPr, ktorí vykonávajú svoju činnosť 

dlhodobejšie, ale hlavne pre začínajúcich pracovníkov. 

 

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 

BADth, 2011. About Dramatherapy. In: The British association of dramatherapists. [online]. 

Cheltenham, 2011 [cit.08.02.2017]. Dostupné na internete: http://badth.org.uk/ 

BITTNER, P. – HAVIGEROVÁ, J. – JANIŠOVÁ, I. – LANGHASOVÁ, H. 2007. Děti 

z ústavu! Právní a psychologické dopady ústavní výchovy z pohledu ochrany rodiny 

a nejlepšího zájmu dítěte. Brno: Liga lidských práv, 2007. 72 s. ISBN 978-80-90-3473-4-2. 

BIZOVÁ, N. 2015. Náhradná rodinná výchova. Trnava: Trnavská univerzita, 2015. 118 s. 

ISBN 978-80-8082-925-4. 

BLAŠKO, M. 2010. Rozvíjanie kľúčových kompetencií vo vzdelávaní [online]. Košice: KIP 

TU, 2010, 10 s. [cit.07.02.2017]. Dostupné na internete:  

http://web.tuke.sk/kip/download/vuc42.pdf 

COYLE, S. 2014. Children With Intellectual Disabilities in Foster Care. In Social Work 

Today [online]. MSW: Vol. 14 No. 6 P. 22, 2014 [cit. 23.10.2016]. Dostupné na internete: 

http://www.socialworktoday.com/archive/111714p22.shtml 



580 

 

Zborník prác z celoslovenského kola Študentskej vedeckej odbornej činnosti  
v odbore Sociálna práca – konaného 3. mája 2017 v Ružomberku 

DeD RK, 2017. Metodická príručka pre sociálneho pracovníka zariadenia SPOD a SK. 

Detský domov Ružomberok, 2017. Interný dokument. 

DeD TOPOLČANY, 2017. Ciele a metódy práce [online]. 2017 [cit. 07.02.2017]. Detský 

domov Topoľčany. Dostupné na internete: http://www.dedtopolcany.sk/ako-pracujeme.htm 

DSS Méta Martin, 2013. Výročná správa o činnosti a hospodárení poskytovateľa sociálnych 

služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja za rok 2013. Interný 

dokument. 

DUVDEVANY, I. 2004. Leisure activities, friendships, and quality of life of persons with 

intellectual disability: foster homes vs community residential settings. 2004. [online]. In US 

National Library of Medicine: National Institutes of Health [cit. 23.10.2016]. Dostupné na 

internete: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15572992 

FISCHER, S. – ŠKODA, J. 2008. Speciální pedagogika: edukace a rozvoj osob se 

somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním. Praha: Triton, 2008, 205 s. ISBN 978-

807-3870-140. 

GABRIEL, Z. – NOVÁK, T. 2008. Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. 

Praha: Grada, Psyché (Grada). 2008. 144 s. ISBN 978-80-247-1788-3. 

GABURA, J. 2013. Teória a proces sociálneho poradenstva. Bratislava: IRIS, 2013. 312 s. 

ISBN 978-80-89238-92-7. 

GERDOVÁ, I. 2014. Potreba mediátora / facilitátora pri individuálnych prípadových 

štúdiách sociálnych pracovníkov v detských domovoch [online]. Poprad, 2014, 1-7 s. 

[cit. 07.02.2017]. Dostupné na internete: /http://www.mcpoprad.sk/file/38/Potreba%20medi%

C3%A1torafacilit%C3%A1tora%20pri%20individu%C3%A1lnych%20pr%C3%ADpadov%

C3%BDch%20%C5%A1t%C3%BAdi%C3%A1ch%20soci%C3%A1lnych%20pracovn%C3

%ADkov%20v%20detsk%C3%BDch%20domovoch.pdf 

GRÓFOVÁ, H. – PUKANCOVÁ, D. – ZIMOVÁ, Z. 2015. Špecifiká starostlivosti o klientov 

a klientky v zariadeniach SPOD a SK 1: Spracované v rámci podaktivity 1.2.3 

národného projektu [online]. Bratislava, 2015. [cit.02.02.2017]. Dostupné na internete: 

http://www.ceit.sk/IVPR/images/IVPR/NP/podpora_zvysovania_profesionality/VP/vp_specifi

ka_1.pdf 

HAŠTO, J. 2005. Vzťahová väzba. Ku koreňom lásky a úzkosti. Trenčín: Vydavateľstvo F, 

2005, 300 s. ISBN 80-88-952-28-X. 

HAVRDOVÁ, Z. 1999. Kompetence v praxi sociální práce: metodická příručka pro učitele a 

supervizory v sociální práci. Praha: Osmium, 1999. 167 s. ISBN 80-902-0818-5. 

HENDL, J. 2016. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 4. vyd. Praha: 

Portál, 2016. 440 s. ISBN 978-80-262-0982-9. 



581 

 

 Zuzana Thomková: Kompetencie a úlohy sociálneho pracovníka pri integrácii detí s mentálnym 

postihnutím v detskom domove 

HOLUBÍKOVÁ, M. 2004. Vybrané aspekty sociálnej integrácie mentálne postihnutých 

vo Švédsku a ich porovnávanie s vybranými aspektmi sociálnej integrácie mentálne 

postihnutých na Slovensku. Bratislava: 2004. Dostupné na internete: 

http://www.paidagogos.net/issues/2007/1/4/article.html. 

CHUDŽÍKOVÁ, A. 2015. Z domu do domova: Dôvody vynímania detí z biologických rodín. 

In Štátne deti na jednej lodi? Bratislava: Centrum pre výskum etnicity a kultúry, 2015. ISBN: 

978-80-970711-8-9, s. 35-42. 

ISNAINI, M. S. – DWI, B. H. – YUSUF, M. 2017. Interactive multimedia to enhance early 

reading skill on children with light mental retardation at 5th grader slb autis mitra ananda 

karanganyar, Indonesia in academic year 2016/2017. In European Journal of Special 

Education Research, [online]. 2017, Vol 2 (No 2) [cit. 25.01.2017]. ISSN: 2501 – 2428. 

Dostupné na internete: http://www.oapub.org/edu/index.php/ejse/article/download/440/119 

JALAN, R. K. et al. 2015. Parents' Perceived Behavior Problems in the Persons With Mental 

Retardation: An Analysis for Parents' Need [online]. In Journal of Nepalgunj Medical 

College, 2015, Vol 13 (No 1) [cit. 25.01.2017]. ISSN 2362-1192. Dostupné na internete: 

http://www.nepjol.info/index.php/JNGMC/article/view/16399/13311 

JAROŠOVÁ, O. 2015. Mediácia ako jedna z foriem prevencie sociálno-patologických 

dôsledkov rozvodu. In Sociálno-patologické javy a ich vplyv na život. [online]. Bratislava: 

VŠZaSP sv. Alžbety, 2015. [cit. 07.02.2017]. ISBN 978-80-8132-147-4, s. 81-83. Dostupné 

na internete: http://www.prohuman.sk/files/Zbornik_Alumnii_2015.pdf 

KESKINOVA, A. – CICEVSKA-JOVANOVA, N. – AJDINSKI, G. 2013. Socioeconomic 

status of the families with children with intellectual disability. [online] In Hrvatska Revija za 

Rehabilitacijska Istrazivanja, vol. 49, no. 2, 2013., pp. 180. [cit. 25.01.2017]. 

Dostupné na internete: http://hrcak.srce.hr/file/166621 

KLECH, P. 2014. Zooterapie. In Terapie ve speciální pedagogice. 2. vyd. Praha: Grada 

Publishing, a. s., 2014. ISBN 978-80-247-4172-7, s. 449 – 496. 

KOMOROVÁ, S. 2013. Rozvoj potenciálu ťzp detí detského domova Košice, Hurbanova 42. 

In Mosty k rodine 2013. Trnava: Inštitút ochrany práv dieťaťa a rodiny pri Fakulte 

zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v spolupráci s SPDDD Úsmev ako dar, 

2013. ISBN 978-80-970879-4-4, s. 22 – 26. 

KONZA, D. 2008. Inclusion of students with disabilities in new times:responding to the 

challenge. Australia: Faculty of education. [online]. [cit. 23.10.2016]. Dostupné na internete: 

http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1036&context=edupapers 

KRAJČÍRIK, Ľ. 2015. Aktivity klientov v domove sociálnych služieb. Ružomberok: 

VERBUM, 2015. 90 s. ISBN 978-80-561-0224-4. 

LEATHERS, S. J. 2005. Separation from Siblings: Associations with placement adaptation 

and outcomes among adolescents in long-term foster care. In Children and Youth Services 



582 

 

Zborník prác z celoslovenského kola Študentskej vedeckej odbornej činnosti  
v odbore Sociálna práca – konaného 3. mája 2017 v Ružomberku 

Review, [online]. 2005, 27, 793-819. [cit. 07.12.2016]. Dostupné 

na internete: https://www.researchgate.net/publication/223863343_Separation_from_siblings_

Associations_with_placement_adaptation_and_outcomes_among_adolescents_in_long 

term_foster_care 

LEVICKÁ, J. 2002. Teoretické aspekty sociálnej práce. Trnava: ProSocio, 2002, 278 s. ISBN 

80-89074-39-1. 

LITAVSKÁ, E. - MOLČANOVÁ, A. – DVORNÁKOVÁ, L. 2013. Inovatívny model 

manažmentu sanácie rodiny. Bratislava: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 2013. 118 s. 

ITMS 27120130537, ITMS 27130230014. 

LONGAUER, V. - SELICKÁ, D. - VANKOVÁ, K. 2006. Vybrané kapitoly zo sociálno-

právnej ochrany. Nitra: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína 

filozofa v Nitre, 2006. 103 s. ISBN 80-8050-966-2. 

MAROŠIOVÁ, L. a kol. 2012. Transformácia náhradnej starostlivosti o deti na Slovensku po 

roku 1989: Správa z kvalitatívneho výskumu s kontextovou analýzou. [online]. Návrat, 

2012 [cit. 23.11.2016]. Dostupné na internete: http://www.navrat.sk/data/files/publikacie/Tran

formacia_nahradnej_starostlivosti_o_deti_na_Slovensku_po_roku_1989.pdf 

MASTNAK, W. – KANTOR, J. 2014. Muzikoterapie. In Terapie ve speciální pedagogice. 2. 

vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2014. ISBN 978-80-247-4172-7, s. 269 – 333. 

MÁTEL, A. 2013. Metódy sociálnej práce: In Teória a metódy sociálnej práce I. Bratislava: 

Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce, 2013. ISBN 978-80-971445-1-7, s. 165 – 187. 

MCCONKEY, R. - KELLY, F. - CRAIG, S. 2014. A National Comparative Study Over One 

Decade of Children with Intellectual Disabilities Living Away from their Natural Parents. In 

British Journal of Social Work, [online]. 2014, vol. 44, no. 3 pp. 714-728, [cit. 25.01.2017]. 

Dostupné na internete: http://citeweb.info/20142336428 

MIKLOŠKO, J. 2008. Náhradná starostlivosť. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2008. 94s. 

ISBN 978-80-89271-36-8. 

MISSION & VISION. 2016. Children´s home + Aid. [online]. Chicago, 2016 

[cit. 01.12.2016]. Dostupné na internete: http://www.childrenshomeandaid.org/page.aspx?pid=251 

MKCH-10-SK, 2016. Medzinárodná klasifikácia chorôb 10. revízia. Duševné poruchy 

a poruchy správania. Národné centrum zdravotníckych informácií. Dostupné na internete: 

http://www.nczisk.sk/Standardy-v-zdravotnictve/Pages/Medzinarodna-klasifikacia-chorob-

MKCH-10.aspx 

MPSVaR SR, 2017. Sociálne služby krízovej intervencie. Ústredie práce sociálnych vecí 

a rodiny [online]. Bratislava, 2017 [cit. 27.01.2017]. Dostupné na internete: 

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/ponuka-



583 

 

 Zuzana Thomková: Kompetencie a úlohy sociálneho pracovníka pri integrácii detí s mentálnym 

postihnutím v detskom domove 

socialnych-sluzieb/socialne-sluzby-fyzicke-osoby-ktore-nemaju-zabezpecene-nevyhnutne-

podmienky-uspokojovanie-zakladnych-zivotnych-potrieb.html 

OLÁH, M. – ROHÁČ, J. 2008. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela: učebnica 

pre štúdium a prax. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2008. 256 s. ISBN 978-80-89271-35-1. 

PAPŠO, P. 2010. Kompetencie sociálneho pracovníka v detskom domove. In Profesijné 

kompetencie sociálnych pracovníkov v kontexte intencionálnych a inštitucionálnych reflexií. 

Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010. ISBN 

978-80-557-0112-7, s. 84-90. 

PAVELEK, L. 2010. Zakotvená teória (grounded theory) a možnosti jej použitia v oblasti 

sociálnej práce [online]. Trnava: Trnavská Univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej 

práce, 2010 [cit. 22.02.2017]. Dostupné na internete:  

www.researchgate.net/profile/Lukas_Pavelek/publication/262260317_Zakotvena_teoria_GR

OUNDED_THEORY_a_moznosti_jej_pouzitia_v_oblasti_socialnej_prace/links/02e7e53723

90e3eb55000000/Zakotvena-teoria-GROUNDED-THEORY-a-moznosti-jej-pouzitia-v-

oblasti-socialnej-prace.pdf 

PECORA, P. et al. 2011. Mental Health Services for Children Placed in Foster Care: An 

Overview of Current Challenges. In HHS PUBLIC ACCESS [online]. 2011 [cit. 

23.10.2016].Dostupnéna internete: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3061347/ 

PHILLIPS, J. L. 2016. An exploration of foster care group homes throughthe perspectives of 

social work professionals. [online]. Texas, 2016 [cit. 23.10.2016]. Dostupné 

na internete: https://digital.library.txstate.edu/bitstream/handle/10877/6134/PhillipsJordan.pdf

?sequence=1 

POTMĚŠILOVÁ, P. 2014. Arteterapie. In: Terapie ve speciální pedagogice. 2. vyd. Praha: 

Grada Publishing, a. s., 2014. ISBN 978-80-247-4172-7, s. 77 – 131. 

SHAW, J. 2013. Why Do Young People Offend in Children's Homes? Research, Theory and 

Practice. The British Journal [online]. 2013 [cit. 23.10.2016]. Dostupné na internete: 

http://bjsw.oxfordjournals.org/content/early/2013/03/13/bjsw.bct047 

SCHNEIDER, D. – MACEY, S. 2002. Foundlings, Asylums, Almshouses and Orphanages: 

Early Roots of Child Protection. In Middle States Geographer, vol. 35, 2002, p. 92-100. ISSN 

1650-8971. 

SLOWIK, J. 2008. Speciální pedagogika. Praha: Grada Publishing as, 2008. 160 s. ISBN 978-

80-247-1733-3. 

SLOWÍK, J. 2010. Komunikace s lidmi s postižením. Praha: Portál, 2010. 160 s. ISBN 978-

80-7367-691-9. 



584 

 

Zborník prác z celoslovenského kola Študentskej vedeckej odbornej činnosti  
v odbore Sociálna práca – konaného 3. mája 2017 v Ružomberku 

SWAIN, S. 2014. History of Institutions providing out-of-home care to children [online]. 

Sydney: Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse, 2014. 50 p. 

[cit. 01.12.2016]. ISBN 978-1-925118-62-9. Dostupné na internete:  

https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/getattachment/14b02387-425f-4a7b-9161-

31b97ce4dded/History-of-institutions-providing-out-of-home-resi 

ŠKOVIERA, A. 2007. Trendy náhradnej výchovy. Bratislava: Petrus, 2007. 127 s. ISBN 978-

80-89233-32-8. 

ŠTEFÁKOVÁ, L. 2016. Terminologické vymedzenie metód a metodiky sociálnej práce. In: 

Metódy a metodika sociálnej práce I. Ružomberok: Verbum, 2016. ISBN 978-80-561-0400-2, 

s. 15 – 36. 

ŠVAŘÍČEK, R. – ŠEĎOVÁ, K. 2007. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: 

Portál, 2007. 384 s. ISBN 978-80-7367-313-0. 

ÚPSVaR SR, 2016. Vybrané štatistické ukazovatele 1. Ústredie práce sociálnych vecí 

a rodiny [online]. Bratislava, 2016 [cit. 28.12.2016]. Dostupné na internete: 

http://www.upsvar.sk/buxus/docs//SSVaR/OVOZ/statisticke_ukazovtele/Domovy_deti_a_cen

tra_deti.pdf 

ÚPSVaR. 2016. Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny. Zoznamy detských domovov [online]. 

2016 [cit. 28.12.2016]. Dostupné na internete: http://www.upsvar.sk/detske-domovy-a-ine-

zariadenia/detske-domovy/zoznam-detskych-domovov.html?page_id=123896 

ÚSMEV AKO DAR, 2012. Príčiny vyňatia detí z rodín a profil rizikovej rodiny [online]. 

Bratislava, 2012 [cit. 27.01.2017]. Dostupné na internete: https://www.usmev.sk/nase-

projekty-a-programy/koncepcna-cinnost/41-unikatny-vyskum 

VALÁŠEK, F. 2016. Formy vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím v bežných 

základných školách. In Špeciálna pedagogiky v intenciách celostného pohľadu na človeka 

s postihnutím. Ružomberok: VERBUM, 2016, ISBN 978-80-561-0347-0, s. 17-36. 

VALENTA, M. 2014. Speciální pedagogika osob s mentálním (a jiným duševním) 

postižením. In Přehled speciální pedagogiky: Rámcové kompendium oboru. Praha: Portál, 

2014. ISBN 978-802-6206-026, s. 21-43. 

VASKA, L. 2012. Teoretické aspekty supervízie začínajúcich sociálnych pracovníkov. 

Bratislava: IRIS, 2012. 176 s. ISBN 978-80-89238-70-5. 

VIS, S. A. et al. 2014. Social functioning and mental health among children who have been 

living in kinship and non-kinship foster care: results from an 8-year follow-up with 

a Norwegian sample [online]. Child and family: social work, 2014 [cit. 23.10.2016]. 

Dostupné na internete: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cfs.12180/abstract 



585 

 

 Zuzana Thomková: Kompetencie a úlohy sociálneho pracovníka pri integrácii detí s mentálnym 

postihnutím v detskom domove 

VRABĽOVÁ. D. 2017. Sandplay [online]. Bratislava: Návrat, 2017 [cit. 08.02.2017]. 

Dostupné na internete: http://www.navrat.sk/co-robime/terapie/129-sandplay-terapia-v-

pieskovisku-pre-malych-aj-velkych 

WFMT, 2011. World Federation of Music Therapy. Homepage: Definition of Music Therapy. 

[online]. 2011. [cit. 07.02.2017]. Dostupné na internete: http://www.wfmt.info/wfmt-new-

home/about-wfmt/ 

WHO, 2015. Definition: intellectual disability. World Health Organization Regional Office 

for Europe [online]. 2015, [cit. 28.12.2016]. Dostupné na internete:  

http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mental-

health/news/news/2010/15/childrens-right-to-family-life/definition-intellectual-disability 

Zákon NR SR č. 219/2014 § 2 Z. z. 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 NR SR č. 305/2005 § 51 a § 52 ods. 1 písm. b) Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 

a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

ZDRAHAL, L. 2009. Praktické rady, odporúčania, hry a činnosti s dieťaťom s mentálnym 

postihnutím. Ratolesti: s nami môžete rásť [online]. 2009, [cit. 07.02.2017]. Dostupné na 

internete: http://www.ratolesti.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=39:rady

mp&catid=4:mentalne-postihnutie&Itemid=8 

 

PRÍLOHY 

Príloha A: Otázky použité do rozhovoru 

 

1. Aké základné úlohy máte ako sociálny pracovník v detskom domove? 

2. Líšia sa úlohy, ktoré máte ako sociálny pracovník v práci s dieťaťom s mentálnym 

postihnutím od detí bez mentálneho postihnutia? Ak áno, aké a v čom sú špecifické? 

3. S kým spolupracujete pri napĺňaní vašich úloh? 

4. Vyskytli sa počas vašej práce v detskom domove nejaké situácie, v ktorých ste mali 

tzv. zviazané ruky a nemohli ste naplniť vašu úlohu, lebo vám to neumožňovala vaša 

pozícia? Ak áno, o aké situácie išlo?  

5. Vyžadovali si tieto situácie pomoc iných inštitúcií? Ak áno, ktorých? 

6. Zúčastňujete sa školení zameraných na starostlivosť o dieťa s mentálnym postihnutím 

v detskom domove? Ak áno, aké? Ak nie prijali by ste takúto možnosť? 

7. Aké kompetencie vám prináležia z pozície vašej profesie? 
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8. V ktorých oblastiach a voči komu ich realizujete? 

9. Aké metódy a terapie používate pri práci s dieťaťom s mentálnym postihnutím? 

10. Ktoré z metód a terapií považujete za najvhodnejšie a najviac osvedčené pri práci 

s dieťaťom s mentálnym postihnutím? 

11. Ktoré z metód a terapií sú najmenej využiteľné pri práci s mentálne postihnutým 

dieťaťom? 

12. Zavádzate nové terapie pri práci s dieťaťom s mentálnym postihnutím? Ak áno aké? 

13. Aký postup práce volíte pri integrácii dieťaťa s mentálnym postihnutím do detského 

domova? Máte na to vypracovaný nejaký integračný program? Ak áno, uveďte aký. 

14. Odlišuje sa priebeh postupu práce pri integrácii dieťaťa s mentálnym postihnutím od 

postupu používaného pri deťoch bez mentálneho postihnutia? Ak áno, v čom? 

15. S akými odborníkmi spolupracujete pri realizovaní integrácie dieťaťa s mentálnym 

postihnutím? 

16. Existujú nejaké bariéry na strane detí s mentálnym postihnutím pri integračnom 

procese? Ak áno, aké? 

17. Pomáhajú deťom s mentálnym postihnutím pri integrácii do prostredia detského 

domova voľno-časové aktivity? Ak áno, aké? 

18. Pri vstupe dieťaťa do detského domova vypracovávate individuálny plán rozvoja 

osobnosti dieťaťa. Ako postupujete pri jeho vypracovaní v prípade detí s mentálnym 

postihnutím? 

19. Z ktorých podkladov vychádzate pri vypracovaní individuálneho plánu rozvoja 

osobnosti dieťaťa? A kto ich vypracováva? 

20. Je časová frekvencia vypracovania individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa 

ovplyvnená skutočnosťou, že ide o deti s mentálnym postihnutím? Ak áno, ako často 

sa vypracováva? 
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Príloha B: Zoznam kategórií, subkategórií a kódov 

Kategória Subkategória Kódy 

Náplň práce SPr. v DeD 

 

Potrebné činnosti na výkon 

SP v DeD 

administratíva, práca 

s rodinou, priama práca 

s dieťaťom 

Podpora pri vykonávaní 

úloh SPr. v DeD 

udalosti vyžadujúce účasť 

SPr., spolupracujúce 

inštitúcie 

Diferenciácia pri plnení 

úloh voči deťom s MP 

spolupráca s odborníkmi, 

vybavovanie potrebných 

náležitostí, komunikácia 

s klientom 

Bariéry pri výkone profesie 

„zviazané ruky“, problém 

pri výkone úlohy, riešenie 

situácie 

Pôsobnosť kompetencií 

Celoživotné vzdelávanie 

podporujúce kompetentnosť 

konania 

príprava na výkon 

kompetencie, doplnkové 

vzdelávanie 

Výsledok aplikácie 

kompetencií 

sanácia, dokumentácia, 

objekty pôsobnosti 

kompetencií 

Aplikácia prvkov 

metodiky SP 

SP s dieťaťom s MP metódy, terapie 

Priaznivé výsledky 

vhodné metódy, vhodné 

terapie, význam aplikácie 

metód a terapií 

Nižšia efektivita 

využiteľnosti 

menej využívané metódy, 

dôvody nižšej využiteľnosti 

metód, menej využívané 

terapie, dôvody nižšej 

využiteľnosti terapií 

 

Inovácie pri práci 

s dieťaťom s MP 

 

nové terapie, mesiac 

zaradenia terapie 
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Integrácia detí s MP 

v DeD 

Prvky integrácie 

absencia integračného 

programu, zaradenie detí pri 

umiestňovaní do 

jednotlivých skupín, 

dôležitosť citovej väzby, 

zložky ovplyvňujúce 

integráciu 

Odlišnosti pri integrácii 
špecifickosť v prístupe, 

správne načasovanie 

Odborníci dozerajúci na 

integráciu 

interní odborníci, externí 

odborníci 

Limity integrácie 
prekážky pri integrácii, 

personálna náročnosť 

Význam voľno-časovej 

aktivity podporujúcej 

integráciu 

frekvencia aktivity, typ 

aktivity, účinnosť aktivity 

IPROD ako súčasť 

integrácie 

zákonná povinnosť, rovnosť 

pri tvorbe IPRODu, 

podklady pre spracovanie 

IPRODu, spolutvorcovia 

IPRODu, interval 

vypracovania IPRODu 

Prameň: vlastné spracovanie 
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ABSTRAKT 

VARGOVÁ, Martina: Poradenstvo v rodine s problémovým dieťaťom v predškolskom veku 

[ŠVOČ]. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Filozofická fakulta; Katedra sociálnej 

práce. Školiteľ: doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.  

Práca s názvom Poradenstvo v rodine s problémovým dieťaťom v predškolskom veku 

pozostáva z troch častí – teoretickej, empirickej a aplikačnej. V teoretickej časti je 

rozpracované rodinné sociálne poradenstvo - charakteristika, princípy a formy sociálneho 

poradenstva a samotné rodinné poradenstvo. Zároveň je v tejto časti rozpracovaná 

problematika problémového správania dieťaťa v predškolskom veku so zameraním na príčiny 

a formy problémového správania. Pozornosť empirickej časti práce je zameraná na špecifiká 

rodinného sociálneho poradenstva a na oblasť problémového správania dieťaťa 

v predškolskom veku. Tretia, posledná časť práce je zameraná na odporúčania pre prax, ktoré 

vychádzajú z výsledkov nami realizovaného výskumu.  

Kľúčové slová: Predškolský vek. Problémové správanie. Rodinné poradenstvo. 

 

ABSTRACT 

VARGOVÁ, Martina: Consulting in a Family with a Pre-School Problem Child [ŠVOČ]. 

Pavol Jozef Šafárik University in Košice. Faculty of Arts; The Department of Social Work. 

Adviser: doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.  

The thesis is called Consulting in a Family with a Pre-School Problem Child, which consist of 

three parts – theoretical, empirical and application. The theoretical part deals with family 

social counseling – characteristics, principles and forms of social counseling and family 

counseling alone. The part also focuses on the causes and patterns of problem behavior. The 

empirical part of the thesis deals with specifics of family and social guidance to the field of 

child problem behavior in preschool. The application part is focused on recommendations for 

practice, based on the results of the research conducted.  

Keywords: Preschool. Problem behavior. Family counseling.   
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ÚVOD 

 

Rodina predstavuje najzraniteľnejšiu zložku spoločnosti, a preto by sa rodine mala 

venovať zvýšená pozornosť. Je veľmi prirodzené, že ak rodina funguje správne, nájdu si v nej 

všetci jej členovia oporu, podporu a samozrejme aj pochopenie. No v rodine s dieťaťom 

v predškolskom veku sa môže vyskytnúť aj množstvo problémov, ktoré treba riešiť. A jedným 

z riešení je rodinné sociálne poradenstvo.  

Pri poukázaní na rodinné sociálne poradenstvo, ktoré je poskytované rodine, je 

potrebné si v prvom rade uvedomiť, že rodina je tu na to, aby dokázala ponúknuť kladné 

vzory správania sa, ktoré sú podriadené uznávaným pravidlám v celej spoločnosti. Pomoc 

rodinného sociálneho poradenstva prichádza na rad vtedy, ak sa v rodine objaví problém, 

ktorý sa od spoločenských noriem odlišuje a s ktorým si rodina sama nevie poradiť. Väčšina 

z nás si kladie otázku pomoci, ktorú by sme mohli takýmto rodinám ponúknuť. Jednou 

z foriem pomoci je už spomínané rodinné sociálne poradenstvo. Sociálne rodinné poradenstvo 

je nástrojom nie len pomoci pri riešení nejakého problému, ale je aj nástrojom tzv. 

formatívnej podpory a starostlivosti o človeka a o rozvoj jeho osobnosti, no najmä o rozvoj 

osobnosti dieťaťa. V takomto období dieťaťa má dôležitú úlohu nie len pri formovaní 

postojov a názorov, ale aj pri formovaní jeho osobnosti predovšetkým rodina, ktorá je 

najdôležitejšou jednotkou medziľudských vzťahov.  

Naša práca ŠVOČ je rozdelená do piatich kapitol. Prvé tri kapitoly sú venované 

teoretickej časti práce, štvrtá kapitola je zameraná na empirickú oblasť práce, v ktorej sa 

venujeme skúmaniu vybranej problematiky a posledná, piata kapitola je zameraná na 

aplikačnú oblasť, v ktorej zhodnotíme závery, poukážeme na závažnosť prezentovanej 

problematiky a jej nutnosť riešenia prostredníctvom odporúčaní pre prax. 

Cieľom tejto práce je v teoretickej rovine rozpracovať problematiku poradenstva so 

špecifickým zameraním na rodinu s problémovým dieťaťom v predškolskom veku. Osobitnú 

pozornosť venovať poradenstvu, ktoré je zamerané na rodinu a na opatrenia, ktoré sú 

zamerané na problémové dieťa v predškolskom veku. V empirickej časti je cieľom práce 

realizovať výskum zameraný na poradenstvo pre rodiny a na oblasť problémového správania 

dieťaťa v predškolskom veku. V aplikačnej časti je cieľom rozpracovať odporúčania pre prax, 

ktoré vychádzajú z nášho výskumu a zo všetkých našich získaných poznatkov o problematike.  
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1 SOCIÁLNE PORADENSTVO 

1.1 Charakteristika sociálneho poradenstva 

V súčasnosti naberá sociálne poradenstvo v našich spoločenských podmienkach na 

význame a to hlavne z dôvodu nárastu sociálnych problémov. Práve nárast tohto širokého 

spektra sociálnych problémov a ich kumulácia môže viesť k stavu, že buď jednotlivec, 

skupina alebo rodina nedokážu sami zvládať náročné životné situácie a všetky problémy, 

ktoré sa v ich sociálnom prostredí vyskytnú. A práve sociálne poradenstvo ako jedna z foriem 

pomoci a riešenia problémov jednotlivca, skupín a rodín pomáha pri prekonávaní 

nepriaznivých sociálnych situácií (Husáková, 2008). 

Sociálne poradenstvo vychádza zo základnej premisy, že človek je sociálna bytosť. 

Jeho sociálna skúsenosť zohráva veľmi dôležitú úlohu nie len pri formovaní, ale aj pri rozvoji 

jeho osobnosti. Prevažná väčšina klientových problémov má sociálne korene a odohráva sa 

v interakcii s inými ľuďmi v určitom sociálnom poli. Človek je neustále konfrontovaný s tým, 

že vonkajšia realita, či svet, v ktorom žije sa mení veľmi rýchlo, zatiaľ čo vnútorná realita 

človeka, jeho osobnosť, hodnoty, ale aj postoje sa menia oveľa pomalšie. A práve rozpor 

medzi týmito dvoma realitami sa môže stať príčinou mnohých sociálnych problémov, ktoré sa 

u klienta môžu vyskytnúť (Gabura, 2013). 

Komplexné sociálne poradenstvo sa systematicky začalo rozvíjať už po nežnej 

revolúcií, kedy sa začal meniť spôsob realizácie sociálnej pomoci a hľadali sa nové efektívne 

formy práce so sociálnym klientom (Gabura, 2005). Sociálne poradenstvo ako jedna z foriem 

pomoci je legislatívne ukotvené v zákone č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Podľa tohto 

zákona definujeme sociálne poradenstvo v §19 ako odbornú činnosť, ktorá sa zameriava na 

pomoc fyzickej osobe, ktorá sa nachádza v nepriaznivej sociálnej situácii a vykonáva sa na 

úrovni buď základného alebo špecializovaného sociálneho poradenstva.  

Sociálne poradenstvo ako celok je potrebné chápať ako jednu z foriem riešenia nie len 

hmotnej, ale aj sociálnej núdze. Táto forma riešenia pomáha občanovi získať informácie 

o svojich nárokoch, ktoré vyplývajú zo systémov sociálneho zabezpečenia občana alebo zo 

systému zamestnanosti (Schavel a Oláh, 2008). No tiež ho môžeme chápať ako profesionálnu 

odbornú činnosť, ktorá je vykonávaná prostredníctvom odborníkov a je založená na vzťahu, 

podpore, pomoci, rozvoji, optimálnom uplatnení každého klienta a jeho orientácií v živote. 

Práve táto forma pomoci pomáha a slúži na odstránenie negatívnych návykov alebo spôsobov 



592 

 

Zborník prác z celoslovenského kola Študentskej vedeckej odbornej činnosti  
v odbore Sociálna práca – konaného 3. mája 2017 v Ružomberku 

správania sa klienta a jeho začlenenia sa do spoločenského rámca, skupiny, komunity 

a samozrejme aj do rodiny (Strieženec, 1999). 

Sociálne poradenstvo má svoje základné charakteristické črty. Gabura (2005) medzi 

charakteristické črty poradenstva zaraďuje tieto charakterové vlastnosti: 

 interdisciplinárny a komplexný charakter, ktorý hovorí o tom, že na praxi, ale aj na 

teórií poradenstva sa podieľa viacero vedných disciplín; 

 multisférový a multikonzumný charakter, prostredníctvom ktorého poradenstvo 

poskytuje pomoc, vytvára siete poradenských služieb a je nástrojom zefektívňovania 

sociálnych procesov v rôznych rezortoch; 

 profesionálny charakter, ktorý hovorí o tom, že poradenstvo by malo byť vykonávané 

na profesionálnej úrovni a malo by byť teoreticky aj prakticky pripravené odborníkmi; 

 inštitucionalizovaný charakter, v ktorom sa poradenstvo vykonáva v osobitných 

inštitúciách (poradenské zariadenia alebo zariadenia, kde je poradenstvo ako jedna 

z odborných činností) a činnosť sa vykonáva na základe povolenia; 

 biodromálny charakter – poradenský systém by mal byť kontinuálny a mal by slúžiť 

v krízových situáciách; 

 edukatívno-formatívny charakter, v ktorom sociálne poradenstvo môžeme chápať ako 

súčasť koncipovanej výchovy; 

 personálny charakter, kde cieľom poradenstva je zrelý človek v celej svojej celistvosti; 

 vnútorná diferenciácia, kde sa v rámci poradenstva konštituujú viaceré špecializácie 

organizujúce sa podľa problémových okruhov.  

1.2 Princípy a formy sociálneho poradenstva 

Sociálne poradenstvo považujeme za nástroj sociálnej pomoci, ktorý umožňuje nie len 

podieľať sa klientom pri rozhodovaní, ale tiež zaväzuje sociálneho poradcu k tomu, aby konal 

s prihliadnutím na konkrétny problém klienta. V tejto súvislosti sa hovorí o niekoľkých 

základných princípoch, pri ktorých sa uplatňuje sociálne poradenstvo v praxi. Tieto princípy 

zdôrazňuje Scherpner (in: Schavel a Oláh 2008, s. 37), ktorý medzi nich zaraďuje princípy 

ako:  

 „akceptovať iných bez toho, aby sme sa s nimi identifikovali; 

 vytvárať pozitívnu atmosféru založenú na dôvere a vzťahu; 

 individualizovať a rešpektovať autenticitu klienta; 

 začať tam, kde sa klient nachádza, tým, o čo klient žiada; 
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 zvoliť tempo práce primerané klientovi; 

 pomáhať klientovi hľadať riešenie, neimponovať rýchlymi návodmi a radami; 

 preferovať spoluprácu s klientom a kolegami, nie súperenie; 

 stanovovať s klientom realistické ciele; 

 motivovať klienta pre dosiahnutie cieľov; 

 vytvárať priestor pre klienta, stávať sa postupne nepotrebným.“ 

V závislosti od prístupu ku klientovi rozlišujeme tiež niekoľko základných foriem 

sociálneho poradenstva, ktoré uviedol a bližšie špecifikoval aj Gabura (2005). Uvádzané sú 

nasledovné formy sociálneho poradenstva, ktoré sú realizované medzi sociálnym poradcom 

a jeho klientom. Ide o: 

 informačné poradenstvo, ktoré predstavuje základný stupeň pomoci; 

 sprevádzanie, ktoré predstavuje prácu sociálneho poradcu a klienta v klientovom 

pôvodnom prostredí; 

 kontaktné poradenstvo predstavuje už osobný kontakt sociálneho poradcu a klienta; 

 telefonické krízové poradenstvo, ktoré môže byť široko chápané pre rôzne cieľové 

skupiny alebo sa môže špecializovať pre rôznych klientov; 

 internetové sociálne poradenstvo založené na neosobnom kontakte a to 

prostredníctvom elektronickej komunikácie, a ktoré napĺňa kritériá základného 

sociálneho poradenstva; 

 masmediálne poradenstvo je poradenstvo, ktoré má formu masového poradenstva 

(Lešková, 2009). 

1.3 Rodinné sociálne poradenstvo 

Sociálne poradenstvo v sebe zahŕňa aj rôzne oblasti, na ktoré je zamerané. Žilová (in: 

Tokárová a kol., 2007) medzi oblasti sociálneho poradenstva zaraďuje najmä sociálne 

poradenstvo predmanželské, sociálne poradenstvo manželské, sociálne poradenstvo 

rodičovské, ale tiež aj sociálne poradenstvo rodinné. Z obsahového hľadiska je rodinné 

poradenstvo pomerne špecifickou oblasťou sociálneho poradenstva ovplyvňujúce široké 

spektrum sociálnych problémov.  

Rodinné sociálne poradenstvo predstavuje jednu z foriem sociálnej práce. V súčasnosti 

rozlišujeme medzi sociálnou prácou s jednotlivcom a sociálnou prácou s rodinou. Je veľmi 

potrebné si uvedomiť, že každý jedinec žije v sociálnom prostredí, pričom jeho najbližším 
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prostredím, ktoré mu poskytuje pomoc a oporu, ale predstavuje aj možný zdroj konfliktov je 

práve rodina (Lovašová, 2016). 

Problémy v rodine v súčasnosti riešia takmer všetky typy sociálneho poradenstva. No 

práve rodinné sociálne poradenstvo sa chápe ako prístup, pre ktorý je charakteristické to, že 

buď v určitých etapách alebo počas celej spolupráce je do nej zapojená celá rodina. V centre 

záujmu rodinného poradenstva je celý rodinný systém, ktorý však presahuje súčet členov 

rodiny a ich vlastností. Rodina totiž vytvára neopakovateľnú entitu a vytvára tiež také kvality, 

ktoré jednotliví členovia rodiny nemajú. Rodinné poradenstvo však využíva tieto kvality ako 

tzv. „synergický efekt“, ktorý otvára priestor na to, aby sa využil skrytý potenciál rodiny 

(Gabura, 2013). 

Rodina je v súčasnosti v našej spoločnosti považovaná za najdôležitejší článok nie len 

medziľudských vzťahov, ale považuje sa aj za základ optimálneho fungovania štátu. Rodina 

vždy funguje v rámci určitej spoločnosti. A ako tvrdí Satirová (in Gabura 2012), rodina 

a spoločnosť sú malá, ale zároveň aj veľká verzia rovnakej podstaty. Z toho nám teda 

vyplýva, že rodina a spoločnosť sa navzájom ovplyvňujú aj napriek tomu, že rodina 

predstavuje stabilnejší útvar, čo spôsobuje, že pomalšie reaguje na celospoločenské zmeny 

(Gabura, 2012). 

Sociálne rodinné poradenstvo, ktoré je zamerané na poskytnutie pomoci pre rodinu je 

špecifickým druhom sociálneho poradenstva. Tento typ poradenstva je v porovnaní 

s poradenstvom, ktoré je poskytované jednotlivcovi oveľa náročnejšie. (Schavel a Oláh, 2010) 

Obsah rodinného sociálneho poradenstva je veľmi rozsiahly a to najmä pri riešení sociálnych 

problémov týkajúcich sa rodiny. Viacero poradenských situácií súvisí najmä so 

zabezpečovaním optimálneho funkčného rodinného prostredia hlavne pre dieťa v záujme 

zabezpečenia jeho prirodzeného vývinu (Schavel a Oláh, 2008). 

Sociálne rodinné poradenstvo môžeme definovať ako proces profesionálnej pomoci 

rodine, ktorá je založená na špecifickej interakcii a ktorá prebieha medzi pomáhajúcim 

a členmi rodiny. Táto pomoc umožňuje rodinám najlepšiu orientáciu vo vlastnej situácií, 

optimalizáciu fungovania rodinného systému a optimalizáciu života každého jedného jej 

člena. Uvedená pomoc sa poskytuje a hlavne realizuje tak, aby celá rodina dokázala spolu 

a efektívne riešiť úlohy, zvládať nie len náročné situácie, ale aj krízy a tiež konflikty 

(Prevendárová, 2001). 

Rodinné sociálne poradenstvo môže tiež predstavovať kvalitatívne odlišný spôsob 

nazerania na problémy rodín a jednotlivých jej členov. Tento typ poradenstva orientuje svoju 

pozornosť na interakciu medzi ľuďmi a na význam medziľudských vzťahov. Snahou 
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rodinného poradenstva je systémovo riešiť všetky problémy rodinného spoločenstva. 

Z naznačených problémových zameraní tiež vychádzajú aj určité programy rodinného 

poradenstva, ktoré sú zamerané na rôzne jej oblasti. Ide o oblasti ako sú napríklad 

poskytovanie informácií, rozvoj komunikačných zručností rodičov, slúžiace ku schopnosti 

identifikovať pozitívne správanie ich detí (Vitkovičová, 2007; in: Tokárová, 2007). 

Cieľom sociálneho rodinného poradenstva je v prvom rade eliminácia interakčných 

procesov, ktoré sú medzi členmi rodiny deštruktívne. Medzi ďalšie jej ciele patrí zlepšenie 

porozumenia, budovanie pozitívneho postoja k sebe a k ostatným členom rodiny, korigovanie 

určitých nerealistických očakávaní, ale tiež pomoc pri vytváraní systému komunikácie, 

interakcie a ich vzájomného porozumenia (Gabura, 2005). 

 

2  DIEŤA V PREDŠKOLSKOM VEKU S PROBLÉMOVÝM 

SPRÁVANÍM 

2.1 Problémové dieťa v predškolskom veku a rodina 

V súčasnosti sa čoraz častejšie stretávame s názormi, že v predškolskom veku dieťaťa 

sa stretávame so správaním, ktoré nie je akceptovateľné a ktoré môžeme identifikovať ako 

správanie problémové. Takéto správanie sa považuje za správanie, ktoré presahuje všeobecne 

uznávané normy a pravidlá.  

Obdobie predškolského veku má veľmi významný vplyv na ďalší život dieťaťa. 

V tomto období má dôležitú úlohu nie len pri formovaní postojov a názorov dieťaťa, ale aj pri 

formovaní jeho osobnosti predovšetkým rodina. Je to hlavne z dôvodu dobrého 

emocionálneho zázemia. Ak dieťa má toto zázemie zabezpečené zo strany rodiny, získava tak 

oveľa lepšie predpoklady pre svoj duševný vývin, tiež je samostatnejšie a oveľa aktívnejšie 

ako iné deti. Predškolský vek dieťaťa je obdobie, kedy sa rozvíjajú racionálno-kognitívne 

procesy a tiež narastajú životné skúsenosti. Racionalita poznávacích funkcií u týchto detí je 

poznačená fantáziou, ktorá sa spája so skutočnosťou. Prejavy emócií majú takisto silný 

emocionálny náboj, citové vzťahy sa diferencujú a tiež sa stabilizujú (Žolnová, 2013). 

Podľa Majzlanovej (1998; in: Kleinová, 2015) môžeme problémové správanie dieťaťa 

v predškolskom veku definovať ako správanie, ktoré narúša priebeh výchovno-vzdelávacieho 

procesu a predstavuje problémy nie len pre dieťa, ale aj pre jeho rodinu. Z vývinového 

hľadiska je však veľký predpoklad k tomu, že keď sa problémové správanie u dieťaťa 
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podchytí v skorom období, môže sa eliminovať a pretransformovať do prijateľnej podoby 

a tým predísť určitému maladaptívnemu správaniu. 

Ale aké je to tzv. „problémové dieťa“ ? Pojem problémové dieťa je označenie, ktoré sa 

používa v odbornej terminológií pokiaľ ide o problémy, ktoré sa nedajú odstrániť ani 

spontánne a ani výchovou. Deti, ktoré sa zaraďujú do tejto vymedzenej kategórie si vyžadujú 

osobitnú formu starostlivosti. Môže ísť napríklad o deti, ktoré sú rizikové, chronicky choré, 

defektné, dysfunkčné vývinovo, sociálne alebo emocionálne narušené, či ťažko 

vychovávateľné a podobne (Vašek, 1995; in: Trepáč, 2003). 

Keď sa problémové dieťa odchyľuje od normy a nie je schopné spĺňať požiadavky ani 

očakávania rodiny, tak môže ísť o odchýlky v správaní, uvažovaní, ale tiež v emocionálnych 

reakciách. V odbornej literatúre sa tiež uvádza, že niekedy sa dieťa nespráva podľa určitých 

pravidiel, pretože v tom vidí jediný spôsob ako sa brániť proti rôznym nepriaznivým 

situáciám. Takéto obdobie sa v živote dieťaťa označuje ako obdobie vzdoru, kedy si začína 

uvedomovať samého seba a začína sa aj samo presadzovať. Ide o úplne prirodzený jav 

v živote dieťaťa, ktorý keď sa však neodstráni, môže sa zafixovať a ovplyvňovať dieťa počas 

celého jeho života (Vágnerová, 2008). 

Pre dieťa, jeho vývin a správanie je veľmi dôležitá rodina a jeho postavenie v nej. Ide 

predovšetkým o vzťah medzi dieťaťom a jeho rodinou. Vzťah „rodina a dieťa“ predstavuje 

taký vzťah, ktorý nezasahuje iba do oblasti prostredia domácnosti, ale zďaleka toto prostredie 

prevyšuje a ovplyvňuje celú spoločnosť. Kasanová (2008, s. 39) zdôrazňuje, že „vzťah 

rodičov k dieťaťu ako aj celkovú rodinnú atmosféru ovplyvňujú rozličné aspekty ako 

napríklad: sociálne a kultúrne pomery, typy výchovy samotných rodičov, nadanosť dieťaťa, 

jeho telesný vzhľad, ale aj podoba na matku, či otca. Pre správny vývin dieťaťa sú potrební 

obidvaja rodičia, matka aj otec.“ 

Problémové správanie môže byť ovplyvňované alebo vyvolané aj rôznymi spôsobmi 

výchovy v rodine, ktoré kladú požiadavky s odlišnou formou kontroly a veľmi účinne 

ovplyvňujú formovanie osobnosti dieťaťa a to hlavne jeho sebahodnotenie, určovanie si 

cieľov a požiadaviek, ale aj stability, odolnosti, vytrvalosti a správania. Rodičovské správanie 

a výchova dieťaťa veľmi ovplyvňuje jeho správanie a nesprávny štýl výchovy môže veľmi 

rýchlo zmeniť správanie dieťaťa na problémové. Rozlišujeme 3 základné spôsoby/štýly 

výchovy v rodine. Hovoríme o: 

 autoritárskom rodičovskom štýle, v ktorom sa presadzuje moc bez obojstrannej 

komunikácie, určujú sa nároky, vyžaduje sa poslušnosť, úcta k autorite, tradícií 

a vyžaduje sa aj tvrdá práca; dieťa, ktoré je vychovávané takto, môže mať sklon 
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k sociálnej izolácií (dievčatá sú závislé a chlapci majú sklon k agresivite voči 

rovesníkom = problémové správanie); 

 zhovievavom rodičovskom štýle, ktorý je reagujúci a orientovaný na samotné dieťa, od 

ktorého sa vyžaduje minimum; u dieťaťa prevláda pozitívne a živé citové ladenie, 

avšak dieťa je nezrelé, neovláda svoje impulzy a nedokáže sa spoľahnúť samé na seba 

= problémové správanie; 

 zanedbávajúcom rodičovskom štýle, ktorý sa zase vyznačuje zamestnanosťou rodičov 

v práci alebo nejakými činnosťami, čo spôsobuje, že sa nezúčastňujú na živote detí, 

neprejavujú záujem o nich a ani o ich svet a málo si všímajú ich názory alebo pocity; 

takéto dieťa je náladové, nesústredené, nemá záujem o vzdelávanie, čo spôsobuje, že 

chodí poza školu a má sklon k užívaniu drog = problémové správanie (Manniová, 

2007). 

2.2 Problémové správanie a poruchy správania u dieťaťa 

V súčasnosti sa veľmi často stretávame so zámenou pojmov problémové správanie 

a porucha správania. Aj keď možno znejú rovnako, predsa sa od seba odlišujú. Ale ako máme 

rozoznať, či ide u dieťaťa o poruchu správania alebo o problémové správanie? 

Kožárová a Podhájecká (2014; in: Horňák, 2014) charakterizujú problémové správanie 

ako akékoľvek správanie hlavne u detí, ktoré sú mimoriadne emocionálne, vytrvalé, 

mimoriadne citlivé, vnímavé a neochotné pristúpiť k akejkoľvek zmene. Možno sa to zdá ako 

charakteristika všetkých detí, ale v porovnaní s ostatnými sa odlišujú len jedným slovom – 

„mimoriadne“ a tým sa stávajú problémovými. Všetky tieto vymenované vlastnosti majú 

väčšinou všetky deti, ale u detí s problémovým správaním sa vyskytujú v oveľa väčšej 

intenzite. Na druhej strane Smith et Fox (2003; in: Horňák, 2014) pri charakteristike 

problémového správania detí v predškolskom veku hovorí o tzv. „prechodnom stave“, ktorý je 

dôsledkom vývinovej fázy alebo nejakej momentálnej situácie a má tendenciu sa stratiť.  

Problémové správanie môže byť tiež definované ako variabilita správania, ktorá je 

odlišná od bežného správania sa detí. Tiež prevláda názor, že ide skôr o neschopnosť 

prispôsobiť sa výchovným požiadavkám. Na vývin problémového správania môže mať vplyv 

niekoľko ďalších rizikových faktorov, ktoré svojou intenzitou a častosťou môžu posunúť 

problémové správanie do roviny porúch správania dieťaťa v predškolskom veku (Žolnová, 

2013). 
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Môžeme sa stretnúť aj s tvrdením, že pojem „problémové správanie u detí“ nie je 

odborný a ani presný. Skôr sa uprednostňuje pojem „porucha emócii a správania“, nakoľko 

ide o prepojenosť medzi oblasťou prežívania a konania. Problémové správanie sa na základe 

toho chápe ako prejav správania sa u detí predškolského veku, ktoré sťažujú dieťaťu plniť 

vývinové úlohy a ktoré sú typické pre ich vek a tiež sťažujú plniť požiadavky okolia 

a limitujú fungovanie detí v rôznych vzťahoch a v bežných situáciách (Horňáková, 2013). 

Na druhej strane je poruchou správania obvykle neprávne označené problémové 

správanie, ktoré je spôsobené celou radou rôznych vplyvov alebo dokonca reakciou dieťaťa 

v situácií, s ktorou si to samotné dieťa nedokáže poradiť. O poruchách správania môžeme 

uvažovať vtedy, ak je dlhodobá, čo znamená, že sa objavuje aspoň po dobu šiestich mesiacov 

a všade, kde sa dieťa nachádza – doma aj mimo domova. No u detí v predškolskom veku 

môžeme vnímať rôzne varovné signály, ktoré by mohli existenciu porúch správania 

signalizovať. Medzi tieto signály môžeme zaradiť stereotypy vo vzťahu k okoliu, intenzívnosť 

narušenia správania a výchovná, či dokonca terapeutická nepoddajnosť. Pri posudzovaní treba 

brať do úvahy aj vývinový stupeň dieťaťa (Michalová, 2012). 

Výraz „poruchy správania dieťaťa“ má široký obsah, ktorý zasahuje do rozličných 

oblastí života človeka v spoločnosti. Spôsob, akým sa na poruchy správania nazerá a taktiež 

ich klasifikácia sú ovplyvnené pravidlami a normami spoločnosti ako aj možnosťami tých 

vedných disciplín, ktoré si určili za úlohu proti týmto poruchám bojovať. Poruchy správania 

predstavujú široké spektrum maladaptívnych foriem správania, od drobných priestupkov voči 

disciplíne, prejavov vzdoru, nadmernej plachosti, úzkosti až po agresívne a deštruktívne 

správanie (Čulíková a Matula, 2007). 

Porucha správania je vymedzená tromi základnými znakmi: 

1. správanie nerešpektuje sociálne normy – dieťa, ktoré nie je schopné pochopiť význam 

noriem a hodnôt, nemôže byť označené nálepkou „porucha správania“; o takúto 

poruchu ide hlavne vtedy, keď dieťa normu chápe a rozumie jej, ale nechce ju prijať 

z dôvodu inej hierarchie hodnôt, či vlastných osobných motívov; 

2. neschopnosť udržať prijateľné sociálne vzťahy – jedná sa väčšinou o deti, ktoré 

nemajú skúsenosť s pozitívnym emočným vzťahom, a preto nedokážu rešpektovať 

sociálne normy, ktoré regulujú spoločenské spolužitie; hovoríme o tom vtedy, ak dieťa 

vyrastá v sociálne patologickom výchovnom prostredí, kde je napríklad bežné 

agresívne správanie sa medzi členmi rodiny; 

3. agresivita ako rys osobnosti alebo správania – z tohto znaku nám vyplýva, že porucha 

správania spočíva v biologických alebo psychosociálnych faktoroch a u dieťaťa 
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v predškolskom veku je to aj vplyv sociálneho prostredia rodiny – dieťa sa stretáva 

s výchovnou neobratnosťou rodičov alebo vyrastá v patologickom rodinnom prostredí 

(Michalová, 2012). 

2.3 Príčiny a formy problémového správania dieťaťa predškolského veku 

Za hlavné príčiny problémového správania okrem osobnosti dieťaťa a porúch, ktoré sa 

vyskytujú v jeho vývine, sa považujú predovšetkým tieto príčiny podľa Čulíkovej (2007) 

a Matulu (2007) ako neprimerané očakávania vo vzťahu k vývinovej úrovni dieťaťa, 

zdravotné problémy u detí, nedostatočná výživa alebo zmyslové poruchy u dieťaťa, 

precitlivenosť na podnety, stres v rodine, materiálne prostredie rodiny, nekonzistentnosť 

požiadaviek a ich nejednotnosť a pôsobenie na dieťa, nejasné pravidlá a v konečnom rade aj 

pozornosť dospelých v rodine.  

Príčiny problémového správania u detí v predškolskom veku je veľmi dôležité aj 

identifikovať, nakoľko príčiny ovplyvňujú výskyt problémového správania sa. Michalová 

(2012; in: Horňák, 2014) medzi tieto príčiny zaraďuje napríklad genetickú výbavu, ktorú 

dieťa zdedí po svojich rodičoch, temperament dieťaťa a sním spojené reakcie dieťaťa na 

záťažové situácie, osobnú históriu dieťaťa, rodinnú atmosféru, vplyv skupiny rovesníkov 

a subkultúry a štádium vývinu, v ktorom sa dieťa nachádza. 

Vznik a rozvíjanie problémového správania sa detí nie je podmienené len jedným 

faktorom, ale aj kombináciou a vplyvom viacerých faktorov. Tieto faktory môžeme rozdeliť 

do štyroch skupín a to na osobnostne podmienené, psychologicky podmienené, rodinne 

podmienené a sociálne podmienené faktory. (Gajdošová, Hubinská a Jakubková, 2011) Tieto 

poruchy, ktoré sú rodinne podmienené súvisia priamo s rodinným prostredím, v ktorom to 

dieťa žije. Aj toto rodinné prostredie sa dá rozdeliť do niekoľkých základných kategórií. Do 

prvej kategórie zaraďujeme rodiny, kde rodičia majú nedostatočne osvojené morálne hodnoty, 

ale aj napriek tomu sú pre dieťa modelom. Druhú kategóriu tvoria deti s problémovým 

správaním, ktoré predstavujú „obetného baránka“ v rodine a ich problémové správanie 

pomáha v udržaní rodinnej rovnováhy a vďaka nemu sa dajú vysvetliť všetky problémy 

v rodine bez nutnosti riešiť dlhodobé a skryté konflikty. Tretiu kategóriu zase tvoria deti 

z úplných a funkčných rodín. V takýchto rodinách môže ísť o tzv. subdeprivačnú skúsenosť 

dieťaťa, ktoré má úplnú rodinu, ale funguje iba formálne, čo znamená, že rodina neposkytuje 

dieťaťu dôležité podnety na jeho rozvoj. Do poslednej kategórie Saríková (2001; in 

Gajdošová, Hubinská a Jakubková, 2011) zaraďuje deti z neúplných rodín. A to z dôvodu 
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toho, že rola osamelého rodiča je z hľadiska výchovy náročnejšia. V popredí môže byť 

nedostatok otcovskej autority a mužského vzorca správania, pokiaľ je dieťa vychovávané len 

matkou. 

Formy problémového správania sú rôznorodé a prejavujú sa inak u každého dieťaťa 

v predškolskom veku. Môžeme sa stretnúť so širokou radou problémového správania u detí 

predškolského veku. Medzi formy problémového správania zaraďujeme podľa Majzlanovej 

(2015) problémové správanie orientované v extrapersonálnej a intrapersonálnej oblasti. Čo sa 

týka extrapersonálnej oblasti, patrí sem agresívne, hyperaktívne a sociálne maladjustované 

správanie. Zaraďujeme sem: 

 verbálnu a fyzickú agresiu voči ľuďom, týranie zvierat; 

 úmyselné ničenie vlastných alebo cudzích vecí; 

 výtržnosti a vandalizmus, krádeže, klamstvá a podvody; 

 bitky, negativizmus, vzdorovitosť, odvrávanie či vysmievanie sa iným; 

 nedostatočná pozornosť, impulzivita a nadmerná aktivita; 

 záškoláctvo, užívanie alkoholu a drog a pod. 

Do druhej oblasti problémového správania, čiže do interpersonálnych oblastí, 

Majzlanová (2015) zaraďuje neurotické a emocionálne poruchy a sociálnu inkompetenciu. 

Patrí sem napríklad aj: 

 nízka sebadôvera, plačlivosť a precitlivenosť; 

 uzavretosť a zajakavosť, tiky, obhrýzanie nechtov; 

 utiahnutosť, ľahostajnosť k okoliu, nedbalosť; 

 nesamostatnosť a neschopnosť nadväzovať rovesnícke kontakty.  

 

3  PORADENSTVO ZAMERANÉ NA RODINU 

3.1 Rodina ako klient sociálneho pracovníka 

V súčasnosti každá rodina má svoje určité a rôzne problémy, či starosti. No niektoré 

z nich sa môžu stretnúť so závažnejšími problémami a ťažkosťami, či bolesťami a trápením 

jedného ich člena. Rodiny, kde sa takéto problémy vyskytnú, potrebujú pomoc odborníkov, 

aby sa ich problém riešil. Tým, že tú pomoc potrebujú, stávajú sa tak klientmi nie len 

sociálnych pracovníkov, ale aj iných odborníkov.  

Sociálny pracovník môže pracovať buď s celou rodinou ako celkom, ale niekedy je 

potrebná individuálna práca iba s problémovým členom rodiny. Sociálny pracovník teda môže 
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pracovať s rodinou a definovať problém rodiny, čím zasahuje do ich života a hľadá príčinu 

vzniku ich problému a snaží sa „objaviť“ vhodné riešenie problému rodiny. Alebo na druhej 

strane môže sociálny pracovník nechať na rodinu, aby sama našla svoj problém, čo znamená, 

že rodinu neriadi priamo, ale snaží sa, aby sa sama svojimi vlastnými silami vžila do 

problémov, ktoré sa u nich objavujú (Matoušek, 2003). 

Práca s rodinou teda môže byť zameraná na úplné odstránenie eventuálne zmiernenie 

ťažkostí rodiny alebo jedného jej člena, ďalej môže byť zameraná na lepšiu adjustáciu 

(úpravu) v rodinnom prostredí alebo v prípade ťažkého ochorenia môže byť práca s rodinou 

zameraná na prispôsobenie sa na podmienky, ktoré sa veľmi ťažko menia (Prevendárová, 

2001).  

3.2 Opatrenia zamerané na problémové dieťa 

Na prechádzanie problémovému správaniu je veľmi dôležitá predovšetkým výchova 

a vzťah rodiča s deťmi. Veľa rodičov, ktorí majú dieťa s problémovým správaním 

predškolského veku si kladie otázku „ako môžem zmeniť problémové správanie môjho 

dieťaťa?“ Pediater Dr. Julie Lumeng z Michiganskej univerzity presadzuje názor, že ak existuje 

množstvo typov správania, ktoré chceme zmeniť, či odstrániť, je potrebné začať s tým, že sa 

zameriame na jeden alebo dva najviac závažných a nebezpečných faktorov. Je to hlavne z toho 

dôvodu, že by sme sa nemali snažiť robiť príliš veľa zmien naraz a mali by sme nechať dieťa 

urobiť niektoré rozhodnutia. V prvom rade by sme sa mali uistiť, či majú realistické očakávania, 

aby sme mohli použiť prirodzené a logické dôsledky pre problémové správanie. Znamená to, že 

účelom je naučiť deti robiť správne rozhodnutie a nie vyhnúť sa im. 

Ďalším spôsobom, ktorým sa dá predchádzať problémovému správaniu uviedol Štípek 

(2011) a jedná sa o všeobecný model riešenia problémov prostredníctvom kognitívno-

behaviorálnej terapie, ktorá sa skladá z niekoľkých základných krokov. Prvým krokom je 

spísanie si zoznamu problémov dieťaťa v predškolskom veku, čomu by sme mali venovať 

dostatok času a každý problém by sme si mali čo najkonkrétnejšie a najjasnejšie zadefinovať. 

Ďalším krokom je ohodnotenie problémov, čo znamená, že sa ohodnotí problém, ktorý 

rodičov trápi najviac a ktorý najmenej. Ďalej nasleduje výber konkrétneho problému a „burza 

nápadov“, čiže si spíšeme niekoľko našich nápadov, bez ohľadu na to, či je reálne 

uskutočniteľný alebo nie a na základe toho zhodnotíme nápady a vyberieme najreálnejší. 

Potom nasleduje vytvorenie plánu, čo znamená, že si vytvárame a spíšeme niekoľko 

základných krokov a postup nášho plánu ako predísť problémovému správaniu dieťaťa. Tiež 
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si vytvoríme časový plán ako budeme jednotlivé kroky a postupy plniť a nakoniec prichádza 

zhodnotenie úspešnosti (Štípek, 2011). 

Veľmi dôležitými opatreniami sú však aj opatrenia sociálnoprávnej ochrany. Orgány 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately plnia preventívne úlohy najmä v takých 

situáciách, keď sa rodičia rozvádzajú, ale hlavne v situáciách, kedy rodičia nie sú schopní 

riešiť problémy dieťaťa, či konflikty v rodine. V prípade potreby pomoci pri problémovom 

správaní dieťaťa sa rodič, čiže zákonný zástupca, môže obrátiť na oddelenie sociálnoprávnej 

ochrany a sociálnej kurately úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, kde práve sociálny kurátor 

poskytne poradenstvo a navrhne vykonanie alebo sám zabezpečí vykonanie opatrení sociálnej 

kurately. Na začiatku tejto spolupráce sociálny kurátor vykoná pohovor s rodičmi a dieťaťom 

s problémovým správaním na základe všetkých zistených skutočností a vykoná opatrenia 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Medzi tieto opatrenia zaraďujeme 

napríklad: 

 zapojenie dieťaťa a jeho rodiny do výchovných skupinových programov; 

 zapojenie dieťaťa a jeho rodiny do sociálnych skupinových programov; 

 zapojenie dieťaťa a rodiny do výchovno-rekreačných programov, ktoré sú 

organizované alebo sprostredkované orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately; 

 uloženie výchovného opatrenia (ÚPSVaR).  

3.3 Štruktúra pomoci pre rodinu 

Každá rodina v súčasnosti čelí rôznym problémom. Medzi týmito rodinami je však 

jeden rozdiel, ktorý spočíva v tom, že rodiny so závažnejšími problémami sa nedokážu 

efektívne dohodnúť a konať, čo spôsobuje, že sa tieto problémy kumulujú. V takýchto 

situáciách prichádza na rad rodinné poradenstvo – jeden z druhov pomoci pre rodinu 

s rôznymi problémami (Glick a Ritvo, 2002). 

Pomoc pre rodinu je jedným z najzmysluplnejších druhov pomoci, ktoré sociálny 

pracovník poskytuje. Nie len, že pomáha sociálnemu pracovníkovi rozšíriť jeho myseľ, ale 

pomôže nájsť nové schopnosti a spôsobilosti. Pri práci s rodinou sa každý sociálny pracovník 

dotkne nejakým spôsobom života rodiny, s ktorou bude pracovať. Treba si však v prvom rade 

uvedomiť, že zmena nenastane v rodine okamžite, ale aj napriek tomu sa rodina posilní 

a prispeje k riešeniu problémov (Berg, 2013). 
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Poradenský vzťah medzi sociálnym pracovníkom a rodinou prebieha v určitých 

fázach/etapách, čiže v navzájom odlišných časových úsekoch. Hranice medzi týmito 

jednotlivými etapami sa prelínajú a podľa Prevendárovej (2001) môžeme v procese 

pomáhania rodinám identifikovať 5 základných etáp, medzi ktoré zaraďujeme: 

 úvodné stretnutie; 

 uzavretie poradenskej konvencie (ustálený spôsob, zvyklosť); 

 odhalenie problému; 

 stabilizáciu rodinnej situácie; 

 záverečnú ukončovaciu etapu.  

Cieľom úvodných stretnutí rodinného poradenstva je posúdenie problému, s ktorým 

rodina prichádza. Slúži to predovšetkým k tomu, aby sa určil systém práce s rodinou, čiže či 

pôjde o individuálnu alebo skupinovú formu poradenskej pomoci. Toto úvodné stretnutie je 

zároveň aj prvým kontaktom rodiny s poradcom. Je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že 

v tejto prvej fáze ide o obojstranné posudzovanie, na základe ktorého sa rodina rozhoduje, či 

ponúkanú pomoc prijme alebo nie (Prevendárová, 2001). 

Druhou etapou je uzavretie poradenskej konvencie (dohoda, zmluva; zvyklosť, 

spoločenský mrav), čiže poradenského kontraktu. Podľa Smékala (2009) by táto konvencia 

mala vytvoriť akýsi základný rámec spolupráce, v ktorom si spolu s rodinou formulujeme 

a definujeme očakávania rodiny, rôzne role, stanovujú sa pravidlá spolupráce a určujú sa 

kritériá pre ukončenie spolupráce s rodinou. Táto druhá etapa vo všeobecnosti pozostáva 

z troch základných bodov. Prvým bodov je formulovanie toho, čo od nás rodina ako klient 

očakáva. Druhým dôležitým bodom je dohoda o organizácií poradenstva, ktorá zahŕňa jasné 

formulovanie toho, do akej miery sme schopní pomôcť rodine a za akých podmienok. Tretím, 

posledným bodom je formulovanie kritérií úspešného riešenia a naplnenia zákazky a tiež 

oboznámenie rodiny s dodržiavaním etických princípov, čo predstavuje zmysluplnú súčasť 

kontraktu medzi pomáhajúcim a rodinou. Treba si však uvedomiť, že kritéria pre vnímanie 

úspechu môžu byť u jednotlivých členov rodinného systému odlišné (Smékal, 2009). 

Ďalšou etapou poradenského procesu s rodinou je odhalenie (explorácia) problému, 

čiže vyjasňovanie záujmov rodiny a dohoda o postupe riešení (Jarábek, 2007). Definovanie 

podstaty problému veľmi úzko súvisí s poradenským smerom a jeho podstata býva 

v jednotlivých smeroch rodinného poradenstva a môže byť chápaná rôzne.  

Po tretej etape prichádza na rad stabilizácia alebo konsolidácia rodinnej situácie. 

Proces konsolidácie rodinnej situácie, pomoc odborníka pri riešení ich konfliktov a pomoc pri 



604 

 

Zborník prác z celoslovenského kola Študentskej vedeckej odbornej činnosti  
v odbore Sociálna práca – konaného 3. mája 2017 v Ružomberku 

vytváraní pozitívnych zmien v rodinnom spolužití spočíva v špecifickom vzťahu medzi 

pomáhajúcim a rodinou, ale tiež v používaní metód a postupov, ktoré sa zaoberajú 

jednotlivými smermi rodinného poradenstva. V tejto štvrtej fáze je veľmi dôležité: 

 identifikovať tzv. skryté konflikty a pomôcť rodine, aby prijala ich existenciu 

a porozumela rôznym prenosným mechanizmom; 

 poskytnúť rodine príležitosť a podmienky na učenie sa vhodným spôsobom interakcie 

a vhodnému správaniu; 

 realizovať rozbor a reštruktruktualizáciu všetkých vzťahov, zmeny v oblasti hraníc, 

pozícií a mocenských zmien; 

 naplánovať vhodnú stratégiu riešenia všetkých problémov, ktoré by viedli ku 

odstráneniu nevhodných komunikačných stereotypov; 

 poskytnúť členom rodiny potrebnú oporu, ktorá slúži na to, aby získali odvahu ku 

zmene a osvojili si k tomu rôzne zručnosti a získali nový pohľad na skutočnosť; 

 posilňovať autonómiu všetkých členov rodiny; 

 posilňovať sebakompetenciu členov rodiny a to v zmysle byť tvorcom vlastného 

životného príbehu a nie tzv. pasívnou obeťou (Prevendárová, 2001). 

Potom nasleduje piata, posledná – záverečná ukončovacia etapa. Táto časť 

poradenského procesu je založená na postupnej eliminácii závislosti od poradcu, stretnutia sa 

redukujú, čas potrebný na ukončenie poradenstva je daný dosiahnutými výsledkami. 

V prípade neefektívnosti poradenských intervencií dochádza k predčasnému ukončeniu 

spolupráce a je potrebné navrhnúť nové alternatívy riešenia. Stabilita navodených zmien sa 

overuje formou katamnestického sledovania, približne po jednom roku od ukončenia 

poradenského procesu (Balážiová, Drgoňová, Majáková a Pavelová, 2015). 

K najvýznamnejším metódam, ktorá sa používa v rámci rodiného poradenstva patrí 

sanácia rodinného prostredia, ktorá je predovšetkým určená tým rodinám, ktoré ťažšie 

zvládajú výchovu dieťaťa. Aby bola sanácia zameraná na tieto rodiny prospešná, je veľmi 

dôležité aby sme ju prispôsobili potrebám a špecifikám konkrétnej rodiny. Sanácia sa 

zameriava na obnovu, alebo na úpravu rodinného prostredia tak, aby spĺňalo požiadavky 

spoločnosti, ktoré su kladené na výchovné prostredie rodiny. Ide o využitie poznatkov 

z rôznych disciplín, ale najmä sociálnej práce pri prevýchovnom pôsobení na rodinu. Sanácia 

rodiny predstavuje určitú podporu rodiny a postupy, ktoré podporujú fungovanie rodiny 

(Bechyňová a Konvičková, 2008). 
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Sociálny pracovník, ktorý vykonáva sanáciu rodiny by mal mať predovšetkým 

oprávnenie vykonávať rozhodnutia za jednotlivca, za ktoré by mal mať aj zodpovednosť. Mal 

by tiež disponovať súborom všetkých metód, postupov, zručností, spôsobilostí a tiež znalostí, 

ktoré sa využívajú na úspešné riešenie rôznych problémov rodiny a ich ťažkých životných 

situácií (Mlčák, 2005). 

 

4  EMPIRICKÁ ČASŤ 

Empirická časť je ďalšou časťou našej práce, ktorá je zameraná na samotný výskum, 

ktorý sme realizovali v rámci našej problematiky problémového správania dieťaťa 

v predškolskom veku a v rámci poradenstva pre tieto rodiny.  

4.1 Vymedzenie problému 

Rodinné sociálne poradenstvo poskytuje veľmi dôležitý a široký pohľad na človeka 

ako osobnosť a zároveň predstavuje prostredie, v ktorom ten jedinec vyrastá a pohybuje sa. 

Takýmto prostredím teda môžu byť napríklad kamaráti, kolegovia v práci, susedia, ale 

samozrejme najdôležitejším prostredím je rodina. Rodina, v ktorej sa stretávajú rôzne 

osobnosti jedincov a ktorá má veľký vplyv na dieťa, u ktorého sa môže vplyvom rôznych 

faktorov objaviť problémové správanie a to hlavne v predškolskom veku. Všetko, čo rodina 

poskytne dieťaťu, má dieťa popísané vo svojom vnútornom svete, ale je to viditeľné aj v jeho 

vzťahoch k iným a to hlavne v predškolskom veku. Predškolský vek považujeme za vek, 

ktorý predstavuje obdobie formovania osobnosti každého dieťaťa a za obdobie stabilizácie 

jeho pozície nie len v spoločnosti, ale aj vo svete. Problémové správanie u detí je podľa 

rôznych výskumov v súčasnosti čoraz častejším problémom viacerých rodín, a preto sme sa 

v tejto časti našej práce venovali práve tejto problematike.  

4.2 Cieľ výskumu 

Cieľom nášho výskumu je zamerať sa na špecifiká poradenstva pre rodiny a na oblasť 

problémového správania dieťaťa v predškolskom veku. Na základe nášho vymedzeného cieľa 

sme vypracovali aj jednotlivé výskumné otázky.  
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4.3 Výskumné otázky 

VO1: Zistiť frekvenciu využívania rodinného poradenstva pri riešení problémového správania 

dieťaťa predškolského veku. 

VO2: Zistiť rozdiely v príčinách vyvolávajúcich problémové správanie dieťaťa predškolského 

veku. 

VO3: Zistiť rozdiely v postojoch k výskytu problémového správania dieťaťa predškolského 

veku. 

VO4: Zistiť súvislosť vo frekvencii výskytu problémového správania dieťaťa predškolského 

veku v intrapersonálnej a extrapersonálnej oblasti. 

4.4 Vymedzenie hypotéz 

H1: Predpokladáme štatisticky významné rozdiely vo frekvencii využívania rodinného 

poradenstva medzi respondentmi a respondentkami.  

H2: Predpokladáme, že existujú štatisticky významné rozdiely v príčinách, uvádzaných 

respondentmi a respondentkami, ktoré vyvolávajú problémové správanie dieťaťa 

predškolského veku.  

H3: Predpokladáme, že existujú štatisticky významné rozdiely v postojoch respondentov 

a respondentiek k výskytu problémového správania dieťaťa predškolského veku. 

H4: Predpokladáme, že existuje štatisticky signifikantná súvislosť vo frekvencii výskytu 

problémového správania dieťaťa predškolského veku v intrapersonálnej a extrapersonálnej 

oblasti.  

4.5 Metódy výskumu 

Výskum sme realizovali prostredníctvom autorského dotazníka, ktorý sme si pre účel 

empirickej časti našej diplomovej práce samy vytvorili. Dotazník pozostával z úvodu 

a z tvrdení, na ktoré respondenti odpovedali prostredníctvom Likertovej 5 bodovej škály (0-

5): veľmi často, často, niekedy, zriedka, nikdy/určite áno, áno, niekedy, nie, určite nie. 

V úvode dotazníka sme oboznámili respondentov s účelom využitia výsledkov výskumu 

a spôsobom odpovedania na jednotlivé tvrdenia. Dotazník sme distribuovali kombinovanou 

formou, t.j. priamym a nepriamym spôsobom distribúcie a zberu dotazníkov. Elektronickou 

formou sme ho vložili na rôzne diskusné fóra, ktoré boli zamerané na deti predškolského veku 

a priamym spôsobom sme ho rozdali tým, o ktorých sme vedeli, že majú deti v predškolskom 

veku. Dotazník na záver obsahoval aj demografické otázky, ktoré sa týkali našich 
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respondentov. Na štatistické spracovanie výsledkov výskumu sme využili mapovací 

a kauzálno-komparatívny výskum. Podľa charakteru distribúcie našej výskumnej vzorky sme 

použili parametrickú aj neparametrickú štatistiku a výpočty sme realizovali prostredníctvom 

T-testu, U-testu, koreláciou a celkovým skóre. Hodnota Cronbachovho koeficientu alfa bola 

0,931. Výsledky sme spracovávali prostredníctvom metódy matematicko-štatistického 

spracovania získaných informácií – využitím štatistického programu SPSS 16.0, tabuliek 

a grafov. 

4.6 Výskumná vzorka 

Výber výskumnej vzorky sme realizovali prostredníctvom zámerného, nenáhodného 

a príležitostného výberu. Našu výskumnú vzorku tvorilo 100 respondentov – rodičov 

(50 respondentiek - matiek, 50 respondentov - otcov) všetkých detí predškolského veku bez 

rozdielu. 

4.7 Štatistické spracovanie výsledkov 

1. Ako často ste už spozorovali u Vášho dieťaťa predškolského veku problémové 

správanie? 

Tab. 7 Častosť problémového správania sa u dieťaťa predškolského veku 

 

častosť problémového 

správania 

RESPONDENTI  

SPOLU 

% 

respondent 

% 

respondentka 

% 

veľmi často 18 14 16 

často 22 24 23 

niekedy 42 24 33 

zriedka 14 30 22 

nikdy 4 8 6 

  

V prvej otázke nášho dotazníka mali respondenti – rodičia označiť, ako často už 

spozorovali u svojho dieťaťa predškolského veku problémové správanie. Najviac 

respondentov – rodičov (33%) označilo možnosť niekedy, z toho 21 respondentov 

a 12 respondentiek. Možnosť zriedka označilo 14% respondentov a 30% respondentiek. 
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Veľmi často označilo 16% našich respondentov a možnosť nikdy len 6% respondentov 

(2 respondenti a 4 respondentky).  

 

Obr. 18 Častosť problémového správania sa u dieťaťa predškolského veku 

 

2. Zmienil/a sa už Váš manžel/Vaša manželka o rodinnom poradenstvo ako o forme 

pomoci riešenia problémového správania Vášho dieťaťa? 

 

Tab. 8 Zmienenie sa o sociálnom poradenstve 

 

rodinné poradenstvo – 

forma pomoci 

RESPONDENTI  

SPOLU 

% 

respondent 

% 

respondentka 

% 

veľmi často 4 0 2 

často 8 2 5 

niekedy 20 18 19 

zriedka 22 20 21 

nikdy 46 60 53 

  

Respondenti mali v tejto otázke označiť, či sa niekedy ich manžel/manželka zmienil/a 

o rodinnom poradenstve ako o forme pomoci riešenia problémového správania ich dieťaťa. 

46% respondentov a až 60% respondentiek označilo možnosť nikdy, čo znamená, že nikdy sa 

nezmienili o rodinnom poradenstve ako forme pomoci. Na druhej strane len 4% 

respondentov, čiže 2 otcovia označili možnosť veľmi často, ale túto možnosť neoznačila ani 

jedna respondentka. Spolu až 53% našich respondentov označilo odpoveď nikdy.  
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6 
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veľmi často často niekedy zriedka nikdy 
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Obr. 19 Rodinné poradenstvo ako forma pomoci 

 

3.Ako často ste už vyhľadali pomoc rodinného sociálneho poradenstva? 

 

Tab. 9 Vyhľadávanie pomoci rodinného poradenstva 

 

vyhľadávanie pomoci 

rodinného poradenstva 

RESPONDENTI  

SPOLU 

% 

respondent 

% 

respondentka 

% 

veľmi často 4 0 2 

často 8 6 7 

niekedy 12 4 8 

zriedka 12 10 11 

nikdy 64 80 72 

  

 

V tretej otázke nášho dotazníka spolu až 72% respondentov, z toho 32 respondentov 

a 40 respondentiek, označili, že nikdy nevyhľadali pomoci rodinného sociálneho poradenstva 

na riešenie problémového správania ich dieťaťa predškolského veku. Avšak rovnako ako 

v predchádzajúcej otázke, aj tu 4% respondentov a 0% respondentiek označili odpoveď veľmi 

často. Možnosť niekedy spolu označilo 8% respondentov. 
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53 

R O D I N N É  P O R A D E N S T V O  A K O  F O R M A  

P O M O C I  

veľmi často často niekedy zriedka nikdy 
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Obr. 20 Vyhľadávanie pomoci rodinného sociálneho poradenstva 

 

4. Ako často vyhľadal/a Váš manžel/Vaša manželka pomoc sociálneho rodinného 

poradenstva? 

 

Tab. 10 Vyhľadanie pomoci sociálneho poradenstva zo strany jedného z manželov 

 

vyhľadávanie pomoci 

rodinného poradenstva 

RESPONDENTI  

SPOLU 

% 

respondent 

% 

respondentka 

% 

veľmi často 4 4 4 

často 10 2 6 

niekedy 16 2 9 

zriedka 6 4 5 

nikdy 64 88 76 

  

Ďalšia otázka v našom dotazníku bola zameraná na zistenie, ako často vyhľadal/a 

pomoc sociálneho rodinného poradenstva manžel/manželka. Spolu až 76% našich 

respondentov označilo odpoveď nikdy, čím sa potvrdila zhoda s predchádzajúcou otázkou. 

Možnosť niekedy označilo 16% respondentov a len 2% respondentiek. Štvrtú možnosť 

označili 3 respondenti - otcovia a 2 respondentky - matky.  
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Obr. 21 Vyhľadávanie pomoci sociálneho poradenstva zo strany jedného z rodičov 

 

5. Ak by ste mali možnosť, ako často by ste využili pomoc rodinného sociálneho 

poradenstva na riešenie problémového správania Vášho dieťaťa predškolského veku? 

 

Tab. 11 Možnosť využívania sociálneho poradenstva zo strany respondentov 

 

možnosť využívania 

sociálneho poradenstva 

RESPONDENTI  

SPOLU 

% 

respondent 

% 

respondentka 

% 

veľmi často 8 12 10 

často 12 14 13 

niekedy 46 30 38 

zriedka 18 38 28 

nikdy 16 6 11 

  

 

Tretia otázka v našom výskume bola zameraná na zistenie, či respondenti, ak by mali 

možnosť, využili pomoc sociálneho rodinného poradenstva na riešenie problémového 

správania ich dieťaťa v predškolskom veku. Z výsledkov vypočítaných percent môžeme 

uviesť, že 23 respondentov - otcov (46%) by možnosť sociálneho rodinného poradenstva 

využili niekedy. Možnosť veľmi často označilo len 8% respondentov - otcov, zatiaľ čo 

respondentiek bolo 12%. Možnosť nikdy spolu označilo 11% respondentov (8 respondentov - 

otcov a 3 respondentky - matky).  
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Obr. 22 Možnosť využívania sociálneho poradenstva zo strany respondentov 

 

6. Viete aké príčiny môžu vyvolávať problémové správanie sa u Vášho dieťaťa 

predškolského veku? 

 

Tab. 12 Príčiny vyvolávajúce problémové správanie 

 

poznanie príčin 

problémového správania 

RESPONDENTI  

SPOLU 

% 

respondent 

% 

respondentka 

% 

určite áno 12 20 16 

áno 32 30 31 

niekedy 30 32 31 

nie 20 16 18 

určite nie 6 2 4 

  

V šiestej otázke nášho dotazníka označilo druhú a tretiu možnosť zhodný počet 

respondentov a to 31%. Možnosť prvú, čo znamená, že rodičia určite poznajú príčiny, ktoré 

vyvolávajú problémové správania ich dieťaťa označilo 6 respondentov - otcov (12%) 

a 10 respondentiek - matiek (20%). Možnosť určite nie označili 4% našich respondentov, 

z čoho respondenti – otcovia predstavujú počet a respondentky – matky. 
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Obr. 23 Poznatok o príčinách vyvolávajúcich problémové správanie 

 

7. Venujete dostatočnú pozornosť príčinám, ktoré vyvolávajú problémové správanie 

dieťaťa? 

 

Tab. 13 Pozornosť venovaná príčinám problémového správania dieťaťa 

 

pozornosť venovaná 

príčinám 

RESPONDENTI  

SPOLU 

% 

respondent 

% 

respondentka 

% 

určite áno 22 30 26 

áno 40 48 44 

niekedy 24 14 19 

nie 10 8 9 

určite nie 4 0 2 

  

Pozornosť príčinám, ktoré vyvolávajú problémové venuje 22% respondentov - otcov 

a 30% respondentiek - matiek. Na druhej strane sa našlo aj pár respondentov - otcov, ktorí 

pozornosť týmto príčinám nevenujú, konkrétne ide o 2 respondentov - otcov.  
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Obr. 24 Pozornosť venovaná príčinám problémového správania dieťaťa 

8. Označte, ktoré príčiny vyvolávajúce problémové správanie sa vyskytuje u Vášho 

dieťaťa predškolského veku. 

 

Tab. 14 Príčiny vyskytujúce sa u dieťaťa predškolského veku podľa respondentov 

 určite áno áno niekedy nie určite nie 

neprimerané očakávania 9% 22% 32% 19% 18% 

nedostatok komunikácie 11% 14% 23% 26% 26% 

nedostatok voľného času 15% 14% 24% 27% 20% 

„labelling“ 8% 15% 21% 27% 29% 

neschopnosť zvládať tlak 12% 18% 33% 21% 16% 

problematická povaha 9% 17% 37% 18% 19% 

nízke sebavedomie 10% 24% 21% 23% 22% 

vysoké sebavedomie 11% 24% 27% 17% 21% 

stresové situácie 11% 18% 18% 30% 23% 

nezhody v rodine 19% 15% 15% 22% 29% 

frustrácia 9% 11% 25% 27% 28% 

nezáujem o dieťa 16% 11% 16% 22% 35% 

 

Najviac rodičov – respondentov, označilo za príčinu, ktorá vyvoláva problémové 

správania u ich dieťaťa predškolského veku je nízke a vysoké sebavedomie dieťaťa a to 

konkrétne 24% respondentov. Až 35% našich respondentov označilo možnosť určite nie pri 

možnosti nezáujem o dieťa zo strany rodičov. Podľa našich respondentov určite vyvoláva 

problémové správanie dieťaťa predškolského veku manželské a rodinné nezhody v rodine 
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(16%) a tiež nedostatok trávenia voľného času s dieťaťom (15%). Medzi príčiny, ktoré určite 

nevyvolávajú problémové správanie dieťaťa, označili respondenti – rodičia okrem 

spomínaného nezáujmu o dieťa zo strany rodičov (35%) aj „labelling“ (29%), rodinné 

a manželské nezhody v rodine (29%) a frustrácia dieťaťa (28%).  

9. Ako často sa, podľa Vás, prejavuje problémové správanie u dievčat? 

Tab. 15 Problémové správanie u dievčat 

 

problémové správanie u 

dievčat 

RESPONDENTI  

SPOLU 

% 

respondent 

% 

respondentka 

% 

veľmi často 2 4 3 

často 16 12 14 

niekedy 56 58 57 

zriedka 20 26 23 

nikdy 6 0 3 

 

V tejto otázke nášho dotazníka, mali respondenti odpovedať na 5-bodovej škále na 

otázku, ako často sa podľa nich prejavuje problémové správanie u dievčat na základe 

skúsenostného aparátu. Možnosť niekedy, označilo až 57% našich respondentov, z toho 28 

respondentov - otcov a 29 respondentiek - matiek. Možnosť veľmi často označilo len 2% 

otcov a 4% matiek. Možno nikdy označilo 6% respondentov - otcov (3), ale ani jedna 

respondentka – matka. Štvrtú možnosť, čo predstavuje možnosť zriedka, označilo 20% 

respondentov – otcov a 26% respondentiek – matiek. Možnosť často označilo spolu 14% 

respondentov, čo predstavuje 16% respondentov – otcov a 12% respondentiek – matiek.  

 

 

Obr. 25 Problémové správanie u dievčat podľa respondentov 
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10. Ako často sa, podľa Vás, prejavuje problémové správanie u chlapcov? 

 

Tab. 16 Problémové správanie u chlapcov 

 

problémové správanie u 

chlapcov 

RESPONDENTI  

SPOLU 

% 

respondent 

% 

respondentka 

% 

veľmi často 16 10 13 

často 36 32 34 

niekedy 36 50 43 

zriedka 4 8 6 

nikdy 8 0 4 

  

Podľa respondentov - rodičov sa problémové správanie u chlapcov predškolského 

veku na základe ich skúsenostného aparátu prejavuje len niekedy, pričom túto možnosť 

označilo až 43% našich respondentov, z toho 18 respondentov - otcov a až polovica 

respondentiek - matiek (25). Možnosť nikdy označilo 8% respondentov - otcov, ale ani jedna 

respondentka - matka. Avšak na rozdiel od prejavuje problémového správania sa u dievčat, 

možnosť, že sa u chlapov prejavuje problémové správanie veľmi často, označilo až 16% otcov 

a 10% matiek. Druhú možnosť, čo predstavuje možnosť často, označilo spolu 34% 

respondentov (18 respondentov - otcov a 16 respondentiek – matiek).  

 

 

Obr. 26 Problémové správanie u chlapcov podľa respondentov 
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11. Označte, čo najviac a ako ovplyvňuje vznik a výskyt problémového správania sa u detí 

predškolského veku podľa pohlavia Vášho dieťaťa. 

 

Tab. 17 Ovplyvňovanie vzniku a výskytu problémového správania sa podľa pohlavia 

 určite áno áno niekedy nie určite nie 

vplyv rovesníkov 17% 40% 31% 11% 1% 

„vzbura“ dieťaťa 16% 36% 34% 12% 2% 

upozorňovanie na seba 23% 28% 32% 13% 4% 

výchovný štýl rodičov 15% 24% 39% 14% 8% 

nepriaznivé situácie vývinu 8% 23% 32% 27% 10% 

rodinné faktory 22% 17% 23% 15% 23% 

manželské nezhody 26% 15% 25% 19% 15% 

osobnostné faktory 19% 23% 32% 20% 6% 

tresty zo strany rodičov 13% 16% 29% 35% 7% 

sociálne faktory 15% 25% 22% 18% 20% 

duševné zdravie dieťaťa 10% 19% 33% 20% 18% 

kultúrne faktory 6% 21% 35% 12% 26% 

neuspokojivé porozumenie 9% 26% 31% 18% 16% 

dysfunkčná rodina 16% 27% 24% 16% 17% 

danosť dieťaťa 8% 26% 42% 14% 10% 

  

Podľa 40% respondentov, najviac ovplyvňuje vznik a výskyt problémového správania 

dieťaťa predškolského veku vplyv rovesníkov. Túto možnosť, označilo odpoveďou určite áno 

17% respondentov, odpoveďou niekedy 31% respondentov, odpoveďou nie 11% 

respondentov a odpoveď určite nie označilo len 1% respondentov. Ďalším faktorom, ktorý 

podľa rodičov – respondentov ovplyvňuje vznik a výskyt problémového správania dieťaťa je 

„vzbura“ dieťaťa, ktoré označilo 36% rodičov, ďalej rozvrátená a dysfunkčná rodina (27%) 

a 26% respondentov tiež označilo neuspokojivé porozumenie zo strany rodičov a danosť 

dieťaťa. Podľa respondentov – rodičov vznik problémového správania určite neovplyvňujú 

rodinné faktory (23%), kultúrne faktory (26%), sociálne faktory (20%), ale tiež aj tresty zo 

strany rodičov (36%).  
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12. Ako často sa prejavuje u Vášho dieťaťa predškolského veku problémové správanie? 

 

Tab. 18 Častosť prejavu problémového správania sa 

 

častosť vzniku 

problémového správania 

RESPONDENTI  

SPOLU 

% 

respondent 

% 

respondentka 

% 

veľmi často 28 22 25 

často 30 14 22 

niekedy 30 36 33 

zriedka 4 22 13 

nikdy 8 6 7 

V ďalšej otázke nášho dotazníka, mali respondenti označiť, ako často sa vyskytuje 

problémové správanie u ich dieťaťa predškolského veku. 33% našich respondentov, z toho 15 

otcov a 18 matiek, označilo odpoveď niekedy. 13% respondentov - rodičov zase označilo 

odpoveď zriedka a až 22% našich respondentov označilo odpoveď často. Možnosť veľmi 

často označilo 14 respondentov - otcov (28%) a 11 respondentiek - matiek (22%). Možnosť 

poslednú, nikdy, označilo spolu len 7% našich respondentov – rodičov.  

 

 

Obr. 27 Častosť vzniku a výskytu problémového správania sa u dieťaťa 

 

13. Prejavuje sa problémové správanie u každého dieťaťa rôzne? 
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Tab. 19 Častosť prejavu problémového správania sa u dieťaťa predškolského veku 

 

častosť prejavu 

problémového správania 

RESPONDENTI  

SPOLU 

% 

respondent 

% 

respondentka 

% 

veľmi často 18 28 23 

často 36 34 35 

niekedy 32 28 30 

zriedka 10 6 8 

nikdy 4 4 4 

V tomto prípade najviac respondentov – rodičov označilo možnosť často a to 

konkrétne 35% našich respondentov, podľa ktorých sa problémové správanie často prejavuje 

u každého dieťaťa rôzne. Ďalej 30% respondentov, konkrétne 16 otcov a 14 matiek označilo 

možnosť niekedy. Možnosť prvú, veľmi často, označilo 18% respondentov - otcov a 28% 

respondentiek - matiek, ale na druhej strane možnosť nikdy, označilo rovnako 4% otcov aj 

matiek. 

 

 

Obr. 28 Častosť prejavu problémového správania sa u dieťaťa predškolského veku 

 

14. Označte, akými prejavmi správania sa u Vášho dieťaťa predškolského veku prejavuje 

problémové správanie. 
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Tab. 20 Prejavy problémového správania sa u dieťaťa predškolského veku 

 určite áno áno niekedy nie určite nie 

nedostatočná pozornosť 17% 20% 30% 20% 13% 

agresívne správanie 14% 15% 34% 20% 17% 

emocionálne poruchy 9% 17% 30% 18% 25% 

nesamostatnosť 8% 24% 36% 13% 19% 

hyperaktívne správanie 13% 25% 30% 14% 18% 

utiahnutosť/uzavretosť 9% 16% 27% 18% 30% 

poškodzovanie svojich vecí 8% 12% 20% 24% 36% 

poškodzovanie cudzích vecí 9% 12% 25% 13% 41% 

klamstvá a podvody 11% 9% 31% 24% 25% 

neschopnosť kontaktu 8% 18% 20% 28% 26% 

vzdorovitosť 10% 18% 36% 24% 12% 

precitlivenosť 7% 26% 29% 28% 10% 

odvrávanie/vysmievanie 9% 13% 29% 25% 24% 

výtržníctvo/vandalizmus 6% 12% 12% 23% 47% 

ľahostajnosť k okoliu 6% 10% 22% 29% 33% 

  

Medzi prejavy, ktoré sa vyskytujú u dieťaťa respondentov, sa podľa respondentov 

určite áno vyskytuje nedostatočná pozornosť dieťaťa (17%) agresívne správanie dieťaťa 

(14%) a hyperaktívne správanie dieťaťa (13%). Na druhej strane medzi prejavy, ktoré sa 

u dieťaťa určite nevyskytujú, respondenti označili výtržníctvo a vandalizmus dieťaťa (až 

47%), 41% respondentov označilo úmyselné poškodzovanie cudzích vecí a 36% respondentov 

označilo úmyselné poškodzovanie svojich vecí. Najmenej respondentov, čo predstavuje 6% 

z nich, označilo, že výtržníctvo a vandalizmus dieťaťa a ľahostajnosť k okoliu zo strany 

dieťaťa sa u ich dieťaťa predškolského veku určite vyskytujú. Rovnaký počet respondentov 

(36%) označilo možnosť niekedy pri prejavoch ako sú vzdorovitosť dieťaťa a nesamostatnosť 

dieťaťa. 
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4.8 Overovanie hypotéz 

H1: Predpokladáme štatisticky významné rozdiely vo frekvencii využívania rodinného 

poradenstva medzi respondentmi a respondentkami. 

Hypotézu sme overovali I.časťou dotazníka, otázkami 1-5.  

V tejto časti nášho dotazníka sme sa zamerali na oblasť sociálneho rodinného 

poradenstva, na jeho vyhľadávanie a využívanie zo strany respondentov – rodičov. Na 

začiatku sme sa pýtali rodičov, či už u svojho dieťaťa spozorovali problémové správanie, na 

čo 33% respondentov odpovedali možnosťou niekedy a 16% rodičov zvolilo možnosť veľmi 

často. V ďalšej otázke, či sa už jeden z manželov zmienil o rodinnom poradenstve ako forme 

pomoci sme zistili, že viac ako polovica respondentov (53%) sa o rodinnom poradenstve ako 

forme pomoci nezmienili. Pomoc rodinného sociálneho poradenstva využilo len 2% rodičov, 

napriek tomu, že až 33% rodičov – respondentov uviedlo, že problémové správania sa u ich 

dieťaťa niekedy vyskytuje, resp. vyskytovalo. Skoro väčšina našich respondentov, konkrétne 

76% označilo, že nikdy ten druhý z manželov nevyhľadal pomoc rodinného sociálneho 

poradenstva. Na záver, či by využili pomoc tohto typu poradenstva označilo možnosť niekedy 

38% respondentov, ale možnosť veľmi často len 10% z nich. Na zistenie, či sa hypotéza 

potvrdila alebo nie, sme použili na základe testovania charakteru distribúcie neparametrickú 

štatistiku, konkrétne ide o Mann-Whitney U-test. 

 

Tab. 21 Mann-Whitney U-test - frekvencia využívania rodinného poradenstva 

 N Mean Z p(α) 

respondentka 50 55,72 
-1,816 0,069 

respondent 50 45,28 

p ≤ 0,05* p ≤ 0,01** p ≤ 0,001*** 

 

Táto hypotéza sa nám nepotvrdila. Využívanie rodinného sociálneho poradenstva je 

zo strany našich respondentov – rodičov takmer zhodné, avšak častejšie ho využívajú otcovia 

detí predškolského veku, čo predstavuje priemer 45,28. Respondentky - matky využívajú 

sociálne rodinné poradenstvo ako formu pomoci menej, čo predstavuje priemer 55,72. Na 

základe týchto výsledkov a po vypočítaní štatistickej významnosti môžeme teda skonštatovať, 

že neexistuje žiadny štatistický význam.  
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H2: Predpokladáme, že existujú štatisticky významné rozdiely v príčinách, uvádzaných 

respondentmi a respondentkami, ktoré vyvolávajú problémové správanie dieťaťa 

predškolského veku. 

Hypotézu sme overovali II.časťou dotazníka, tvrdeniami 1-12. 

Prvé dve otázky tejto časti dotazníka boli zamerané na zistenie, či respondenti vedia, 

aké príčiny môžu vyvolávať problémové správanie u dieťaťa a či týmto príčinám venujú 

dostatočnú pozornosť. Až 31% respondentov označilo, že vedia, aké príčiny môžu vyvolávať 

problémové správanie a taký istý počet respondentov označilo odpoveď niekedy. Dostatočnú 

pozornosť týmto príčinám venuje až 44% našich respondentov a možnosť určite nie označilo 

len 2% opýtaných. Čo sa týka príčin, ktoré vyvolávajú problémové správanie, tak až 35% 

respondentov označilo nezáujem o dieťa zo strany rodičov, 29% „labelling“ 

a rodinné/manželské nezhody v rodine a 28% frustráciu dieťaťa ako príčiny, ktoré určite toto 

správanie nevyvolávajú. Podľa respondentov medzi také príčiny, ktoré vyvolávajú 

problémové správania u dieťaťa predškolského veku patria nezhody v rodine (16%) 

a nedostatok trávenia voľného času rodičov s dieťaťom (15%). Príčiny označené 

respondentmi a respondentkami sme zobrali aj graficky pre lepšie prehľadnosť.  

 

 

Obr. 29 Príčiny problémového správania podľa respondentiek 
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Obr. 30 Príčiny problémového správania podľa respondentov 

Na zistenie, či sa hypotéza potvrdila alebo nie, sme použili takisto neparametrickú 

štatistiku, nakoľko nám Kolmogorovov – Smirnovov test ukázal signifikant menší ako 0,05. 

Konkrétne sme použili Mann-Whitney U-test a použili sme na to CS príčin problémového 

správania a demografický údaj – rod respondentov.  

 

Tab. 22 Mann-Whitney U-test - frekvencia príčin problémového správania 

 N Mean Z p(α) 

respondentka 50 45,89 
1,590 0,028* 

respondent 50 55,11 

p ≤ 0,05* p ≤ 0,01** p ≤ 0,001*** 

 

Hypotéza sa potvrdila. Na základe výsledkov a po vypočítaní štatistickej významnosti 

môžeme teda skonštatovať, že existuje 5% štatistický rozdiel v príčinách, ktoré vyvolávajú 

problémové správanie dieťaťa predškolského veku podľa našich respondentov, čo predstavuje 

priemer u respondentiek - matiek 45,89 a u respondentov - otcov 55,11. 

 

H3: Predpokladáme, že existujú štatisticky významné rozdiely v postojoch respondentov 

a respondentiek k výskytu problémového správania dieťaťa predškolského veku. 

Hypotézu sme overovali III.časťou dotazníka, tvrdeniami 1-15. 

V tejto časti nášho dotazníka sme sa zamerali na zistenie rozdielov v postojoch 

k výskytu problémového správania u dieťaťa predškolského veku podľa našich respondentov 

– rodičov. Podľa našich respondentov sa problémové správanie u dievčat vyskytuje niekedy 
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(57%), zriedka (23%) a možnosť veľmi často označilo len 3% respondentov. Čo sa týka 

problémového správania sa u chlapcov, možnosť niekedy označilo 43% respondentov, 

možnosť nikdy 4% respondentov, ale možnosť často na rozdiel od dievčat až 34% 

respondentov. Na zistenie pravdivosti hypotézy sme použili parametrickú štatistiku, konkrétne 

T-test pre dva nezávislé výbery, pričom sme použili CS problémového správania 

a demografický údaj – rod respondentov. 

 

Tab. 23 T-test - frekvencia prejavu problémového správania  

 N Mean t p(α) 

respondentka 50 2,75 
1,678 0,097 

respondent 50 2,99 

p ≤ 0,05* p ≤ 0,01** p ≤ 0,001*** 

 

Hypotéza sa nám nepotvrdila. Po výpočte t-testu pre zistenie štatistickej významnosti 

môžeme skonštatovať, že neexistuje žiadny štatistický významný rozdiel. Respondenti 

najčastejšie označovali prejavy ako upozorňovanie dieťaťa na seba, rodinné a sociálne 

faktory, manželské a rodinné nezhody a tiež výchovný štýl rodičov.  

 

H4: Predpokladáme, že existuje štatisticky signifikantná súvislosť vo frekvencii výskytu 

problémového správania dieťaťa predškolského veku v intrapersonálnej a extrapersonálnej 

oblasti. 

Hypotézu sme overovali IV.časťou dotazníka, otázkami 1-15. 

V poslednej časti nášho dotazníka sme sa zamerali na zistenie, v ktorej oblasti sa 

najviac prejavuje problémové správanie u dieťaťa v predškolskom veku, teda či sa prejavuje 

v intrapersonálnej alebo extrapersonálnej oblasti. Možnosť určite áno použili respondenti pri 

nedostatočnej pozornosti dieťaťa (17%), agresívnom správaní (14%) a pri hyperaktívnom 

správaní (13%). Všetky tieto prejavy patria do extrapersonálnej oblasti. Na druhej strane 

možnosť určite nie označilo 47% respondentov pri vandalizme a výtržníctve dieťaťa, 41% 

respondentov pri úmyselnom poškodzovaní cudzích vecí a 36% respondentov pri úmyselnom 

poškodzovaní svojich vecí. Aj tieto uvedené prejavy patria do extrapersonálnej oblasti. Na 

potvrdenie alebo zamietnutie hypotézy sme použili takisto parametrickú štatistiku, nakoľko 

pri testovaní charakteru distribúcie bola distribúcia normálna. Na overenie hypotézy sme 

využili súvislosť medzi dvoma našimi premennými a to konkrétne medzi interpersonálnou 

a extrapersonálnou oblasťou. Na korelačnú analýzu sme použili Pearsonov korelačný 
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koeficient, nakoľko ide o normálnu distribúciu, pričom na výpočet sme použili celkové skóre 

našich premenných. 

 

Tab. 24 Korelačná analýza skóre intrapersonálnej a extrapersonálnej oblasti 

 celkové skóre intrapersonálnej oblasti 

 

celkové skóre 

extrapersonálnej oblasti 

r 

p(α) 

n 

0,841** 

0,001 

100 

p ≤ 0,05* p ≤ 0,01** p ≤ 0,001*** 

 

Hypotéza sa nám potvrdila. Výpočtom korelačnej analýzy sme zisťovali súvislosť medzi 

celkovým skóre intrapersonálnej oblasti a celkovým skóre extrapersonálnej oblasti. Po 

výpočte sme zistili, že medzi dvoma oblasťami existuje štatistická súvislosť, ktorá bola na 

úrovni p ≤ 0,841**. Medzi najčastejšie prejavy problémového správania označovali 

respondenti precitlivenosť dieťaťa, hyperaktívne a agresívne správanie dieťaťa, 

nesamostatnosť dieťaťa a tiež nedostatočná pozornosť dieťaťa.  

4.9 Diskusia 

Výskum v našej práci sme realizovali prostredníctvom dotazníka, ktorý sme si samy 

pre účel práce vytvorili. Výskumnú vzorku tvorilo 100 respondentov – rodičov všetkých detí 

predškolského veku s problémovým správaním, z toho 50 respondentiek - matiek a 50 

respondentov - otcov. Cieľom nášho výskumu bolo zamerať sa na špecifiká poradenstva pre 

rodiny a na oblasť problémového správania dieťaťa v predškolskom veku.  

V prvej hypotéze nášho výskumu sme predpokladali, že existujú štatisticky významné 

rozdiely vo frekvencii využívania rodinného poradenstva medzi respondentmi 

a respondentkami. V tejto hypotéze sa signifikantný rozdiel nepotvrdil. Priemer 47,37 

predstavuje respondentov - otcov, ktorí využívajú, resp. vyhľadali pomoc rodinného 

sociálneho poradenstva a respondentky - matky predstavujú priemer 53,63. Ďalej sme 

predpokladali, že budú existovať štatisticky významné rozdiely v príčinách, ktoré vyvolávajú 

problémové správanie u dieťaťa predškolského veku. V tejto našej hypotéze sa potvrdil 5% 

štatistický rozdiel, kde respondentky predstavujú priemer 45,89 a respondenti 55,11. Naše 

respondentky väčšinou označovali príčiny ako nedostatok trávenia voľného času s dieťaťom, 

neschopnosť dieťaťa zvládať tlak a stres, nízke sebavedomie dieťaťa a tiež rodinné 
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a manželské nezhody. Respondenti zase označovali neprimerané očakávania na dieťa zo 

strany rodičov, problematickú povahu dieťaťa, frustráciu dieťaťa a vysoké sebavedomie 

dieťaťa. Našou treťou hypotézou sme predpokladali, že podľa našich respondentov existuje 

štatisticky významný rozdiel v postojoch respondentov k výskytu problémového správania 

u dieťaťa predškolského veku. Hypotéza sa nepotvrdila, teda neexistuje štatistický rozdiel. 

Respondenti označovali príčiny ako vplyv rovesníkov, „vzburu“ dieťaťa, manželské nezhody 

a tiež danosť dieťaťa. Poslednou hypotézou v našom výskume sme predpokladali, že existuje 

štatisticky signifikantná súvislosť vo frekvencii výskytu problémového správania dieťaťa 

predškolského veku v intrapersonálnej a extrapersonálnej oblasti. Korelačná analýza 

preukázala, že medzi oblasťami prejavu problémového správania existuje signifikantná 

súvislosť na úrovni - p ≤ 0,841**. Respondenti označovali prejavy problémového správania 

ako klamstvá a podvody zo strany dieťaťa, vzdorovitosť dieťaťa, či nedostatočnú pozornosť 

dieťaťa, ktoré zaraďujeme do extrapersonálnej oblasti a rovnako označovali prejavy, ktoré 

zaraďujeme do intrapersonálnej oblasti – utiahnutosť/uzavretosť dieťaťa, nesamostatnosť 

dieťaťa alebo aj ľahostajnosť k okoliu zo strany dieťaťa.  

Carolyn Webster-Stratton, Kolpacoff a Hollinsworth z Univerzity vo Washingtone 

realizovali výskum (realizovaný Národnou inštitúciou zdravia a Národným centrom pre 

materské školy), ktorý bol zameraný na určenie aktívnych prvkov problémového správania, 

čiže na zistenie rozdielov medzi intervenčnými programami, ktoré boli poskytnuté rodinám 

s deťmi s problémovým správaním v predškolskom veku a na zistenie príčin problémového 

správania týchto detí. Výskumu sa zúčastnilo 101 rodín (101 matiek a 70 otcov) a deti 

predškolského veku, ktorých priemerný vek bol cca 4,5 roka. Výskum bol realizovaný 

prostredníctvom dotazníka a pozorovaním a výsledky výskumu boli spracované tiež 

prostredníctvom štatistického spracovania výsledkov. Na ich spracovanie boli využité 

ANOVA – na zistenie účinnosti intervenčných programov, párové T-testy a celkové skóre na 

určenie príčin problémového správania u detí predškolského veku. Týmto výskumom chceli 

zistiť rozdiely v postojoch respondentov v poskytovaní pomoci intervenčnými programami 

a tiež zistiť príčiny a charakteristiky problémového správania dieťaťa v predškolskom veku. 

Autori výskumu zistili, že až 61% detí zo skúmaných rodín prejavilo problémové správanie. 

Rodičia označovali príčiny ako agresívne správanie dieťaťa (39%), hyperaktívne správanie 

dieťaťa (53,3%) a tiež nedostatočnú pozornosť dieťaťa (46,7%). Vo využívaní intervenčných 

programov neboli zistené žiadne významné rozdiely, čo predstavuje priemer 6,72. 
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5  APLIKAČNÁ ČASŤ 

 

V predchádzajúcich častiach našej práce sme sa venovali problematike poradenstva 

a oblasti problémového správania dieťaťa v predškolskom veku z pohľadu teoretického, ale 

tiež aj empirického, kde sme preberali jednotlivé výsledky výskumov a následne sme tieto 

naše výsledky porovnávali s výsledkami výskumu ďalších autorov. Cieľom aplikačnej časti 

našej práce je zhodnotenie záverov, poukázanie na závažnosť prezentovanej problematiky 

a jej nutnosť riešenia prostredníctvom odporúčaní pre prax. 

Mnoho rodičov napriek tomu, že majú problémové dieťa predškolského veku, čo 

vyplýva aj z výsledkov nášho výskumu, neuvažovali a ani nevyhľadávali pomoc odborníka, 

ktorý by im ich problém pomohol vyriešiť napríklad prostredníctvom rodinného sociálneho 

poradenstva. Avšak domnievame sa, že na riešenie daného problému je nutná v prvom rade 

najmä motivácia zo strany rodičov k tomu, aby vyhľadali odbornú pomoc a ich uvedomenie 

si, že vďaka pomoci odborníka, môžu oveľa ľahšie a efektívnejšie zvládnuť problémy svojho 

dieťaťa predškolského veku. Takáto pomoc odborníka je prospešná hlavne z toho dôvodu, že 

do tohto systému pomoci je zapojená celá rodina, čiže celý rodinný systém, ktorý vytvára 

neopakovateľnú entitu. Je preto potrebné zvýšiť pozornosť tejto formy pomoci, napríklad 

médiami, nakoľko sa v súčasnosti takýto problém objavuje v rodinách čoraz častejšie. 

 Odporúčame, aby sa zvýšila informovanosť o možnostiach odbornej pomoci, nakoľko 

výsledky nášho výskumu ukázali, že rodičia odbornú pomoc nevyužívajú. A preto 

odporúčame dať do povedomia možnosti odbornej pomoci, respektíve zverejniť zoznam 

inštitúcií, na ktoré sa rodičia môžu obrátiť pri riešení problematiky problémového správania 

ich dieťaťa v predškolskom veku. Odporúčame to z dôvodu toho, že verejnosť nie je 

dostatočne informovaná o možnostiach tejto odbornej pomoci. Samotné inštitúcie by mali tiež 

viac prezentovať samých seba a svoju činnosť a to napríklad prostredníctvom médií, 

sociálnych sietí, či prostredníctvom letákov. 

Je potrebné si uvedomiť, že na zabránenie problémového správania dieťaťa 

v predškolskom veku sú veľmi dôležité pozitívne vzory a spôsoby výchovy. Tieto pozitívne 

vzory a spôsoby výchovy umožňujú dieťaťu v predškolskom veku učiť sa slušnému 

a zodpovednému správaniu. Pri problémových deťoch je veľmi dôležité, aby si predovšetkým 

rodičia uvedomili ako oni samotní prispievajú k negatívnemu správaniu ich problémového 

dieťaťa a akým spôsobom dokážu svojmu dieťaťu pomôcť vo vnútri rodiny. Ak rodičia učia 

svoje dieťa nepodvádzať, dodržiavať sľuby, neklamať, pomáhať iným, ale sami tak nečinia, 
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neprinesie to žiadny pozitívny efekt. To znamená, že na predchádzanie všetkých neželaných 

a problémových prejavov v správaní dieťaťa by dieťa malo mať dostatok kladných vzorov 

a skúseností zo života dospelých, ktorí dieťaťu ukazujú morálne hodnoty, podľa ktorých by 

malo žiť. Malo by to byť hlavne z toho dôvodu, že ak rodičia vedú svoje dieťa 

k ohľaduplnosti, dôvere, vďačnosti, či viere v dobro, mali by to vykonávať aj oni sami.  

Okrem pozitívnych vzorov a spôsobov výchovy je podľa nás tiež veľmi prospešná 

a účinná potreba primárnej pomoci rodinám, ktorých deti trpia problémovým správaním 

v predškolskom veku. Je obzvlášť dôležitá nie len preto, že tieto deti sú vystavené zvýšenému 

riziku závislostí rodičov, ale aj preto, že v neprítomnosti liečby sa môže problémové 

správanie detí zosilniť po vstupe do školy a dieťa bude vystavené riziku odmietania, 

nedokončenia školskej dochádzky, prípadne sa môže vyskytnúť alkoholizmus, drogová 

závislosť, či delikvencia. 

Na minimalizovanie, či predchádzanie problémového správania odporúčame tiež 

rodičom poskytovať pomoc prostredníctvom rôznych programov, kde by získali a nadobudli 

rôzne stratégie na poskytovanie a získavanie podpory a tým by mohli začať riešiť problémové 

správania ich dieťaťa predškolského veku. Zároveň by tieto stratégie pôsobili na správanie 

dieťaťa tak, aby si dieťa uvedomovalo prejavy, ale aj dôsledky svojho správania a dieťa by sa 

naučilo kontrolovať svoje správanie a začalo by sa aktívne angažovať v rôznych sociálnych 

situáciách. Tiež by sa zlepšovali jeho intrapersonálne aj interpersonálne spôsobilostí, ktoré by 

prispeli k predchádzaniu a aj eliminovaniu problémov v jeho správaní, ale aj pri jeho riešení.  

Na záver tiež odporúčame, aby rodinám s prezentovaným problémom bola 

poskytovaná priebežná starostlivosť a monitorovanie, pretože len prostredníctvom pomoci je 

možné minimalizovať problémové správanie dieťaťa predškolského veku a je väčšia 

pravdepodobnosť, že sa takéto správanie nebude „odovzdávať“ z generácie na generáciu.  
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ZÁVER 

  

Cieľom našej práce bolo rozpracovať problematiku rodinného sociálneho poradenstva 

a oblasť problémového správania dieťaťa predškolského veku. 

Práca je rozdelená do troch hlavných častí, a to teoretickej, empirickej a aplikačnej. 

V teoretickej časti sme sa zamerali na rozpracovanie problematiky rodinného sociálneho 

poradenstva, dieťaťa v predškolskom veku s problémovým správaním a jeho postavenia 

v rodine a tiež na rozdiel medzi problémovým správaním a poruchou správania. Záver 

teoretickej časti patril konkrétnemu poradenstvu, ktoré je zamerané na predchádzanie 

a eliminovanie problémového správania dieťaťa v predškolskom veku a zároveň 

sme poukázali na konkrétnu štruktúru pomoci pre rodinu. Empirická časť našej práce mala za 

cieľ zistiť rozdiely v postojoch respondentov a respondentiek k rodinnému sociálnemu 

poradenstvu a k problémovému správaniu dieťaťa v predškolskom veku. V rámci aplikačnej 

časti sme zhodnotili, zhrnuli všetky závery a tiež poukázali na závažnosť nami prezentovanej 

problematiky a jej nutnosť riešenia prostredníctvom odporúčaní pre prax. 

Na základe výsledkov nášho výskumu môžeme povedať, že medzi respondentmi 

a respondentkami sa nepreukázali výrazné rozdiely vo frekvencii využívania rodinného 

sociálneho poradenstva a ani v postojoch k problémovému správaniu dieťaťa predškolského 

veku. Zaujímavým zistením je, že respondenti – otcovia a respondentky – matky neprejavili 

rozdielne postoje vo frekvencii využívania rodinného poradenstva ako jednej z foriem 

pomoci. Aj napriek tomu, že respondenti – rodičia uvádzali, že ich dieťa vykazuje 

problémové správanie, neuvažovali a ani nevyhľadali pomoc rodinného sociálneho 

poradenstva. Výraznejšie rozdiely medzi respondentmi sa preukázali v príčinách, ktoré 

vyvolávajú problémové správanie. Čo sa týka respondentov – otcov, tí za príčiny uvádzali 

väčšinou neprimerané očakávania zo strany rodičov a vysoké, ale aj nízke sebavedomie 

dieťaťa. Zatiaľ čo respondentky – matky označovali za príčiny problematickú povahu dieťaťa, 

nezhody v rodine, či vystavovanie dieťaťa stresovým situáciám. Celkovo sa nám potvrdili dve 

hypotézy a dve hypotézy sme zamietli.  

Problémové správanie dieťaťa ako jedného člena rodiny, nie je nikdy len jeho 

osobným problémom. Spravidla má toto správanie určité dôvody, ktoré ostatní nevnímajú. Ak 

chceme, aby sa takéto správanie u dieťaťa zmenilo, je potrebné si najprv premyslieť ako sa 

má zmeniť naše vlastné správanie.   
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PRÍLOHA  – DOTAZNÍK 

Vážený respondent, respondentka. 

 Prosíme Vás o vyplnenie dotazníka, ktorý máte pred sebou. Tento dotazník 

obsahuje niekoľko položiek rozdelených do viacerých častí a je zameraný na poradenstvo 

poskytované rodine a na oblasť problémového správania dieťaťa v predškolskom veku. Účasť 

na tomto dotazníku je anonymná, dobrovoľná a všetky Vami poskytnuté údaje budú 

anonymne spracované a použité výlučne na vlastné účely – do diplomovej práce. Pre správne 

vyhodnotenie Vás preto prosíme o dôkladné a pravdivé vyplnenie. Pri vypĺňaní dotazníka 

označte odpoveď, ktorá najviac vystihuje Váš názor. Vopred ďakujeme za Váš čas 

a spoluprácu.  

Bc. Martina Vargová 

Rod:  žena muž 

I.časť: na Likertovej päťbodovej škále označte odpoveď, ktorá najviac vystihuje Váš názor: 

1- veľmi často 2 - často 3 - niekedy  4 - zriedka 5 - nikdy 

http://www.upsvar.sk/ma/aktualne-oznamy/plan-vykonavania-opatreni-socialnopravnej-ochrany-deti-a-socialnej-kurately-na-rok-2016.html?page_id=563300
http://www.upsvar.sk/ma/aktualne-oznamy/plan-vykonavania-opatreni-socialnopravnej-ochrany-deti-a-socialnej-kurately-na-rok-2016.html?page_id=563300
http://www.upsvar.sk/ma/aktualne-oznamy/plan-vykonavania-opatreni-socialnopravnej-ochrany-deti-a-socialnej-kurately-na-rok-2016.html?page_id=563300
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1. Ako často ste spozorovali u Vášho dieťaťa predškolského veku problémové správanie? 

    1 2 3 4 5 

2. Zmienil/a sa už Váš manžel/Vaša manželka o rodinnom poradenstve ako o forme pomoci 

riešenia problémového správania Vášho dieťaťa? 

    1 2 3 4 5 

3. Ako často ste už vyhľadali pomoc rodinného sociálneho poradenstva? 

    1 2 3 4 5 

4. Ako často vyhľadal/a Váš manžel/Vaša manželka pomoc sociálneho rodinného 

poradenstva? 

    1 2 3 4 5 

5. Ak by ste mali možnosť, ako často by ste využili pomoc rodinného sociálneho poradenstva 

na riešenie problémového správania Vášho dieťaťa predškolského veku? 

    1 2 3 4 5 

 

II.časť: na Likertovej päťbodovej škále označte odpoveď, ktorá najviac vystihuje Váš názor: 

1- určite áno  2 – áno 3 - niekedy   4 - nie  5 – určite nie 

 

1. Viete aké príčiny môžu vyvolávať problémové správanie u Vášho dieťaťa predškolského 

veku? 

    1 2 3 4 5 

2. Venujete dostatočnú pozornosť príčinám, ktoré vyvolávajú problémové správanie dieťaťa? 

    1 2 3 4 5 

 

3.*prosíme označte, ktoré príčiny vyvolávajúce problémové správanie sa vyskytujú u Vášho dieťaťa 

predškolského veku: 

neprimerané očakávania na dieťa zo strany rodičov 1 2 3 4 5 

nedostatok komunikácie medzi rodičmi a dieťaťom 1 2 3 4 5 

nedostatok trávenia voľného času s dieťaťom 1 2 3 4 5 

„labelling“ (onálepkovanie) 1 2 3 4 5 

neschopnosť dieťaťa zvládať tlak a stres 1 2 3 4 5 

problematická povaha dieťaťa 1 2 3 4 5 

nízke sebavedomie dieťaťa 1 2 3 4 5 
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 Martina Vargová: Poradenstvo v rodine s problémovým dieťaťom v predškolskom veku 

vysoké sebavedomie dieťaťa 1 2 3 4 5 

časté vystavovanie dieťaťa stresovým situáciám 1 2 3 4 5 

rodinné/manželské nezhody v rodine 1 2 3 4 5 

frustrácia dieťaťa 1 2 3 4 5 

nezáujem o dieťa zo strany rodičov 1 2 3 4 5 

 

 

III.časť: na Likertovej päťbodovej škále označte odpoveď, ktorá najviac vystihuje Váš názor: 

1- veľmi často  2 - často 3 - niekedy  4 - zriedka 5 - nikdy 

 

1. Ako často sa podľa Vás prejavuje problémové správanie u dievčat? 

    1 2 3 4 5 

2. Ako často sa podľa Vás prejavuje problémové správanie u chlapcov? 

    1 2 3 4 5 

 

3.*prosíme označte, čo najviac a ako často ovplyvňuje vznik a výskyt problémového správania sa u detí 

predškolského veku podľa pohlavia dieťaťa: 

vplyv rovesníkov 1 2 3 4 5 

„vzbura“ dieťaťa 1 2 3 4 5 

upozorňovanie na seba 1 2 3 4 5 

výchovný štýl rodičov 1 2 3 4 5 

nepriaznivé situácie ranného vývinu 1 2 3 4 5 

rodinné faktory (nezáujem o dieťa)  1 2 3 4 5 

manželské nezhody 1 2 3 4 5 

osobnostné faktory (problematická povaha) 1 2 3 4 5 

tresty zo strany rodičov 1 2 3 4 5 

sociálne faktory (nezamestnanosť v rodine) 1 2 3 4 5 

duševné zdravie dieťaťa 1 2 3 4 5 

kultúrne faktory (neustále sťahovanie) 1 2 3 4 5 

neuspokojivé porozumenie zo strany rodičov 1 2 3 4 5 

rozvrátená a dysfunkčná rodina 1 2 3 4 5 

danosť dieťaťa 1 2 3 4 5 
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IV.časť: na Likertovej päťbodovej škále označte odpoveď, ktorá najviac vystihuje Váš názor: 

1- veľmi často  2 - často 3 - niekedy  4 - zriedka 5 - nikdy 

 

1. Ako často sa prejavuje u Vášho dieťaťa predškolského veku problémové správanie? 

    1 2 3 4 5 

2. Prejavuje sa problémové správanie u každého dieťaťa rôzne? 

    1 2 3 4 5 

 

3.*prosíme označte, akými prejavmi správania sa u Vášho dieťaťa predškolského veku prejavuje problémové 

správanie: 

nedostatočná pozornosť dieťaťa 1 2 3 4 5 

agresívne správanie dieťaťa 1 2 3 4 5 

emocionálne poruchy dieťaťa 1 2 3 4 5 

nesamostatnosť dieťaťa 1 2 3 4 5 

hyperaktívne správanie dieťaťa 1 2 3 4 5 

utiahnutosť/uzavretosť dieťaťa 1 2 3 4 5 

úmyselné poškodzovanie svojich vecí 1 2 3 4 5 

úmyselné poškodzovanie cudzích vecí 1 2 3 4 5 

klamstvá a podvody zo strany dieťaťa 1 2 3 4 5 

neschopnosť nadväzovať kontakty s rovesníkmi 1 2 3 4 5 

vzdorovitosť dieťaťa 1 2 3 4 5 

precitlivenosť dieťaťa 1 2 3 4 5 

odvrávanie/vysmievanie sa iným 1 2 3 4 5 

výtržníctvo a vandalizmus dieťaťa 1 2 3 4 5 

ľahostajnosť k okoliu zo strany dieťaťa 1 2 3 4 5 
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