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Abstrakt 

V predloženom príspevku autorky zdôrazňujú fenomén forenznej sociálnej práce. 

Zvýrazňujú aktuálne teoretické pozadie tejto semiprofesie ponúka komparáciu s 

vývojom forenznej sociálnej práce v USA. Ideou je upriamenie pozornosti na rozvoj 

teoretických a praktických schém pre oblasť forenznej sociálnej práce v slovenských 

podmienkach. Predmetom analýzy budú vybrané teórie sociálnej práce, konkrétne 

etika, peniterciárna a postpeniterciárna starostlivosť, legislatívny rámec a teoretické 

východiská forenznej sociálnej práce. Príspevok otvára možnosti pre diskusiu v rámci 

aplikácie forenznej sociálnej práce v slovenskej praxi s rešpektovaním špecifických 

podmienok vývoja sociálnej práce na Slovensku. 
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Abstract 

In the present article the authors point on a phenomenon of forensic social work. 

Authors highlights the actual theoretical background of this semiprofession and is 

offering a comparasion with development of forensic social work in the USA. The 

idea is focusing attention on development of theoretical and practical schemes for 

forensic social work in conditions in Slovakia. The subject of analysis will be selected 

theories of social work, specifically ethics, penitentiary and postpenitentiary care, 

legislative framework and theoretical background of forensic social work. The article 

opens the options for discussion about the application of forensic social work in 

practice with respect for the conditions of developing social work in Slovakia.  
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Úvod 

Téma forenznej sociálnej práce v slovenských podmienkach je 

v súčasnosti v začiatkoch. Členenie sociálnej práce na semiprofesie 

napomáha k formovaniu sociálnej práce samotnej ale špecifikuje proces jej 

výkonu. Prednášaný príspevok ponúka deskripciu problematiky forenznej 

sociálnej práce vo vzťahu k jej teoretickým a praktickým konceptom. 

Rovnako je charakterizovaný vzťah s cieľovou skupinou rodiny, v rámci 

ktorej je možné využívať nástroje forenznej sociálnej práce pre efektívne 

riešenia sociálnych problémov rodiny ako klienta sociálnej práce. 

Prezentovaný príspevok vychádza z riešenej problematiky forenznej oblasti 

ako súčasť riešenia dizertačnej práce.  

 

1. Vymedzenie forenznej oblasti v teóriách sociálnej práce 

Teoretické rámce, z ktorých vychádzame pri opise forenznej oblasti 

v sociálnej práci sú koncepty etiky, peniterciárnej a postpeniterciárnej 

starostlivosti a starostlivosti o seba a legislatívy. 

Koncepcia teoretickej oblasti forenznej sociálnej práce je problematická 

pre jej nejasné vymedzenia. Ako uvádza autor Lulei (2011, [cit. 2017-09-14]) 

je v terminologickom vymedzení chaos a považuje za nutnosť zmeniť túto 

situáciu. Práve z tohto dôvodu venujeme pozornosť nasledujúcim aspektom, 

ktoré spoluutvárajú teoretické pozadie forenznej sociálnej práce. Prvým 

aspektom, na ktorý zameriavame pozornosť je problém etiky. Etika (Jemelka 

2008) v sebe zahŕňa ako jednu z významných oblastí práve život, resp. 

ľudský život. Ľudský život považujeme za najvýznamnejší koncept 

v akejkoľvek oblasti sociálnej práce, a rovnako tak aj vo forenznej oblasti. 

Život človeka, tak ako ho popisuje spomínaný autor, považujeme za 

najvyššiu hodnotu a práve v spojení s etickým rámcom, prepájame život 

a dobro. Okrem tohto užšieho nazerania prezentujeme aj širší koncept 

prostredia. Práve enviroment je oblasťou, ktorá výrazným spôsobom vplýva 

na život človeka (rodiny). Rodina žije v centre spoločnosti, je ňou 

ovplyvňovaná, formovaná a v konečnom pohľade, rodiny (klienti) tvoria 

spoločnosť. Ide o vzájomný životný cyklus, ktorý je neodmysliteľnou 

súčasťou života človeka. V zjednodušenej forme hovoríme o forme človek – 

rodina – prostredie. Prepojením bioetiky na prostredie a skúmanie klienta 

(rodinu) v prostredí, súvisí s analýzou problémových oblastí v danej sfére. 

Opäť sa vraciame k spomínanému autorovi, ktorý v zjednodušenom 

ponímaní pripomína, že etika ako koncept môže zahŕňať a sledovať hľadiská 

ekonomické, sociálne, ale aj medicínske, politické a ďalšie, ktoré 

v spoločností sú v kontakte s rodinou (klientom).  

Ďalším východiskovým bodom je právny rámec. Forenzná sociálna práca 

je prepojená a vychádza z legislatívneho rámca, ktorý ako budeme neskôr 

definovať sa vzťahuje práve na porušenie právnych noriem, primárne v rámci 

trestnej oblasti. Vychádzame z princípu, že ľudský život považujeme za 
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najvyššiu hodnotu. V tomto smere sa opierame aj o právnu stránku, ktorá 

v pohľade na ľudský život uvažuje o sfére reprodukcie. Historické, ale aj 

právne hľadisko nám pripomína, že významom manželstva a založenia 

rodiny je splodenie a výchova detí (Mithlӧhner, Sovová 2015). Tento 

argument je podopieraný aj právnou normou, a to zákonom č. 36/2005 Z. z. 

o rodine. Právne hľadisko rešpektuje ľudský život, chráni ho a zakotvuje aj 

do významných dokumentov štátnych útvarov. V prezentovanom kontexte 

nášho prípadu ide o uvedený zákon, ale aj Ústavu Slovenskej republiky, 

zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o  sociálnej 

kuratele. V širšom rámci môžeme hovoriť aj o Všeobecnej deklarácii 

ľudských práv, Dohovore o právach dieťaťa alebo Dohovore o odstránení 

všetkých foriem diskriminácie žien a pod.  

Nasledujúcim menovaným východiskom je penitenciárna 

a postpenitenciárna starostlivosť. Ide o oblasť prepojenia právnych aspektov 

a sociálnej práce, resp. forenznej sociálnej práce. Autorka Kadlubeková 

(2015) hovorí v zmysle penitenciárnej starostlivosti o troch teoretických 

rámcoch nazerania na túto oblasť, a to: biologické teórie, sociologické teórie 

a psychologické teórie. Právnym základom v tomto smere je zákon č. 

475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody. Tento zákon hovorí 

o významnom postavení osoby odsúdeného, ktorý sa má meniť vzhľadom 

k svojej situácii, vzhľadom na budúcnosť a jej možnostiam. Ide 

o problematiku zmeny správania, postojov odsúdeného v zmysle páchania 

trestných činov. Spomínaná autorka kladie dôraz na prostredie, ktoré má 

vplyv na osobnosť odsúdeného. V zákone nachádzame, že „zaobchádzanie 

s odsúdenými chápeme ako plánované, organizované a systematické úsilie 

psychického, fyzického, morálneho, sociálneho a edukačného charakteru 

pozostávajúce z rôznorodých činností realizovaných pracovníkmi 

penitenciárneho prostredia, ako aj odborníkmi z pomáhajúcich profesií“ 

(Kadlubeková 2015, s. 29). V tomto ohľade prechádzame na 

postpenitenciárnu starostlivosť, ktorá je zameraná na starostlivosť o osoby po 

výkone trestu odňatia slobody. Ako konštatuje Matoušek (2003), je zameraná 

na podporovanie žiaducich zmien u klientov, a to rôznymi formami napr. 

poradenstvom, terapiou, svojpomocnými skupinami, spoluprácou s rodinou 

klienta a pod.  

 

2. Vybrané teoretické koncepcie sociálnej práce  

Vo vzťahu k forenznej oblasti sociálnej práce je potrebné pripomenúť 

ďalšie koncepcie vzťahujúce sa k riešenej problematike. Forenzná oblasť 

orientovaná na prácu s rodinou a vybraným členom, v sebe zahŕňa sociálnu 

prácu s rodinou, príp. skupinovú prácu a individuálnu sociálnu prácu. Na 

základe týchto vymedzení ponúkame prehľad vybraných teoretických 

koncepcií sociálnej práce, ktoré pomáhajú pri teoretickom budovaní 
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forenznej sociálnej práce, príp. pomáhajú pre usmernenie pri práci s klientmi 

v praxi. 

Systémová teória, tak ako ju popisuje Balogová (2016a) sa orientuje na 

aspekty práce so systémom, celkom a časťami a prostredím. Autorka širšie 

upresňuje uvedené hľadiská: 

 systém – aplikačne je systémová teória najčastejšie využívaná pri práci 

s rodinou. Rodina ako systém je tvorené jednotlivcami a vzájomnými 

interakciami, má špecifické fungovanie a organizáciu, čo vyplýva z jej 

štruktúry (Hudecová a Brozmanová Gregorová 2009, in: Balogová 

2016a), 

 celok a časti – ako sme vyššie uviedli rodina predstavuje celok, zložený 

z častí. Práve systémová teória skúma rovnako aj tieto časti, a to 

v závislosti od ich nadväznosti a vplyvu. Každá akcia jednej časti 

ovplyvňuje ďalšiu (Hollstein-Brinkmann 2001, in: Balogová 2016a), 

 prostredie – celkom/systém (rodina), funguje v určitom sociálnom 

prostredí. Práve z tohto pohľadu je okrem práce s rodinou ako systémom 

dôležité skúmanie aj širšieho prostredia, kontaktov rodiny, širšej rodiny, 

okolia (Balogová 2016a). 

Nazeraním na systémovú teóriu ako konceptuálny rozmer pre forenznú 

sociálna prácu, vidíme možnosti jej využitia práve s rodinou, ktorá sa ocitla v 

patologickej situácii. Rozhranie pôsobenia samostatnej forenznej sociálnej 

práce uvádzame v nasledujúcich kapitolách. 

Nasledujúcou vybranou koncepciou je ekologická perspektíva. Svojim 

zameraným zdôrazňuje prácu s klientom a jeho prostredím. V tomto kontexte 

je dôležité pripomenúť, že v prípade patologického člena rodiny, ako klienta 

forenznej sociálnej práce je potrebná spolupráca, resp. mapovanie 

a prepojenosť okrem rodiny, na širšie prostredie, okolie, známych a pod. 

ekologická perspektíva ponúka pracovníkom túto možnosť. A ako uvádza 

autorka Skotáková (2017, [cit. 2017-09-14]), ide konkrétne o „Life“ model 

sociálnej práce. Autorka ho prezentuje v nasledujúcich bodoch: 

 silné stránky ľudí, 

 modifikácia prostredia, 

 vzťah človek – prostredie. 

Práve tento model je ponúkaný pracovníkom ako technika, na základe 

ktorej môžu so spomínaným typom klientov pracovať. Klient je v pozícii 

experta na svoju situáciu a pracovník v pozícii profesionála, zastupujúceho 

konkrétnu inštitúciu. „Life“ model prepája prácu s klientom, orientáciou na 

jeho osobnosť, a to vo vzťahu k prostrediu a prácu s prostredím vo vzťahu ku 

klientovi. 

Prezentované teoretické postupy sociálnej práce, ktoré považujeme za 

významné vo forenznej oblasti dopĺňame socioterapiu, ako ďalšiu techniku 

pri práci s klientelou forenznej sociálnej práce.  
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Socioterapiou sa zaoberajú autorky Šoltésová, Bosá a Balogová (2016, s. 

117), ktoré ju definujú nasledovne: „socioterapiu vnímame ako druh 

intervencie v sociálnej práci, ktorý sa môže opierať o rôzne prístupy 

(koncepty), pričom využíva rozmanité metódy, formy a techniky práce, ktorej 

cieľom je aktivizácia (sociálneho) potenciálu klienta, s dôrazom na vzťahy 

klienta k prostrediu, prostredia klienta a klienta v prostredí, pričom dôležitú 

úlohu zohráva terapeutický vzťah.“ Vychádzajúc z tejto citácie, považujeme 

socioterapiu ako dôležitú súčasť pri práci s klientom, a to aj vo forenznej 

oblasti. Pre priblíženie odôvodnenia výberu tejto techniky pre prezentovanú 

problematiku, opäť citujeme spomínané autorky, ktoré vychádzajú z WHO, 

autora Kredátusa (1996) a autorky Sokolowskej (1966, 1986). Definujú 

socioterapiu ako techniku, na základe ktorej pomáhame klientom vytvárať 

sociálnej kontakty, ktoré pomáhajú pri udržiavaní požadovaného správania sa 

klienta. Ide predovšetkým o posilňovane, obnovovanie ale aj udržiavanie 

klientovho záujmu o reálny život, a tiež vzťahy.  

Na základe doteraz prezentovaného pokračujeme v konkretizácii 

teoretických vymedzení forenznej sociálnej práce, a to komparáciou 

slovenskej a zahraničnej literatúry.  

 

 3. Komparácia forenznej sociálnej práce v slovenskej a zahraničnej 

literatúre 

V rámci mapovania teoretických a praktických aspektov forenznej 

sociálnej práce, prezentujeme vybrané poznatky zo slovenskej, ale aj 

zahraničnej praxe. 

V prípade skúmania teoretických východísk v slovenskej oblasti, 

uvádzame nasledujúce poznatky. Autori Levická, Patyi a Danišová (2016) 

definujú forenznú sociálnu prácu primárne ako novú oblasť v sociálnej práci. 

Prezentujú jej vyprofilovanie z psychiatrickej sociálnej práce, sociálnej práce 

v trestnej justícii, a tiež z klinickej sociálnej práce. Základnou črtou je podľa 

autorov kontakt s právnym systémom, resp. oblasťou trestného práva pri 

výkone forenznej sociálnej práce. Forenznú sociálnu prácu (sociálnu prácu 

v trestnej justícii), možno charakterizovať aj cez ciele. Lulei (2011) uvádza, 

že vo vzťahu k páchateľom ide o vedenie života bez trestných činov. Pri 

nazeraní na obete alebo spoločnosť ide o obnovenie prostredia narušeného 

trestnou činnosťou. Významne k tejto semiprofesii prispieva aj autorka 

Balogová (2016b). Nadväzujúc na predchádzajúce informácie, autorka hovorí 

o jej cieľoch, a to vo vzťahu ku klientovi a pracovníkovi. Cieľom forenznej 

sociálnej práce vo vzťahu ku klientovi je: 

 zlepšiť sociálnej fungovanie klienta, 

 podporovať sociálnu spravodlivosť prostredníctvom sociálnej politiky, 

 prepájať klientov so zdrojmi, 

 skvalitňovať a zlepšovať dostupnosť sociálnych služieb. 
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Vo vzťahu k pracovníkom je výkon forenznej sociálnej práce spájaný so 

spôsobilosťou posilniť klienta, ktorého problémy sú vo vzťahu k právnym 

otázkam. Problémy klientov autorka definuje aj v interakcii k nedostatočným 

opatreniam sociálnej politiky a sociálno-právnej ochrane (Balogová 2016b). 

Vo vzťahu k slovenskej forenznej sociálnej práci poskytuje autorka 

Kleskeň (2016), významné oblasti, ktorým je potrebné venovať pozornosť 

a menuje ich ako aktuálne výzvy:  

 zlepšiť prepojenie penitenciárnej a postpenitenciárnej sociálnej práce, 

 zefektívniť spoluprácu sociálnych pracovníkov pracujúcich 

s prepustenými, 

 rozšíriť sieť mimovládnych organizácií poskytujúcich postpenitenciárnu 

starostlivosť na území Slovenskej republiky, 

 zjednotiť základnú metodiku postenitenciárnej sociálnej práce, 

 realizovať programy vychádzajúce zo systémových prístupov, 

 realizovať resocializačné výcvikové programy, 

 upevňovať pozíciu sociálnej práce v rámci alternatívnych trestov. 

Tieto definičné vymedzenia podčiarkujeme popisom toho, čo je úlohou 

sociálneho pracovníka pri práci s osobami vo výkone trestu. Tieto informácie 

popisuje Kocanda, ktorý plnil niekoľko profesijných rolí v rámci práce 

s klientelou v oblasti väzenstva. Sociálny pracovník prepája prístupy 

všetkých špecialistov, ktorý sú v kontakte s touto klientelou (Baláž 2012). 

Primárnou úlohou sociálnych pracovníkov a pracovníčok je oblasť 

sociálneho fungovania, a to vo vzťahu k sociálnym väzbám, resp. vzťahom. 

Pomáhajú klientom udržiavať a rozvíjať vzťahy so svetom, ktorý je za múrmi 

väznice. Práve tieto vzťahy sú pri nástupe na výkon trestu oslabené a klienti 

a klientky sú izolovaní. Úlohou pracovníka je zmapovať a analyzovať 

situácie klientov, definovať problém a následne spolupracovať s klientmi na 

riešení. Ide predovšetkým na zamerania sa na odchod z výkonu trestu a ďalší 

život klientov (oblasť zamestnania, bývania, vzťahov a pod.). 

Prezentované poznatky slovenských autorov dopĺňame a komparujeme 

s oblasťou forenznej sociálnej práce v USA. Z pohľadu National 

organization of forensic social work (ďalej len „NOFSW“)  ide o aplikáciu 

sociálnej práce na otázky a problematiky týkajúce sa zákona a právneho 

systému. V širšom slova zmysle je to sféra zahrňujúca právneho otázky 

a problematiky rovnako civilnej aj trestnej oblasti. NOFSW vymenúva ďalšie 

oblasti, ktoré zaradzuje pod pojem forenzná sociálnej práca, a to náhradná 

starostlivosť, rozvod, zanedbávanie, oblasť rodičovských práv, oblasť 

zneužívanie detí a mládeže, oblasť justície vo vzťahu k mladistvým 

a dospelým a pod. (NOFSW 2017, [cit. 2017-09-14]). Hlbšou identifikáciou 

prednesenej definície možno konštatovať, že forenzná sociálna práca pracuje 

s rôznymi cieľovými skupinami, resp. s klientmi v rôznom veku. Klientelu 

popisuje v rámci sociálnej situácie výkonu činností, ktorými je porušovaný 
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zákon a právne normy. Nasledujúca definícia obsahu forenznej sociálnej 

práce spočíva v tom, že ide o vzťah medzi sociálnou prácou a právnym 

súdnym systémom. Sféra forenznej sociálnej práce pripravuje študentov 

a študentky na to, aby poskytovali klientom asistenciu, správnu liečbu 

a povzbudenie v právnom procese (Psychology school guide 2017 [cit. 2017-

09-14]). 

Komparáciou predneseného analyzujeme prepojenosť vzťahu sociálnej 

práce na právny systém. Slovenská aj americká literatúra zaznamenáva voči 

forenznej oblasti v sociálnej práci podobné poznatky. Forenzná sociálna 

práca obsahuje oblasti legislatívy vo vzťahu k trestnej činnosti. Ako vyplýva 

z popísaného, úloha forenzného sociálneho pracovníka a pracovníčky spočíva 

v sprevádzaní klientov (povzbudzovanie, posilňovanie, liečba a pod.) v čase 

právneho procesu.  

 

4. Forenzná sociálna práca v podmienkach slovenskej praxe 

V rámci výskumnej časti dizertačnej práce sa venujeme skúmaniu 

forenznej sociálnej práce v praxi. Opierajúc sa o predchádzajúce poznatky, 

upriamujeme pozornosť na sféry slovenskej praxe ktoré svojou činnosťou 

realizujú forenznú sociálnu prácu.  

Hlavným cieľom empirickej časti je identifikovať základné špecifiká 

rodiny ako klienta forenznej sociálnej práce s dôrazom na jej vybraných 

členov, ktorí rodinné prostredie patologizujú. Z tohto dôvodu formulujeme 

nasledujúce výskumné otázky: 

1. Aké znaky má člen rodiny, ktorý je klientom forenznej sociálnej práce? 

2. Aké sú nástroje forenznej sociálnej práce vo vzťahu k problémovej 

rodine? 

3. Aká je úroveň poznania nástrojov forenznej sociálnej práce zo strany 

vzdelávateľov a vzdelávateliek v sociálnej práci? 

4. Aká je úroveň poznania nástrojov forenznej sociálnej práce zo strany 

osôb pôsobiacich v praxi? 

Z prezentovaných otázok formulujeme čiastkové ciele, ktoré pomôžu 

k priblíženiu skúmanej problematiky: 

1. definovať člena rodiny, ktorý je klientom forenznej sociálnej práce; 

2. definovať nástroje forenznej sociálnej práce vo vzťahu k problémovej 

rodine; 

3. zistiť úroveň poznania nástrojov foreneznej sociálnej práce 

u vzdelávateľov a vzdelávateliek v sociálnej práci; 

4. zistiť úroveň poznania nástrojov forenznej sociálnej práce u osôb 

pôsobiacich v praxi. 

Výskumná stratégia zvolená pre tento výskum je integrovaná stratégia, 

začínajúca primárne kvantitatívnou stratégiou doplnenou o kvalitatívnu 

stratégiu. „Integrovaný výskumný prístup je založený na skutočnosti, že 

predmetom spoločenských vied sú ľudia ako živé bytosti. V integrovanom 
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prístupe je teória budovaná v interakcii medzi javmi a pojmami, medzi 

aktivitami a ideami: samotná interakcia je chápaná ako dynamický systém“ 

(Loučková 2010, s. 70). 

Kvantitatívna stratégia bude spočívať v zisťovaní úrovne poznania 

nástrojov forenznej sociálnej práce, a to u vzdelávateľov v sociálnej práci. 

Rovnako budeme zisťovať popisu klientov rodín, ktoré sú podľa 

vzdelávateľov a vzdelávateliek. Kvantitatívnu stratégiu budeme realizovať 

prostredníctvom vopred vytvoreného dotazníka. Zistenia z tejto stratégie 

budeme dopĺňať, komparovať a analyzovať so zisteniami v rámci 

kvalitatívnej zložky.  

Kvalitatívna stratégia bude spočívať vo využití obsahovej analýzy 

(výskumná metóda) rozhovorov osôb pôsobiacich v praxi sociálnej práce 

v oblasti forenznej sociálnej práce (oblasť sociálnoprávnej ochrany detí 

a v oblasti väzenskej a justičnej stráže). Predmet zisťovania je podobný ako 

v prípade kvantitatívnej stratégie. Výskumnú vzorku v tomto prípade budú 

tvoriť dva súbory: 1. vzdelávatelia a vzdelávatelky v odbore sociálna práca 

z vybraných univerzít Slovenskej republiky; 2. osoby pôsobiace v oblasti 

sociálnej práce vo sfére sociálnoprávnej ochrany detí a v oblasti väzenskej 

a justičnej stráže. 

 

Záver 

Predneseným textom vymedzujeme teoretické aj praktické rámce 

forenznej sociálnej práce. Zvýraznené teoretické koncepcie poukazujú na 

možnosti práce sociálnych pracovníkov s klientelou foreznej sociálnej práce. 

Komparáciou teoretických východísk forenznej sociálnej práce 

v slovenských podmienkach s USA, nachádzame podobnosti a môžeme 

hovoriť o jednotných definíciách skúmanej semiprofesii. V poslednej 

kapitole prezentujeme výskumné stratégie, ktorými chceme skúmať hlbšie 

súvislosti forenznej sociálnej práce. Predpokladom zistení je, že vzdelávatelia 

v sociálnej práci budú poznať pojmový aparát skúmanej problematiky a budú 

sa vedieť orientovať v jednotlivých možnostiach práce, ktoré ponúka. 

V prípade osôb pôsobiacich v praxi predpokladáme možné nejasnosti 

v teoretických koncepciách. V tomto prípade očakávame hlbší náhľad na 

priamy spôsob práce s klientelou forenznej sociálnej práce. Prepojením 

týchto zistení je možné vytvoriť koncepciu slovenskej forenznej sociálnej 

práce v teoretickom a praktickom rozmere.  
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