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 PROFESIONÁLNYCH RODIČOV 

 

A SOCIAL WORKER AT THE CHILDREN'S HOME AS A EDUCATION  

PROFESSIONAL PARENTS 

 
MÁRIA GOJDIČOVÁ 

 

Abstrakt: Vzdelávanie sa považuje za proces prípravy pre život a prácu v súčasnej 

spoločnosti nazývanej spoločnosťou informačných technológií a vedomostnou spoločnosťou. 

Prácu sociálneho pracovníka vystihuje slovné spojenie „pomoc k svojpomoci“. Sociálny 

pracovník musí okrem najdôležitejších úloh a dodržiavania legislatívy vedieť aj vhodne 

kombinovať jednotlivé metódy a postupy, aby sa tak zabezpečila najvyššia možná miera 

efektivity jeho práce. 

 

Kľúčové slová: sociálny pracovník, detský domov, profesionálny rodič, edukácia. 

 

Abstract: Education is regarded as a process of preparation for life and work in 

contemporary society called by information technology and knowledge-based society. Work 

social worker describes the phrase "help to self-help." The social worker must be the most 

important tasks in addition to compliance with legislation and also how to properly combine 

different methods and procedures in order to ensure the highest level of effectiveness of its 

work. 
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ÚVOD  

 

Práca má veľa sociálnych aspektov a súvislostí. Ľudia pracujú preto, aby uspokojovali 

svoje potreby. Sociálna pracovníčka, pracovník v Detskom domove v Sečovciach je šíriteľom 

a nositeľom charizmatických ideí v spoločnosti. Posledným cieľom práce, akejkoľvek práce, 

ktorú človek vykonáva, aj keby to bola tá „najslužobnejšia“, najmonotónnejšia a podľa 

bežného hodnotenia najponižujúcejšia práca – ostáva sám človek. 

 

 

 

1 DETSKÝ DOMOV SEČOVCE 

 

Detský domov (DeD) je samostatnou rozpočtovou organizáciou napojenou finančnými 

vzťahmi na rozpočet Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, hospodári 

samostatne  podľa schváleného rozpočtu. Dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné 

prostredie alebo náhradné rodinné prostredie, je to prostredie usporiadané a utvorené na účely 

vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a o 

uložení výchovného opatrenia. Detský domov v Sečovciach je zriadené ako centrum detí 

s kapacitou 60 detí. 
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DeD v Sečovciach má pracoviská zriadené v rodinných domoch, v samostatných 

špecializovaných skupinách pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím, kde sa poskytuje 

ošetrovateľská a opatrovateľská činnosť, a v profesionálnych rodinách. V zmysle 

deinštitucionalizácie sociálnych zariadení je systém profesionálneho rodičovstva kvalitatívne 

najvyšší stupeň v individuálnej starostlivosti o dieťa.  

Kto je profesionálny rodič? Profesionálny rodič (PR) je fyzická osoba (jednotlivec, 

manželia), ktorá je v pracovno-právnom vzťahu s príslušným DeD. Vzťah medzi 

profesionálnym rodičom a dieťaťom je vzťahom zamestnanca detského domova a dieťaťa, 

u ktorého bola nariadená ústavná starostlivosť. Profesionálny rodič si uvedomuje, že pobyt 

dieťaťa v náhradnej profesionálnej rodine je dočasnou prestupnou stanicou, kým sa neupravia 

podmienky v biologickej rodine, prípadne sa dieťaťu nenájde náhradná rodina (Hudecová, 

Belková, 2008). 

Úlohou a poslaním profesionálneho rodiča je: 

 zabezpečovať všetky  potreby dieťaťa a jeho všestrannú a nepretržitú starostlivosť, 

 zodpovedať za úroveň a výsledky výchovno-vzdelávacej práce, sledovať prospech 

a správanie dieťaťa v škole,  

 sledovať vývoj dieťaťa a pripravovať dieťa na reálny život, 

 rozvíjať svojou výchovnou činnosťou duševný a duchovný vývoj dieťaťa, prehlbovať 

jeho manuálne zručnosti, rozvíjať jeho morálne a mravné cítenie, 

 starať sa o celkové zaopatrenie dieťaťa (šatstvo, obuv), 

 umožňovať návštevy a kontroly určených pracovníkov DeD za prítomnosti dieťaťa. 

Vykonávanie ústavnej starostlivosti v domácom prostredí profesionálneho rodiča je vo 

všeobecnosti považované za optimálne riešenie vzhľadom na najlepší záujem dieťaťa 

s nariadenou ústavnou starostlivosťou. Je žiaduce a pre dieťa optimálne nevyhnutné 

pokračovať v súčasnom trende zvyšovania počtu profesionálnych rodín a tým aj zvyšovania 

počtu detí v nich umiestnených. Zároveň je však nevyhnutné skvalitniť samotný výber 

a odbornosť profesionálnych rodičov za účelom dostatočnej saturácie potrieb dieťaťa v súlade 

s jeho najlepším záujmom.  Za týmto účelom je potrebné vytvoriť podmienky pre zvyšovanie 

kvalifikovanosti a odbornosti profesionálnych rodičov a to podporou ich ďalšieho vzdelávania 

zameraného na získavanie vedomostí a zručností pre prácu s deťmi.  

 

1.1 VZDELÁVANIE – EDUKÁCIA V RÁMCI DED SEČOVCE 

 

Vzdelávanie - edukácia je proces cieľavedomého uvedomelého sprostredkovania a 

aktívneho utvárania a osvojovania si vedeckých a technických vedomostí, intelektuálnych a 

praktických skúseností, utváranie morálnych rysov, osobitých záujmov a postojov. Je 

procesom utvárania osobnosti, individualizácie spoločenského vedomia, teda súčasťou 

socializácie. 

V rámci DeD Sečovce sa  poskytuje profesionálnym rodičom interné vzdelávanie v 

oblasti: 

 sebapoznania, 

 sebareflexie, 

 pozitívnej komunikácie, 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Eduk%C3%A1cia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Proces
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 konfliktu a jeho zvládania, 

 asertívnych techník, 

 počítačových zručností. 

Ide o pravidelné neformálne vzdelávanie („non-formal learning“). V tejto príprave má 

sociálna práca svoje nezastupiteľné miesto. Sociálny pracovník  - edukátor  využíva tieto 

témy inovatívneho vzdelávania a prípravy profesionálnych rodičov v celom systéme: 

 Motivácia profesionálneho rodiča, 

 Legislatíva – formy náhradnej rodinnej starostlivosti, práva dieťaťa, 

 Rómske dieťa v profesionálnej rodine, 

 Plán výchovnej práce s dieťaťom v profesionálnej rodine, IPROD – individuálny plán 

rozvoja osobnosti dieťaťa, 

 Ekonomické zabezpečenie profesionálnej rodiny – evidencia výdavkov, účtovníctvo, 

 Odborný tím a profesionálna rodina, 

 Odborný rast profesionálnej rodiny, 

 Dynamika rodinného systému: 

- nové výchovné situácie v rodine, 

- kontakt s biologickou rodinou, 

- zmeny v rodine k vonkajším vzťahom, 

 Identita dieťaťa a jeho rozvoj v profesionálnej rodine, 

 Psychohygiena profesionálnej rodiny, 

 Záťažové situácie a ich zvládanie. 

Prípravu na profesionálnu náhradnú starostlivosť je povinný absolvovať každý budúci 

profesionálny rodič. Cieľom a prínosom tejto prípravy je zníženie rizika zlyhania náhradnej 

rodinnej starostlivosti. 

 

 

ZÁVER 

 

Čo dodať na záver? Použijem slova libanonského mysliteľa Ch. Džibrana: „ak neviete 

prácu snúbiť s láskou, ale len s nechuťou, bude lepšie, ak zanecháte svoj prácu a sadnete si 

k dverám chrámu a budete prijímať almužnu od tých, čo pracujú s láskou.“  

Preto vložte do každej činnosti lásku a zmení sa na zlato. 
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Organizačný poriadok Detského domova  Sečovce, zriaďovacia listina  číslo 96/013610-1, zo 

dňa 31.12.1996, v znení neskorších dodatkov a dodatku č. 7 zo dňa 01.07.2011 Ústredia 

práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava.  

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 643/2008, 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 

ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele  a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 
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