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Abstrakt 

V príspevku pojednávame o procese posúdenia ako činnosti sociálneho pracovníka pri práci s rizikovou rodinou. 

Zameriavame sa na miesto využívania posúdenia v procese socioterapie s klientmi ako efektívneho spôsobu pri 

prežívaní a riešení náročných a často problémových situácií. Cieľom príspevku je komparácia modelu posúdenia 

podľa Balogovej (2010) s internou normou 067/2012 využívanou na oddeleniach sociálno-právnej ochrany 

a kurately detí.  
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Abstract 

In this article discusses the process of assessment activities as a social worker to work with families at risk. We 

focus on local use of assessment in the process of sociotherapy with clients as an effective way of dealing with 

survival and demanding and often problematic situation. The contribution comparison of the model assessment 

under Balogová (2010) with the internal standards utilized 067/2012 in the departments of social-legal protection 

and guardianship of children. 
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Príspevok vznikol ako výstup z riešenia Projektu VEGA MŠVVaŠ SR č. 1/0146/14 s 

názvom Teoretické a metodologické kontexty socioterapie ako novoobjavenej metódy 

sociálnej práce. 

 

Úvod  

 

Zámerom príspevku je priblížiť proces posúdenia v sociálnej práci v rámci socioterapie 

a zdôrazniť jeho dôležitosť. Sociálna práca je v užšom ponímaní charakterizovaná ako 

zámerný kontakt sociálneho pracovníka s klientom, skupinou, komunitou za účelom  

realizácie sociálnej terapie, ktorej zámerom je riešiť čisto neabstraktné tvrdé problémové 

okolnosti života svojich klientov a klientok (Balogová 2012). Myslíme si, že dôležitosť 

sociálnej práce spočíva v jej špecifickosti, vychádza zo systému poznatkov viacerých 

spoločenských vied (psychológie, sociológie, pedagogiky) a aplikuje vedecké poznatky do 

praktickej úrovne. Je zrejmé, že sociálni pracovníci sú rovnocennou súčasťou riešenia 

problémov klientov. V tomto príspevku sa zameriame na proces posúdenia,  pri práci 

sociálnych pracovníkov v rámci socioterapie, s klientmi pri prežívaní a riešení ich náročných 

a často problémových situácii. 

 

1. Socioterapia ako nevyhnutná súčasť sociálnej práce 

V súčasnosti nie je možné jednoznačne konkretizovať, kto zaviedol socioterapiu do 

odbornej literatúry. Tokárová a Matulayová (2008) sa prikláňajú k tvrdeniu, že pojem prvý 
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raz použili Wronsky a Salomonová v podobe sociálnej terapie v roku 1926, kedy bol požitý 

ako doplnok pojmu psychoterapia uplatňovaný pri duševne chorých pacientoch, u ktorých sa 

psychoterapia nedala využiť. Pojem sociálna terapia sa následne menil a využíval v skrátenej 

forme ako socioterapia.  

K formovaniu sociálnej terapie dochádza už koncom 19. storočia, k čomu prispel Richard 

Cabot, ktorý počas svojho pôsobenia v General Masachusetts Hospital v Bostone 

upozorňoval na vhodnosť vytvorenia opatrovateľskej služby, ktorú by sme dnes mohli 

označiť za sociálnu službu. Zámerom tejto služby malo byť riešenie rodinných, partnerských, 

výchovných, ekonomických a iných problémov klientov, pri procese ich uzdravovania 

(Skidmore a Thackerey 1998, in: Levická 2012). Iný pohľad prináša Shaw (2002), ktorá tvrdí, 

že pojem socioterapia použil medzi prvými britský psychoanalytik Patrik de Mare v súvislosti 

s potrebou popísania terapeutických metód používaných súbežne pre jednotlivcov a sociálne 

systémy. Socioterapiu označuje ako formu práce so skupinou. Využíval ju pri dialógu medzi 

členmi skupiny, vedúcu k hľadaniu vzájomných interakcií. Výsledkom čoho malo byť 

komplexné uvedomovanie si vzájomného prepojenia myslenia a konania. Jeho výskumné 

zameranie sa zameriavalo na vzťahy medzi myslením a konaním a ich prepojením na 

dynamiku a kultúru života klientov. Domnieval sa, že poznanie týchto vzťahov môže viesť 

k lepšiemu porozumeniu životu a ochote experimentovania pri hľadaní nových foriem 

správania a bytia.  

V rámci tohto príspevku budeme chápať pojem sociálny pracovník ako synonymum pojmu 

socioterapeut. V súčasnosti môžeme povedať, že socioterapia je neoddeliteľnou súčasťou 

sociálnej práce nachádzajúca uplatnenie pri práci s rôznymi typmi klientov, zvládaní ich úloh 

bežného života a nachádzaní zmysluplného uplatnenia. Prostredníctvom sociálnej terapie 

vedie pracovník s klientom rozhovor, v rámci ktorého učí klienta rozpoznávať kritický názor 

tak, aby získal vlastný úsudok o probléme a jeho riešení. Zmyslom tohto procesu je dať 

klientovi príležitosť vybudovania si postupne racionálneho nazerania na svoj problém 

(Krakešová 1973). Iný pohľad prináša Slabová (2009), ktorá socioterapiu označila za 

svojbytný, samostatný odbor – socioterapia, vedľa psychoterapie, koučovania, liečenia a 

iných spôsobov práce s ľuďmi. Socioterapiu chápe ako teoretickú základňu a nadväzujúcu 

„zásobáreň“ účinných metód a techník práce s klientmi, ktoré umožňujú pracovať zmysluplne 

a efektívne s klientom na jeho cieľoch, rozvíjaní jeho kompetencií a napomáhaní pri jeho 

sociálnom začleňovaní. Socioterapia je interdisciplinárnym odborom, cieľom ktorého je 

dosiahnutie ľudskej integrity a kompetencie, schopnosti realizovať svoje osobnostné 

potenciály v rámci fungujúceho sociálneho poľa a dynamiky sociálnych vzťahov, s 

primeranou mierou schopnosti adaptovania sa na spoločenským podmienkam bez straty 

subjektivity, originality a ubližovania referenčnému okoliu (Lipner 2009). Socioterapiu ako 

sociálnu pomoc ľuďom, ktorej snahou je pomôcť začleniť sociálne znevýhodnené skupiny do 

bežného života v spoločnosti, vymedzujú Hartl a Hartlová (2000). S pojmom socioterapeut je 

väčšinou spájaný sociálny pracovník využívajúci v rámci práce s klientom socioterapiu 

snažiaci sa o nápravu sociálnych vzťahov jedinca a o jeho začlenenie do normálneho života. 

S týmto názorom prichádza aj  Zakouřilová (2014), podľa ktorej je socioterapia nevyhnutnou 

súčasťou sociálnej práce. Chápe ju ako špecifický druh odbornej intervencie, ktorej cieľom je 

dosahovať priamym i nepriamym pôsobením žiaducich zmien v správaní klienta a v jeho 

sociálnom okolí. Pomáha mu riešiť situáciu, ktorá ho bezprostredne ohrozuje a predchádzať 

vzniku rizikového správania. Sociálna terapia sa podľa tejto autorky zaoberá podobne ako 

psychoterapia správaním ľudí a interakčnými charakteristikami. Viac sa však zameriava na 

sociálne fungovanie a vzťahy klienta. V rámci socioterapie je dôraz kladený na samotné 

riešenie situácie. Podľa Bobka a Penišku (2008, s. 20) je socioterapia „súbor činností 

dohodnutých v konkrétnom sociálnom systéme medzi terapeutom a klientom vedúcich k 

dosiahnutiu klientových cieľov pri súčasnom rešpektovaní záujmov a potrieb sociálneho 
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okolia.“ Sociálnu terapiu vykonávajú prevažne sociálni pracovníci stretávajúci sa s klientmi 

v záťažových situáciách ako prví. Práve včasná intervencia a včasné začatie terapie môže 

zvýšiť jej úspešnosť (Zakouřilová 2014). Socioterapiu ako činnosť zameriavajúcu sa na 

vzťahový rámec klienta, no pritom nezasahujúcu do jeho hlbšej intimity, vymedzuje 

Matoušek (2008), ktorý ďalej tvrdí, že v rámci socioterapie sa využívajú techniky obdobné 

psychoterapii či liečebnej pedagogike. Ide napríklad o niektoré činnostné terapie ako 

muzikoterapia, dramatoterapia či ergoterapia a pod. V našom príspevku budeme vychádzať 

z Balogovej (2012, 2015), ale aj Balogovej a Šoltésovej (2014), ktoré socioterapiu či sociálnu 

terapiu chápu v kontexte špecializovaného sociálneho poradenstva v sociálnej práci. Aj 

napriek niekoľkoročnému formovaniu socioterapie v slovenských podmienkach je 

socioterapia stále v začiatkoch, aj keď výkon špecializovaného sociálneho poradenstva bol 

zakotvený už v Zákone č. 195/1998 o sociálnej pomoci, Zákone č. 5/2004 o službách 

zamestnanosti, Zákone č. 36/2005 o rodine, Zákone č.  305/2005 o sociálnoprávnej ochrane 

a kuratele detí a je súčasťou Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.  

Pomoc prostredníctvom socioterapie je realizovaná nielen pre jednotlivca, ale tak, aby sa 

táto pomoc odzrkadlila v línii klientovho sociálneho systému a následne v celej spoločnosti. 

Komplexnosť a multidisciplinaritu socioterapie pri jej prepojení so sociálnou prácou 

a zdravotníctvom zohľadňuje pri jej vymedzení Žiaková (2005, s.107), ktorá ju definuje ako 

„...súbor opatrení zameraných na sociologické aspekty choroby,“ pričom zdôrazňuje, že 

socioterapia je účinná a zmysluplná iba vtedy, keď je ponímaná ako komplexný terapeutický 

proces a vykonávaná súbežne s inými zložkami terapie. Komplexnosť socioterapie ako 

interdisciplinárneho procesu potvrdzuje vo svojej definícii aj Sokolowska (1986, in: Levická 

2002, s.121), ktorá ju chápe ako „...činnosť, ktorá má poskytnúť chorému alebo chorobou 

ohrozenému jedincovi dostatok možnosti na vytvorenie sociálnych kontaktov, ktoré sú 

priaznivé pre udržanie alebo znovu vytvorenie jeho primeraného sociálneho správania.“ 

Vytvorenie takýchto kontaktov a možností nevyhnutne zahŕňa spoluprácu celého 

socioterapeutického tímu odborníkov z práva, medicíny, psychológie, sociálnej práce a 

ďalších. Za priority socioterapie považuje Sokolowska (1986, in: Levická 2002) motivovanie 

klienta v zmysle obnovenia kvalitných sociálnych vzťahov reálneho každodenného života 

a posilňovania záujmu klienta takýto život trvale viesť. Pochopiteľne, že vybudovanie 

takéhoto záujmu a posilnenie motivácie, ktoré má viesť k osobnostnému zreniu jednotlivca 

smerom ku kvalitným sociálnym vzťahom, je proces veľmi náročný, pretože je v istom slova 

zmysle procesom resocializácie, návratom k „norme“ a vyžaduje veľa trpezlivosti. Smeruje k 

prehlbovaniu seba-uvedomovania, čo má ozdravné účinky a rehabilitačný účinok na sociálne 

vzťahy jedinca v jeho sociálnom systéme. V takomto procese sa mení self. Kredátus (1999) 

vo svojej definícii charakterizuje socioterapiu ako proces prebudovania nevhodných schém 

žitia v zmysle návratu k pôvodnej rovnováhe, na báze učenia. Hovorí dokonca o výcviku a 

poúčaní a socioterapiu zasadzuje do skupinovej formy práce, do tzv. socioterapeutických 

klubov, v ktorých sa klienti vzájomnou interakciou učia novým formám života. Definuje ju 

ako pomoc, poúčanie, učenie i výcvik k novému reštrukturovanému spôsobu života bez drog, 

s adekvátnym riešením životných situácií, v ktorom sú už korigované predchádzajúce postoje, 

únikové mechanizmy, obnova komunikačných vzorcov a sociálneho správania. Iný pohľad 

zasadený do širšieho filozofického rámca ako nástroja zlepšujúceho spoločenské vzťahy  

prinášajú Reyesová a Hansenová (2010, s. 168), ktoré socioterapiu chápu ako „...intervenčný 

nástroj, formu skupinovej terapie určenú na pomoc jednotlivcom, pri identifikovaní lokálnych 

foriem úzkosti, a pomenovaní problémov v kontexte danej kultúry.“ Autorky ďalej tvrdia, že 

socioterapia zmierňuje nielen utrpenie jednotlivcov, ale pomáha pri predchádzaní a ďalšom 

poškodzovaní a zhoršovaní sociálnych vzťahov.  

Z uvedeného vyplýva, že proces socioterapie je zameraný na vzťah medzi osobnosťou 

klienta a socioterapeutom. Preto je pri práci sociálneho pracovníka využívajúceho 
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socioterapiu dôležitá odbornosť, osobnostná i profesionálna zrelosť a rozhľadenosť vo svojom 

a príbuzných pomáhajúcich a humanitných odboroch. Úlohou socioterapie je dosiahnuť 

zlepšenie, ale čo je dôležité, i sfunkčnenie sociálnych vzťahov, zadefinovanie sociálnych 

problémov a spolupráca pri ich eliminácii.   

 

2. Posúdenie ako základná činnosť v procese socioterapie 

Dôležitú časť výkonu práce socioterapeuta tvorí posúdenie životnej situácie klienta. Pri 

posúdení využíva socioterapeut rôzne postupy, formy a metódy sociálnej práce. Súhlasíme 

s tvrdením Navrátila (2007, s. 72), ktorý zdôrazňuje „závažnosť procesu posúdenia, daného 

nielen okolnosťami, vyvolanými jeho potrebami, ale zvlášť tým, že od jeho výsledku závisí 

ďalší postup sociálneho pracovníka, do určitej miery aj osud osôb, ktoré sú posudzované. 

Preto mnoho autorov pripisuje procesu posudzovania mimoriadnu hodnotu.“  

Môžeme konštatovať, že k vykryštalizovaniu posúdenia došlo v dvadsiatom storočí. 

S diagnostickým poňatím životnej situácie sa stretávame už v diele Mary Richmondovej na 

začiatku dvadsiateho storočia (Social diagnosis - 1917). Následne vďaka rozšíreniu 

psychodynamického myslenia bolo diagnostické poňatie, a teda posudzovanie, ovplyvnené 

ešte v rokoch sedemdesiatych (najmä v USA a Anglicku). So zdôrazňovaním diagnostického 

procesu v prípadovej práci pri riešení problémov u klientov formou psychoterapie či ponuky 

rôznych sociálnych služieb sú významné diela Perlmanovej (1957) a Hollisovej (1964). 

Terminologickým vymedzením  pojmov posúdenie, sociálna diagnostika alebo hodnotenie sa 

v česko-slovenských podmienkach zaoberali hlavne Navrátil (2003, 2007, 2008, 2009); Musil 

(2004); Balogová (2008, 2010); Levická (2004); Matoušek (2001, 2003, 2005); Strieženec 

(1996) a ďalší. 

Popri množstve vymedzení posúdenia ako jednej z činností sociálneho pracovníka,  

v našom prípade socioterapeuta, sa väčšina autorov zhoduje v názore, že posúdenie je 

náročným procesom vyžadujúcim širokú prípravu jej vykonávateľov a realizátorov. Slovník 

sociálnej prace (Barker 2003) vymedzuje posúdenie (assessment) ako proces, v ktorom je 

určený charakter, príčiny, vývoj a prognóza problému a v ktorom sú ďalej analyzované aj 

osobnostné charakteristiky či situácie, ktoré s problémami súvisia. Posudzovanie môžeme 

chápať ako jednu z najzákladnejších funkcií sociálnej práce, ktorej cieľom je snaha 

porozumieť problému, jeho príčinám, ale aj tomu, čo môže byt zmenené, aby bol problém 

minimalizovaný alebo odstránený. Pojem posúdenie v súčasnej anglosaskej literatúre 

nahrádza termín „diagnóza“, ktorý je vnímaný skôr ako pojem medicínsky a nevhodný pre 

sociálny kontext, v ktorom operuje sociálna práca. 

Posúdeniu ako postupu práce sociálneho pracovníka sa venuje aj väčšina definícií sociálnej 

práce (Matoušek et al., 2007, Levická 2004, Tokárová et al. 2003, Strieženec 1996, 2006, 

Klimentová 2001), s cieľom koncipovania efektívnych spôsobov intervencií pomoci klientom 

pri riešení ich problémových životných situácií. Za najvýstižnejšiu definíciu sociálnej práce 

vo vzťahu k posúdeniu pokladáme definíciu Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov 

z roku 1988, kde je sociálna práca definovaná ako činnosť, ktorá predchádza alebo upravuje 

problémy jednotlivcov, skupín a komunít vznikajúce z konfliktov potrieb jednotlivcov a 

spoločenských inštitúcií. Jej zámerom je zlepšiť kvalitu života všetkých ľudí. Nadväzujúc na 

predchádzajúcu definíciu  Watson a Westová (2006) tvrdia, že cieľom posúdenia je 

porozumenie životnej situácii užívateľa služby, identifikácia potenciálnych oblastí životných 

situácií tak, aby bolo možné neskôr koncipovať odôvodnenú intervenciu.  Navrátil (2007) 

tvrdí, že sociálny pracovník posúdenie životnej situácie klienta vníma ako vzájomne 

prepojené a ovplyvňujúce sa problémy a ťažkosti rôzneho druhu (zdravotných, osobnostných, 

právnych, ekonomických, vzťahových atď.), ktoré klientovi bránia zvládať jeho životné 

úlohy. Na základe takto poňatého chápania posúdenia má sociálny pracovník zvoliť vhodný 
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prístup k intervencii a naplánovať jej postup k rôznorodým kombináciám ťažkostí, s ktorými 

sa klienti stretávajú a potrebujú pri ich riešení pomoc.  

Jednou z úloh sociálneho pracovníka je vedieť komplexne posúdiť situáciu klienta, zvoliť 

vhodný prístup a postup riešenia, vyhodnotiť vývoj situácie a zodpovedajúcim spôsobom 

meniť postup intervencie. Dobré posúdenie je komplexná aktivita. Zahŕňa systematické 

a cielené zbieranie dát a faktov. Sociálny pracovník musí v prvom rade vedieť, prečo hľadá 

informácie, a potom musí byť schopný veľké množstvo mnohotvárneho a niekedy 

protikladného materiálu spracovať a vidieť jeho zmysel. To vyžaduje široké spektrum znalostí 

a schopností, vrátane schopnosti myslieť analyticky, kriticky a reflektívne. Svoju rolu v tomto 

procese hrá aj intuícia, ktorá môže byť zvlášť užitočná pri vytváraní vzťahu a prejavovaní 

empatie (Holland 2011).  

Na dôležitosť prepojenia socioterapie s procesom posúdenia upozorňuje Zakouřilová 

(2008, 2013, 2014). Jedným z poslaní socioterapie je zväčšovanie kapacity klientov vedúcej k 

riešeniu problémov, najmä oporou a vytváraním podmienok pre uplatnenie vlastného 

potenciálu. K cieľom následne autorka radí prevenciu (na všetkých úrovniach), oporu, 

adaptáciu na nové prostredie, realistický náhľad na možnosti úpravy problémov, nájdenie 

zdrojov klienta alebo klientky k riešeniu problémov, zmenu postojov či správania, odstránenie 

nepriaznivých vplyvov, sociálne začlenenie, pričom medzi prostriedky zaradzuje priame 

opatrenia v prospech klienta, vecné a organizačné opatrenia, posúdenie životnej situácie, 

sociálno-terapeutický rozhovor, relaxačné techniky, mediácia a mediačné techniky, špeciálne 

techniky sociálnej terapie (terapeutickými sa stávajú, ak sú využívané odborne a s 

terapeutickým cieľom). 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že pre výkon práce sociálneho pracovníka je charakteristické 

posudzovanie bariér sociálneho fungovania klientov a prostredia, v ktorom sa nachádzajú. Na 

upriamenie pozornosti pri existencii viacerých pomáhajúcich odborov, ktorých cieľom je tiež 

pomoc pri zvládaní ťažkých životných situácií, upozorňuje Musil (2004). Špecifickosť 

sociálnej práce spočíva v komplexnom zameraní na rôznorodé okolnosti pri riešení životnej 

situácie klienta. Charakteristickým znakom sociálnej prace je podľa autora zameranosť na 

komplex rôznorodých okolností, ktoré predstavujú špecifickú životnú situáciu klienta. 

Posúdenie životnej situácie klienta alebo aj ako užívateľa sociálnych služieb je 

pravdepodobne jedna z najnáročnejších činností v sociálnej práci. Náročnosť posúdenia je 

ovplyvnená najmä tým, že od výsledkov posúdenia bude odvíjaný ďalší postup sociálneho 

pracovníka, a teda v značnej miere aj osud spoluposudzovaných osôb.  

 

3. Komparácia modelu posúdenia problémovej situácie s internou normou 067/2012 

využívanou v rámci oddelení SPODaSK 

  

Ako uvádza Navrátil (2007), v Českej republike je významná tradícia tvorby nástrojov pre 

posúdenie, a to zvlášť v oblasti vývinových potrieb dieťaťa. Kritika pri tvorbe týchto modelov 

sa obracia na mieru zavádzania týchto modelov do praxe. Prikláňame sa k názoru Holland 

(2011), ktorá tvrdí, že jedným z kľúčových faktorov pri posudzovaní životnej situácie 

klientov je charakteristika realizátorov posúdenia, a to z hľadiska kvalifikácie, motivácie, 

a skúseností. No i napriek tomuto tvrdeniu Ševčíková s Navrátilom (2010, in: Navrátilová 

2011) poukazujú na riziko pri absencii metodologického ukotvenia samotného procesu 

posúdenia, čo býva zdrojom pociťovaného rizika na strane sociálnych pracovníkov. Pre 

sociálnu prácu je typické, že väčšinou nemá stanovené žiadne absolútne pravidlá alebo 

kritériá, podľa ktorých by mali pomáhajúci pracovníci postupovať. Balogová (2010)  

prichádza ako prvá s modelom vytvoreným k posúdeniu životnej situácie rodiny (ďalej len 

„model posúdenia“), ktorý chápe ako rámec alebo základný postup posúdenia krízovej 

situácie (ktorou môže byť choroba, úmrtie rodiča, problematický rozvod, príchod nového 
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partnera, narodenie nechceného dieťaťa, narodenie postihnutého dieťaťa...) v živote rodiny 

s poukázaním na jej možnú sanáciu. 

 

Tabuľka č. 1 Model posúdenia situácie v problémovej rodine 

 

A. Základná charakteristika rodiny, 

B. Príčiny a prejavy rodiny v kríze vo vzťahu k jednotlivým členom, 

C. Dôsledky krízy rodiny na jednotlivých členov s dôrazom na ohrozené dieťa –         

možnosti SPO,  

D. Možnosti riešenia: 

 riešenie v kontexte vybraných teórií,  

 riešenie v kontexte sociálnej politiky,  

 riešenie v kontexte metód a techník, inštitucionálne zabezpečenie,  

 posúdenie účinnosti sanačného postupu.  

 
(Zdroj: BALOGOVÁ, Beáta, 2010. Model posúdenia životnej situácie rodiny. In: Reflexivita v 

posuzování životní situace klientek a klientú sociální práce. NAVRÁTIL, Pavel a Radka JANEBOVÁ, 

et al. Hradec Králové: Gaudeamus, s. 157-195. ISBN 978-80-7435-038-2.) 

 

Následne predstavený model bol aplikovaný na konkrétnu debaklovú rodinu, s ktorou boli 

postupne vypracované viaceré anamnézy vedúce k popísaniu základných charakteristík 

a problémov týkajúcich sa vybranej rodiny.  

Na komparáciu už predstaveného modelu posúdenia sme si vybrali internú normu 

067/2012 (ďalej len „interná norma“), v rámci ktorej je prvý krát v rámci postupu sociálnych 

pracovníkov oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vypracovaný postup 

práce pri posudzovaní rizikovej rodiny. V rámci popísania internej normy je dôležité 

predstaviť postup práce orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri 

plánovaní sociálnej práce a vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 

detí (ďalej len „SPODaSK“) tak, ako je to uvedené v danej internej norme.  

Orgán SPODaSK vykonáva svoje opatrenia po prijatí podnetu akým je napr. upozornenie, 

požiadanie, vlastné zistenie.  Určený zamestnanec oddelenia SPODaSK úradu je následne 

zodpovedný za vedenie prípadu. Po posúdení aktuálnej situácie dieťaťa tento zamestnanec 

zodpovedá za rozsah, obsah, charakter a včasnosť sociálnej intervencie a voľbu opatrení 

podľa Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Hlavným 

cieľom všetkých činností vyvíjaných zamestnancom je aktivizácia klienta a podpora jeho 

spôsobilosti riešiť svoju životnú situáciu. Určený pracovník postup nielen koordinuje, ale 

zároveň aj individualizuje. Orgán SPODaSK rieši prípad podľa nasledovného postupu: 

a) posúdenie životnej situácie dieťaťa a jeho rodiny, určenie miery ohrozenia, 

b) výkon opatrení SPODaSK na zabezpečenie nevyhnutnej ochrany dieťaťa, 

c) vytvorenie plánu sociálnej práce: 

- určenie cieľa plánu sociálnej práce, 

- určenie úloh a zodpovednosti za ich plnenie, 

- písomné vypracovanie plánu sociálnej práce, 

d) vykonávanie opatrení SPODaSK podľa plánu sociálnej práce, 

e) vyhodnotenie plánu sociálnej práce (IN 067/2012, [cit. 2016-03-20]). 

Veľkým pozitívom a zároveň podobnosťou s modelom posúdenia a postupom sociálnych 

pracovníkov na základe internej normy je vzájomné logické prelínanie a dopĺňanie sa 

jednotlivých fáz postupu práce s klientom. Pri obidvoch modeloch je zachovaná 

individuálnosť posudzovania vyplývajúca z potrieb klientov. Podobnosť vidíme aj pri 

vnímaní úvah o významných aspektoch fungovania rodín klientov. Sociálni pracovníci sa 
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snažia o identifikovanie potrieb klientov a ich rodín z pohľadu fungovania rodiny v minulosti 

a zároveň nazeraním na ich súčasné problémy a to, ako je rodina schopná tieto problémy 

riešiť. Základom pre posúdenie sú v oboch prípadoch i rozhovory s deťmi a ich rodičmi, 

širšou rodinou či susedmi. Za podstatnú zručnosť sa považuje schopnosť sociálneho 

pracovníka prispôsobovať slovník tomu, s ktorým hovorí.  

Ako základnú metódu posúdenia nachádzame v oboch prípadoch okrem rozhovoru aj 

pozorovanie prostredia, čo v prípade SPODaSK predstavuje posúdenie starostlivosti rodičov 

o dieťa a jeho celkový stav. S podobným názorom prichádza aj Holland (2011), ktorá tvrdí, že 

komplexnosť procesu posúdenia vychádza z využitia kombinácie viacerých techník zberu dát. 

Podľa autorky je popri rozhovoroch a pozorovaní vhodné využiť v rámci posúdenia aj 

spektrum ďalších techník ako škálové merania zmien vo vývoji rodičovských kompetencií 

a použitie validovaných testov. Samotné posúdenie je pracovníkmi SPODaSK 

zakomponované v rámci plánu sociálnej práce s rodinou, v ktorom je obsiahnutý cieľ plánu 

sociálnej práce s klientom a rodinou a koordinácia zadaných úloh. Obidva modely sa spoločne 

zameriavajú na hodnotenie fyzického, psychického a sociálneho stavu klientov, a to aj so 

zohľadnením na špecifickosť ich individuálnych potrieb. Funkčnosť rodiny a rodičovských 

kompetencií u posudzovaných klientov je rozpracovaná tak v modele posúdenia, ako aj v 

internej norme. Podobnosť oboch modelov vidíme aj v spolupráci s inými subjektmi ako napr. 

škola, škôlka, obec, lekár. Podľa Tolsona et al. (1994 in: Navrátilová 2007) je v procese 

posúdenia dôležité zapájanie samotných rodičov. Autorka zároveň upozorňuje na chyby 

posúdenia, a to hlavne vo vzťahu nerealizovania posúdenia ku každému členovi rodiny. Na 

podobný problém poukazujú aj Rushton a Dance (2005), ktorí tvrdia, že sledovanie ďalších 

významných faktorov nie je veľkou časťou sociálnych pracovníkov dostatočne docenené.   

V internej norme nenachádzame priestor na riešenie ťažkej životnej situácie v zmysle 

vybraných teórií sociálnej práce vo vzťahu k vybraným členom rodiny, a teda vedenia klienta 

podľa vopred vybraného prístupu, čo ale neznamená, že sociálni pracovníci, ktorí takéto 

teórie ovládajú ich nemôžu využívať pri práci s klientom. Rozdiel vidíme aj pri riešení ťažkej 

životnej situácie v kontexte sociálnej politiky, ktorá je v prvom modele posúdenia samostatne 

rozpracovaná. V internej norme je takáto možnosť vyčlenená do plánu sociálnej práce 

s rodinou. Ukončenie sanačného procesu s vybraným klientom či rodinou je v modele 

posúdenia rozpracované na základe posúdenia účinnosti sanačného procesu. V rámci internej 

normy sociálni pracovníci ukončujú vedenie klienta prostredníctvom vyhodnotenia 

vypracovaného plánu sociálnej práce.  

Súčasťou posúdenia životnej situácie, v rámci oddelení SPODaSK, je aj stanovenie miery 

ohrozenia dieťaťa. Následne pracovník SPODaSK navrhne intervenciu, ktorá sa premietne do 

písomne spracovaného plánu sociálnej práce, v ktorom sú uvedené konkrétne opatrenia ako aj 

subjekty, ktoré budú tieto opatrenia vykonávať. 

 

Tabuľka č. 2 Miera ohrozenia dieťaťa a intervencia 

 

PREJAVY MIERA 

OHRAZENIA 

POTREBA INTERVENCIA 

život, zdravie a 

priaznivý vývin 

dieťa nie sú 

ohrozené nie je 

znížená kvalita 

starostlivosti rodičov 

o dieťa 

BEZ 

OHROZENIA 

predchádzať 

vzniku krízových 

situácii v rodine 

podľa potreby 

poskytnúť rodičom 

sociálne poradenstvo, 

zvážiť potrebu 

informovania obce o 

potrebe vykonať v 

rodine opatrenia 

podľa § 10 
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vypracovať úradný 

záznam 

zhoršená kvalita 

starostlivosti rodičov 

o dieťa bola 

krátkodobá 

a vychádzala z 

náhleho zhoršenia 

rodičovských 

funkcií, 

rodina má 

potenciál 

zmobilizovať svoje 

zdroje a zabezpečiť 

dieťaťu starostlivosť, 

výchovu, výživu 

a zabezpečiť 

všestranný vývin 

dieťaťa 

NÍZKA MIERA 

OHROZENIA 

prijať opatrenia 

podľa povahy a 

závažnosti 

krátkodobého 

zhoršenia 

starostlivosti rodičov 

o dieťa a následne 

overiť a  opätovne 

prehodnotiť úroveň 

starostlivosti rodičov, 

ako aj mieru 

ohrozenia dieťaťa 

formalizovať 

spoluprácu 

vykonať opatrenia 

zamerané na prácu s 

rodinou v jej 

prirodzenom 

prostredí (zvážiť aj 

zapojenie 

akreditovaného 

subjektu do výkonu 

opatrení), prípadne 

uložiť jednorázovo 

v rodine vhodné 

výchovné opatrenie, 

napríklad 

napomenutie či 

upozornenie. 

vypracovať plán 

sociálnej práce 

existuje riziko 

ohrozenia zdravia a 

vývinu dieťaťa v 

jeho rodinnom a 

výchovnom prostredí 

vyplývajúce zo 

zlyhania niektorých 

funkcií 

rodiny opakované 

zanedbávanie 

starostlivosti 

rodičov, zhoršený 

zdravotný stav 

rodiča, strata 

bývania, rodina 

ohrozená sociálnym 

vylúčením, výchovné 

problémy, nevhodné 

výchovne metódy 

záškoláctvo 

STREDNÁ 

MIERA 

OHROZENIA 

dohliadať, 

kontrolovať 

starostlivosť 

rodičov o dieťa 

formalizovať 

spoluprácu 

uložiť výchovné 

opatrenie, 

vykonávať 

opatrenia zamerané 

na prácu s rodinou 

v jej prirodzenom 

prostredí s cieľom 

podpory funkcií 

rodiny a napĺňania 

potrieb dieťaťa, 

spolupráca pri 

výkone opatrení so 

školou, lekárom, 

obcou, 

akreditovaným 

subjektom, 

náboženskými 

spoločnosťami a 

inými fyzickými 

a právnickými 

osobami, vypracovať 

plán 

dieťa sa ocitne bez 

akejkoľvek 

starostlivosti 

vážne ohrozený 

život, zdravie 

alebo priaznivý 

fyzický, psychický a 

sociálny 

vývin dieťaťa 

VYSOKÁ 

MIERA 

OHROZENIA 

ak nie je možné 

ohrozenie dieťaťa 

účinne eliminovať - 

je potrebné dieťa 

vyňať z rodinného 

prostredia 

formalizovať 

spoluprácu 

urýchlene 

vykonať opatrenia 

zamerané na vyňatie 

dieťaťa 

z rodinného 

prostredia, 

umiestnenie do 

náhradného 

prostredia 
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rizikové rodiny 

z pohľadu konania 

rodičov dieťaťa, 

týranie, zneužívanie 

alebo 

zanedbávanie dieťaťa 

(náhradná osobná 

starostlivosť, 

pestúnska 

starostlivosť, 

zariadenie na VRS) a 

rodine následne 

ponúknuť pomoc pri 

úprave pomerov v 

spolupráci s obcou, 

akreditovaným 

subjektom a pod.. 

vypracovať plán 

sociálnej práce 
(Zdroj: Interná norma 067/2012. 2012. [online].  [cit. 2016-03-20]. Dostupné z: 

http://www.otcovia.sk/docs/IN_067_planovanie_socialnej_prace.pdf) 

 

Záver 

 

Proces implementácie diagnostických modelov a techník posudzovania rizikových rodín 

a klientov má v prvom rade účinne prispievať k skvalitneniu výkonu sociálnych pracovníkov. 

Myslíme si, že základom pre fungovanie spolupráce medzi jednotlivcami a pomáhajúcimi 

pracovníkmi je dôležitá vzájomná interakcia. Prikláňame sa k výroku Kvašňákovej a 

Balogovej (2010), ktoré tvrdia, že je potrebné upozorniť aj na otázku kvalifikovanosti 

sociálnych pracovníčok a pracovníkov pri posudzovaní rodiny, no zároveň považujeme za 

dôležité tak, ako to popisuje Musil (2007), vyzdvihovanie schopnosti sociálnych pracovníkov 

pri využívaní rôznych prístupov k tomu, ako situáciu klienta posudzovať a na čo položiť 

dôraz. Vychádzajúc z  Navrátila (2009) si zároveň myslíme, že je dôležité, aby posúdenie 

bolo v prvom rade uskutočnené na základe odborných znalostí a pokiaľ možno s využitím 

odborných metodík, nakoľko kvalitné posúdenie ovplyvňuje život nielen detí, ale i celej 

rodiny. Ako dedukuje Balogová (2009 in: Balogová et al., 2015, s. 152), žiadne posúdenie 

životnej situácie rodiny by nemalo byť „raz a navždy dané pre všetkých“, je to kontinuálny 

proces, ktorý sa zdokonaľuje s prebiehajúcimi intervenciami.  

Samotné hľadanie dobrej diagnostiky - posúdenia (šetrenia či hodnotenia) nevidíme ako 

hľadanie pravdy alebo diagnózy, skôr ako budovanie užitočnejších významov 

a kreatívnejšieho prístupu, ktorého cieľom je pomoc sociálnemu klientovi pri napredovaní 

(Balogová et al. 2016). 

Príspevkom sme chceli upriamiť pozornosť na dôležitosť komplexného posudzovania 

životnej situácie klientov sociálnej práce, ktorú je možné realizovať iba na základe 

multidisciplinárneho prístupu. Ako jednu z možností zefektívnenia práce sociálnych 

pracovníkov v rámci posudzovania rizikových rodín a klientov vidíme vo vypracovaní 

jednotných postupov, štandardov pri práci s nimi.   
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