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Abstrakt: Príspevok približuje pojem forenznej sociálnej práce. Poukazuje na profesie, ktoré 

suplujú výkon forenznej sociálnej práce v Slovenskom systéme. Zároveň upozorňuje na 

nedostatky týkajúce sa forenznej sociálnej práce vo vzťahu k špecifickej cieľovej skupine, 

ktorou sú páchatelia a obete sexuálneho zneužívania detí (CSA). Analyzuje študijné programy 

sociálnej práce vybraných vysokých škôl a hľadá odpoveď na otázku, či pregraduálna 

príprava sociálnych pracovníkov na Slovensku poskytuje dostatočné vedomosti a zručnosti 

pre výkon forenznej sociálnej práce v praxi. Napokon v oblasti vzdelávania navrhuje súbor 

opatrení pre skvalitnenie forenznej sociálnej práce na Slovensku.  

 

Kľúčové slová: forenzná sociálna práca, vzdelávanie, páchatelia trestných činov, obete 

trestných činov, sexuálne zneužívanie detí.  

 

Abstract: The article explains the notion of forensic social work. It refers to the professions 

which substitute the execution of forensic social work within the Slovak system. It also 

highlights the weaknesses in forensic social work in relation to a specific target group, 

namely the perpetrators and victims of child sexual abuse (CSA). It analyzes the social work 

degree programs in selected universities and seeks guidance on whether undergraduate 

training of social workers in Slovakia provides sufficient knowledge and skills for the 

execution of forensic social work in practice. Finally it proposes a set of measures within the 

field of education intended for the improvement of forensic social work in Slovakia. 
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1  POJEM, PREDMET A CIEĽ  FORENZNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE 

 

Forenzná sociálna práca ako pojem sa na Slovensku takmer vôbec nepoužíva, hoci to, 

čo v sebe obsahuje, sa čiastočne realizuje aj u nás. Termín forenzný sa vzťahuje na to, čo 

súvisí so súdnictvom a s aplikáciou vedeckých poznatkov na právne problémy (Merriam-

Webster, 2007, s. 490). Už samotný význam uvedeného termínu nám mnohé napovedá. 

Forenznú sociálnu prácu možno v širšom slova zmysle charakterizovať ako „praktickú 

špecializáciu v sociálnej práci, ktorá sa zameriava na právo, právne otázky a spory, tak 

trestné, ako aj civilné“ (Barker, 2003, s. 166).
55

 V užšom slova zmysle sa pod forenznou 

                                                 
55

 Obdobné vymedzenie nachádzame u rôznych autorov, napr. T. Maschi a M. L. Killian (2011) definujú 

forenznú sociálnu prácu ako špecializáciu v rámci sociálnej práce, ktorá uplatňuje integratívny prístup v práci 

s rozmanitou klientelou, ktorá čelí právnym problémom, či už civilným, a/alebo trestným. T. Maschi, C. Bradley 

a K. Ward (2009) uvádzajú, že forenzná sociálna práca zahŕňa rôzne činnosti aplikované pri práci s klientmi, 

ktorí sa dostávajú do kontaktu s právom. G. Green, J. Thorpe a M. Traupmann (2005) rozumejú forenznou 
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sociálnou prácou rozumejú vedomosti, zručnosti, opatrenia, postupy a roly uplatňované vo 

vzťahu k špecifickej klientele, ktorú tvoria páchatelia a obete zločinu (Roberts, Brownell, 

1999). Pri tomto užšom vymedzení možno forenznú sociálnu prácu považovať za synonymum 

pojmu „sociálna práca v trestnej justícii“, ktorý je zaužívaný napr. v Anglicku alebo Škótsku 

a v poslednej dobe sa objavuje aj v publikáciách slovenských autorov
56

.  

Vo vzťahu k páchateľom trestnej činnosti je cieľom sociálnej práce v trestnej justícii to, 

aby klient viedol život bez trestných činov, zatiaľ čo vo vzťahu k obetiam a spoločnosti je 

cieľ definovaný ako obnova trestným činom narušeného sociálneho prostredia (Lulei, 2011). 

Podľa škótskych odborníkov je základným cieľom sociálnej práce v trestnej justícii 

minimalizácia nadbytočného využívania výkonu trestu odňatia slobody, redukovanie trestnej 

činnosti a podpora sociálnej inklúzie páchateľov a ich rodín (Association of Directors of 

Social Work, 2003).  

V krajinách, kde je forenzná sociálna práca etablovaná, špecialisti na túto oblasť 

sociálnej práce vykonávajú rôzne činnosti. Napr. poskytujú konzultácie, vzdelávanie, výcviky 

a supervíziu pre pracovníkov pôsobiacich na poli trestnej justície a väzenstva, pre tvorcov 

legislatívy, policajtov, právnikov a pod. Taktiež vykonávajú diagnostiku a posudzovanie 

páchateľov trestných činov, vrátane hodnotenia rizika recidívy (Roberts, Springer, 2007), 

navrhujú druhy trestov a nápravnovýchovných opatrení, zabezpečujú penitenciárnu 

starostlivosť, vrátane liečby odsúdených, probácie a paroly nad odsúdenými jedincami 

(Munson, 2011), pôsobia v oblasti sociálno-právnej ochrany detí, kde realizujú forenzné 

interview
57

, spracovávajú diagnostiku a pripravujú odporúčania týkajúce sa záujmov detí a ich 

schopnosti svedčiť, vystupujú tiež ako znalci pred súdom, poskytujú krízovú intervenciu, 

poradenstvo a advokáciu pre obete trestných činov (Roberts, Springer, 2007), vykonávajú 

mediáciu, realizujú výskum (National Organization of Forensic Social Workers, 1997).  

Forenzní sociálni pracovníci zohrávajú dôležitú rolu pri riešení takých špecifických 

problémov, akými sú: zanedbávanie a zneužívanie detí, násilie medzi partnermi, obmedzenie 

alebo odňatie rodičovských práv, náhradná rodinná starostlivosť, právna spôsobilosť a miera 

trestnej zodpovednosti páchateľov trestných činov či delikvencia mladistvých (Barker, 2003; 

Munson, 2011). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
sociálnou prácou také postupy, ktoré akýmkoľvek spôsobom súvisia s právnymi otázkami a spormi, tak 

v trestných, ako aj civilných veciach.   
56

 M. Lulei (2011, s. 18) zaradzuje pod koncept sociálnej práce v trestnej justícii (1) sociálnu prácu s trestanými 

osobami (vrátane penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti a probácie) a (2) sociálnu prácu s obeťami 

trestných činov (vrátane mediácie). 
57

 Forenzné interview sa používa napr. v prípadoch podozrenia zo zneužívania alebo zanedbávania detí a slúži 

dvojakému účelu: pomáha určiť, či k zlému zaobchádzaniu došlo, a zhromažďuje dôkazy pre prípadné trestné 

stíhanie. Rozhovor s obeťou sa realizuje tak, aby sa vylúčilo použitie zavádzajúcich otázok alebo iných spôsobov 

ovplyvňovania výpovede obete (napr. neverbálne signály), aby zodpovedal vývinovej úrovni obete (vrátane 

úrovne pamäte a používania jazyka), aby prekonával problémy spojené s traumou, a bol dokumentovaný 

spôsobom, ktorý je vyhovujúci pre súd (Mizhari, Davis, 2008).  
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2  PROFESIE, KTORÉ SUPLUJÚ VÝKON FORENZNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE 

V SLOVENSKOM SYSTÉME A SYSTÉMOVÉ NEDOSTATKY   

 

Forenzná sociálna práca ako samostatná špecializácia v sociálnej práci v podmienkach 

slovenského vzdelávacieho systému ani sústavy profesií nie je etablovaná. Mnohé činnosti 

vlastné forenznej sociálnej práci vykonávajú pracovníci, ktorí nadobudli vysokoškolské 

vzdelanie zväčša v odbore sociálna práca a pôsobia ako sociálni pracovníci na úradoch práce, 

sociálnych vecí a rodiny (najmä na oddeleniach sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej 

kurately), ďalej v Zbore väzenskej a justičnej stráže, na súdoch ako probační a mediační 

úradníci alebo v štátnych či neštátnych organizáciách poskytujúcich služby pre obete 

trestných činov, resp. pre osoby vo alebo po výkone trestu odňatia slobody.  

Systém realizácie alebo (inak povedané) súčasný stav forenznej sociálnej práce na 

Slovensku nemožno považovať za uspokojivý. V tomto príspevku poukážeme na niektoré 

nedostatky týkajúce sa forenznej sociálnej práce všeobecne i vo vzťahu k špecifickej cieľovej 

skupine, ktorou sú páchatelia a obete sexuálneho zneužívania detí (ďalej len CSA – z ang. 

Child Sexual Abuse). Už teraz si dovolíme upozorniť na to, že základným východiskom 

všetkých nedostatkov je nedostatočné vzdelanie relevantných pracovníkov v problematike 

forenznej sociálnej práce.
58

  

 

2.1 ÚRADY PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 

 

Forenzná sociálna práca na úrovni Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len 

ÚPSVaR) by sa mala realizovať v súlade so Zákonom č. 305/2005 Z. z. § 3, ods.1, v ktorom 

sa uvádza, že „opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa vykonávajú (...) 

najmä prostredníctvom sociálnej práce, metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi 

poznatkom spoločenských vied a poznatkom o stave a vývoji sociálnopatologických javov v 

spoločnosti“. Domnievame sa, že ak majú používané metódy, techniky a postupy zodpovedať 

aktuálnym poznatkom, musia byť vypracované a pravidelne aktualizované všeobecne záväzné 

manuály pre konkrétne okruhy problematík, s ktorými pracovníci ÚPSVaR prichádzajú do 

kontaktu. Ak takéto manuály neexistujú, potom sú pracovné postupy otázkou ľubovôle, a ich 

kvalita závisí od mnohých faktorov (ako je napr. úroveň vedomosti konkrétneho pracovníka, 

jeho osobné postoje, aktuálna motivácia, možnosti poskytované zamestnávateľom a podobne).  

Nie je možné, aby všeobecné vzdelanie v odbore sociálna práca poskytovalo dostatočné 

vedomosti a zručnosti pre prácu s obeťami a páchateľmi trestných činov. Bez ďalšieho 

špecializovaného vzdelávania alebo podrobnej pracovnej metodiky úroveň pracovných 

kompetencií sociálnych pracovníkov ešte viac klesá, ak ide o prácu s tak špecifickou 

problematikou, akou je sexuálne zneužívanie detí.  

Na základe Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám sme na 

Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny zisťovali, či existujú osobitné smernice, predpisy, 

                                                 
58

 Podotýkame, že efektivita forenznej sociálnej práce je narúšaná nielen vedomostnými medzerami sociálnych 

pracovníkov, ale aj iných profesií, ktoré sa na riešení problémov navodených trestným činom a traumou 

podieľajú (ide najmä o pracovníkov polície, vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov, súdnych znalcov, 

psychológov či pastoračných pracovníkov). Nedostatočné vedomosti sú takmer pravidlom, ak ide o tak 

špecifickú problematiku, akou je sexuálne zneužívanie detí (CSA). Bližší popis chýbajúcich profesionálnych 

kompetencií u spomenutých profesií presahuje možnosti tohto príspevku.  
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metodiky alebo iné nariadenia, ktoré by upravovali postup sociálnych pracovníkov pri riešení 

prípadov sexuálneho zneužívania detí. Zároveň sme chceli vedieť, či sa realizovali pod 

hlavičkou ÚPSVaR vzdelávacie aktivity zamerané špeciálne na problematiku sexuálneho 

zneužívania detí pre sociálnych pracovníkov pracujúcich na oddeleniach sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately a pracovníkov z odboru poradensko-psychologických 

služieb. Dňa 22. mája 2012 sme obdržali odpoveď, z ktorej vyplýva, že metodika práce 

zameraná špecificky na problematiku sexuálneho zneužívania detí neexistuje, ani vzdelávacie 

aktivity s takýmto zameraním sa nerealizovali. Avšak Ústredím práce, sociálnych vecí 

a rodiny bola vypracovaná Interná norma č. IN - 071/2010 Vykonávanie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre maloleté obete násilia páchaného 

v rodinách, ktorá je účinná od 15.12.2010.  

Analýzou uvedenej internej normy sme zistili, že sexuálne zneužívanie detí je tu 

charakterizované v jedinom riadku, ako „vystavovanie dieťaťa pohlavnému kontaktu, 

činnosti, správaniu“. V texte sú v piatich bodoch zhrnuté najčastejšie príznaky syndrómu 

CAN (z ang. Child Abuse and Neglect), pričom v bode 2 a 5 sa ako príznaky uvádzajú:     

 poruchy správania – utiahnutosť alebo naopak agresivita, citová labilita, apatia, úteky 

z domu, zaostávanie v škole, náchylnosť k drogovej závislosti,  

 zmeny v genitálnej oblasti (najmä u pohlavne zneužívaných detí) – modriny, výtok, 

poranenia.  

Nazdávame sa, že uvedené informácie nemôžu absolútne postačovať k tomu, aby 

pracovníci ÚPSVaR odborným spôsobom vykonali činnosti, ktoré im daná norma stanovuje 

vykonať – predovšetkým sociálnu diagnostiku, psychologické posúdenie a poradenstvo (cez 

referát poradensko-psychologických služieb), plán sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, 

a účasť sa na výsluchoch maloletého pred vyšetrovacími orgánmi. Predpokladom 

adekvátneho realizovania uvedených činností je poznanie rozsiahleho spektra možných 

symptómov CSA, komplikovanej dynamiky CSA, vrátane negatívnych tendencií v reakciách 

najbližieho okolia obete, spektra možných následkov traumy, ďalej spôsobov, akými sa 

trauma zaznamenáva a vyvoláva v pamäti a v neposlednom rade tiež palety potrieb, ktorých 

naplnenie má kľúčový význam v procese zotavovania primárnych i sekundárnych obetí CSA.     

Problém nedostatočného vzdelania pracovníkov vnímame nielen vo vzťahu k oblasti 

sociálno-právnej ochrany detí, ale aj k oblasti sociálnej kurately. Klientelu sociálnych 

kurátorov tvoria aj mladiství páchatelia trestných činov. Interná norma, ktorou sa stanovuje 

postup pri riešení problematiky násilia na deťoch, by mala obsahovať aj časť zameranú na 

postupy vo vzťahu k mladistvým (i dospelým) páchateľom. Obzvlášť pri CSA je podiel 

mladistvých páchateľov značne vysoký. Pre adekvátny prístup k tejto skupine klientov je 

nevyhnutné, aby pracovníci ÚPSVaR disponovali relevantnými poznatkami. Táto požiadavka 

získava na naliehavosti aj z toho dôvodu, že systém opatrení určených na pomoc deťom 

ohrozeným CSA (v rodinnom prostredí) generuje neraz nové prípady výskytu CSA 

(v prostredí detských domovov).
59

  

                                                 
59

 V júni 2007 som na základe pozvania ÚPSVaR v Prešove viedla seminár na tému „Sexuálne zneužívanie detí – 

formy, prejavy, dôsledky a intervencia“, ktorý bol určený sociálnym pracovníkom a vedúcim výchovy detských 

domovov v Prešovskom kraji. Podnetom k realizácii seminára s touto tematikou bola skutočnosť, že sa 

v detských domovoch často vyskytuje problém CSA, kde sú páchateľmi práve maloletí zverenci detských 

domovov. Adresáti seminára si prednášku bez zvláštneho záujmu vypočuli, ale nedali podnet k ďalším 
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2.2 PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ ÚRADNÍCI NA SÚDOCH  

 

Forenzná sociálna práca vykonávaná na súdoch prostredníctvom probačných 

a mediačných úradníkov obsahuje celý rad závažných nedostatkov, ktoré sa postupne 

pokúsime objasniť. V prvom rade je veľmi zarážajúce, že na Slovensku neexistuje záväzná 

metodika pre prípadový manažment páchateľov trestnej činnosti v rámci probácie a pre výkon 

mediácie v trestných veciach (Joklová, Vavrinčíková, 2010; Biroščíková, 2011; Lulei 2011). 

V dôsledku toho sú probační a mediační úradníci vystavení napospas vlastnému tápaniu, resp. 

tápaniu ich nadriadených. Pracovníci sa riadia pokynmi sudcov na trestnom úseku a pokynmi 

predsedu súdu, čo v praxi znamená, že každý okresný súd má svoje vlastné postupy 

(Biroščíková, 2011). V Zákone č. 550/2003 Z.z. o probačných a mediačných úradníkoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov sa v § 1, ods. 4) uvádza, že „Ministerstvo spravodlivosti 

Slovenskej republiky koncepčne a metodicky riadi a usmerňuje výkon probácie a mediácie. Na 

ten účel minister spravodlivosti Slovenskej republiky zriadi ako svoj poradný orgán Radu pre 

probáciu a mediáciu zloženú zo sudcov, z prokurátorov, probačných a mediačných úradníkov, 

zo zástupcov orgánov štátnej správy a z odborníkov z teórie a praxe“. V skutočnosti je však 

tento poradný orgán prakticky nefunkčný (Lulei, 2011). Iné orgány existujúce v rámci 

štruktúry Ministerstva spravodlivosti, ktoré sú zodpovedné za metodické riadenie činnosti 

probácie a mediácie, v tejto úlohe dosiaľ taktiež zlyhávajú
60

. Vzhľadom na skutočnosť, že 

inštitút probácie a mediácie je v systéme trestnej justície na Slovensku začlenený už osem 

rokov (príslušný Zákon č. 550/2003 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januára 2004), je vyššie 

opísaný stav znepokojujúci. Jeho najvýstižnejšou charakteristikou je žiaľ stagnácia (Lulei, 

2011).  

Výskumy poukazujú na to, že východisková vedomostná výbava probačného 

a mediačného úradníka by mala byť tvorená poznatkami z oblasti sociálnej práce, 

kriminológie, psychológie, trestného práva, prevencie kriminality, viktimológie a sociológie 

(Lulei, 2011). Požiadavky na vzdelanie probačných a mediačných úradníkov obsiahnuté 

v slovenskej legislatíve však nezabezpečujú, že uchádzači o túto prácu ju budú vykonávať na 

vysokej profesionálnej úrovni. Zákonom akceptovateľné vzdelanie uchádzačov je veľmi 

rôznorodé a ich ďalšie vzdelávanie nie je systematicky zabezpečované. V súvislosti s 

predpokladmi na výkon funkcie probačného a mediačného úradníka sa v Zákone č. 550/2003 

                                                                                                                                                         
systematickým krokom zameraným na riešenie problému (napr. k vypracovaniu internej metodiky pre postup 

v takýchto prípadoch). Obdobný problém s výskytom CSA medzi zverencami detských domovov mi bol 

avizovaný aj z iných kútov Slovenska (avšak v záujme predchádzania stigmatizácii nebudem zdroje informácií 

konkretizovať).   
60

 V aktuálne platnej organizačnej štruktúre Ministerstva spravodlivosti sa pod sekciou trestného práva nachádza 

aj Odbor milostí, prevencie kriminality, mediácie a probácie. V popise jeho činností sa okrem iného uvádza, že 

tento odbor „plní úlohy súvisiace s výkonom probácie a mediácie na okresných súdoch, v rozsahu svojej 

pôsobnosti sleduje a vyhodnocuje pracovnú zaťaženosť probačných a mediačných úradníkov a spolupracuje s 

odborom rezortných ľudských zdrojov pri návrhoch na určenie počtu miest probačných a mediačných úradníkov, 

vypracováva návrhy na zjednotenie praxe v oblasti probácie a mediácie, v spolupráci s Justičnou akadémiou 

pripravuje podklady na vzdelávanie probačných a mediačných úradníkov, vypracováva koncepčné a metodické 

materiály v oblasti probácie a mediácie“ (Organizačný poriadok 14/2012 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 

republiky zo 14. mája 2012 č. 20366/2012/30, čl. 38, písm. o-s). V predošlej verzii Organizačného poriadku 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (z 10. mája 2007 č. 3424/2007-130) figurovalo pod odborom 

trestného súdnictva oddelenie prevencie kriminality a mediácie, ktoré malo v popise svojej činnosti aj úlohu 

vypracovávať koncepčné a metodické materiály v oblasti probácie a mediácie (Inštrukcia 1/2011 Ministerstva 

spravodlivosti Slovenskej republiky zo 4. januára 2011 č. 25073/2010/100, článok 21, písmeno m).     
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Z.z. (v § 5) uvádza, že pracovník musí mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v 

právnickom, učiteľskom, teologickom alebo inom spoločenskovednom študijnom programe 

a je povinný zúčastňovať sa na odbornej príprave, ktorej spôsob a formy vymedzuje Zákon č. 

549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch. Posledná úprava tohto zákona (č. 549/2003), účinná od 

1.1.2009, však zrušila tie paragrafy, ktoré sa vzťahovali na odbornú prípravu probačného 

a mediačného úradníka
61

. V súvislosti s odbornou prípravou súdnych úradníkov v stálej 

štátnej službe sa zákon obmedzil len na to, že súdnemu úradníkovi stanovil povinnosť 

„zúčastňovať sa na vzdelávaní zameranom na zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných 

vedomostí potrebných na výkon jeho činnosti“, pričom toto vzdelávanie je v kompetencii 

Justičnej akadémie (§ 21 Zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch).  

Podľa informácií dostupných v Archíve Justičnej akadémie (2012), od roku 2006 

doposiaľ (stav k augustu 2012) bolo zrealizovaných desať podujatí adresovaných probačným 

a mediačným úradníkom (pričom niektoré z nich sa opakovali na rôznych miestach 

v odlišných termínoch) a tri podujatia boli plánované na rok 2012
62

. Pri obsahovej analýze 

zverejnených materiálov z týchto podujatí sme zistili, že zahŕňali nasledovné témy: 

vymedzenie základných pojmov, legislatívne súvislosti výkonu probácie a mediácie, teória 

konfliktov a agresivity, teória delikvencie, teória komunikácie a základné komunikačné 

zručnosti, obsah rozhovoru pri prvom kontakte s klientom, otázky na klientov v prípravnej 

fáze mediácie, cieľ a princípy mediácie, rola mediátora, proces mediácie, podmienky a 

prekážky mediácie, výstupy mediácie (zmier, podmienečné zastavenie trestného stíhania), 

prvý kontakt s klientom v probácii, druhy alternatívnych trestov, navrhované povinnosti 

a obmedzenia pri probácii (sociálny výcvik, výchovný program, psychoterapia, psychologické 

poradenstvo), zásady probácie, postupnosť činností pri probácií, obsah probačného plánu, 

možné tematické zameranie probačného programu, význam motivácie klienta pri probácií a 

štatistiky súvisiace s probáciou a mediáciou na Slovensku. Vzhľadom na nepravidelnosť a 
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 V Zákone č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch sa § 13, ods.3 sa ešte donedávna uvádzalo, že odborná 

príprava súdneho úradníka sa uskutočňuje a) adaptačným vstupným vzdelávaním, a b) adaptačným prípravným 

vzdelávaním. Nasledujúci paragraf (§ 14, ods.1-3) objasňoval, že „adaptačné vstupné vzdelávanie súdnych 

úradníkov trvá tri mesiace. Skončí sa pohovorom u predsedu príslušného súdu za účasti školiteľa. Cieľom 

adaptačného vstupného vzdelávania je získanie vedomostí o 1. územnom a správnom usporiadaní Slovenskej 

republiky, 2. organizácii a štruktúre štátnych orgánov, 3. súdoch, ich pôsobnosti, organizácii a riadení, 4. 

sudcoch, ich postavení a o výkone súdnictva, 5. vybavovaní súdnej agendy, 6. rozvrhu práce, 7. pracovnom 

poriadku, 8. spravovacom poriadku, 9. právnej ochrane utajovaných skutočností, 10. verejnom prístupe k 

informáciám. Adaptačné prípravné vzdelávanie trvá tri mesiace. Skončí sa vykonaním kvalifikačnej skúšky podľa 

tohto zákona.“ V § 17 bolo upresnené, že „u probačného a mediačného úradníka je cieľom adaptačného 

prípravného vzdelávania získanie podrobných vedomostí z oblasti 1. trestného práva, 2. ústavného práva a 

základných práv a slobôd, 3. sociálneho práva a sociológie, 4. organizácie práce na súde a spôsobe 

vykonávania úkonov podľa osobitného predpisu, 5. služobných predpisov.“ Avšak paragrafy 13 - 20 boli s 

účinnosťou od 1. 1. 2009 zrušené.   
62

 V roku 2006 sa realizovali štyri podujatia: (1) Spoločné stretnutie PaMÚ, sudcov, prokurátorov, a zástupcov 

rady pre PaMÚ: 21.-22. september, (2) Psychológia pre PaMÚ s právnickým vzdelaním: 4.-6. december, (3) 

Seminár pre PaMÚ (EDUKOS ) - opakovanie z decembra: 13-14.marec, (4) Alternatívny spôsob ukončenia 

trestného stíhania: 17.-18. máj. V roku 2007 sa konal jeden seminár s názvom „PaMÚ“: 12.-14. marec. V roku 

2008 sa realizoval Psychologický výcvik PaMÚ: 21.-23., 23.-25. január. V roku 2009 sa uskutočnili dva 

semináre Pôsobnosť probačných a mediačných úradníkov v trestnom konaní I a II.: 16. marec, 22. september. 

V roku 2010 jeden Seminár pre PaMÚ – aplikačné problémy (pokračovanie z roku 2009): 29. november, 6. a 13. 

december. V roku 2011 sa v archíve nachádza podujatie s názvom: Seminár pre probačných a mediačných 

úradníkov – aplikačné problémy: 12.,19 a 26. september. Na rok 2012 boli plánované tri dvojdňové podujatia: 

(1) Trestná činnosť mladistvých, kriminalita mládeže, restoratívna justícia, (2) Seminár pre PaMÚ, sociálno 

psychologický výcvik, (3) Mediácia v trestnom konaní.  
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pomerne nízku časovú dotáciu venovanú jednotlivým vzdelávacím podujatiam, ako aj 

absenciu preverovania či vyhodnocovania získaných vedomostí a spôsobilostí, je efektivita 

týchto podujatí otázna.   

Hlavným trendom a výzvou pre probáciu v súčasnosti je znižovanie rizika recidívy 

a zmena správania páchateľa, a to prostredníctvom postupov, ktorých efektívnosť je 

výskumne podložená (Burrell, 2010). Kľúčový význam v tejto súvislosti má používanie 

nástrojov na hodnotenie potrieb páchateľa a rizika recidívy. Takéto nástroje sú v mnohých 

krajinách používané s úplnou samozrejmosťou, no v slovenských podmienkach absentujú 

(Lulei, 2011). Realizované a plánované vzdelávacie aktivity pre probačných a mediačných 

úradníkov neobsahujú predstavenie takýchto pracovných nástrojov.  

Aktuálnym svetovým trendom súvisiacim so zvyšovaním efektivity probácie a 

mediácie, je ich diferenciácia na základe rôznorodných cieľových skupín (Burrell, 2005; 

Lulei, 2011). Dôvodom je skutočnosť, že dynamika niektorých druhov kriminality je natoľko 

komplikovaná, že adekvátny prístup k páchateľom i k obetiam si vyžaduje, aby sa probační 

a mediační pracovníci špecializovali. V USA je napríklad samozrejmosťou špecializácia na 

probáciu zameranú na sexuálnych delikventov. Avšak systém vzdelávania probačných 

a mediačných úradníkov na Slovensku zatiaľ neobsahuje vzdelávacie programy, ktoré by 

zodpovedali týmto svetovým trendom. Pritom treba podotknúť, že absencia špecializovaných 

vedomostí a spôsobilostí môže viesť k poškodeniu klientov a k ohrozeniu spoločenskej 

bezpečnosti, ako aj k tomu, že istej skupine klientov sa špecializované restoratívne programy 

(najmä mediácia) ani nebudú ponúkať, čo predstavuje vlastne formu diskriminácie.  

Ďalšou nevýhodou a ohrozením kvality probácie a mediácie v trestných veciach je 

nerozlišovanie profesií. V slovenskom systéme je funkcia probátora a mediátora zlúčená do 

jednej pracovnej pozície. Inak povedané „probačný a mediačný úradník pri výkone svojej 

činnosti vystupuje v podstate v dvoch rozdielnych polohách: 1. v činnostiach týkajúcich sa 

probácie – vystupuje ako „sociálny kuratel“ obvineného, 2. pri výkone mediácie – ako 

nezávislý a nestranný sprostredkovateľ urovnania konfliktu medzi páchateľom a obeťou. Táto 

dvojjediná úloha (...) môže byť v praxi pre probačného a mediačného úradníka 

problematická. Kým v pozícii probátora má byť (...) zameraný „v prospech páchateľa“, (...) v 

pozícii mediátora má vystupovať ako neutrálny, nezávislý a nestranný článok“ (Dolanská, 

2011, s. 39).  

Výrazným nedostatkom v praxi probácie a mediácie na Slovensku je taktiež absencia 

supervízie u probačných a mediačných pracovníkov (Joklová, Vavrinčíková, 2010; Lulei 

2011). Z výskumu realizovaného na vzorke 39 probac  ných a mediac  ných úradníkov v období 

od septembra 2008 do marca 2009 vyplynulo, že absencia supervízie je týmito pracovníkmi 

vnímaná ako najdominantnejší hendikep pri výkone ich profesie. Takmer všetci respondenti 

(92,31 %) uviedli, že by uvítali možnost   byt   supervidovaní za úc  elom zefektívnenia a 

skvalitnenia ich práce (Joklová, Vavrinčíková, 2010). Azda netreba objasňovať, že 

v pomáhajúcih profesiách je využívanie pravidelnej supervízie chápané nielen ako nástroj 

zabezpečujúci kvalitu služieb a teda aj ochranu klientov, ale aj ako predpoklad ochrany 

pracovníkov pred syndrómom vyhorenia. Reakciou na chýbajúce systémové zabezpečenie 

kvalifikovanej supervízie je to, že probační a mediační úradníci siahajú po svojpomocných 

alternatívach: napr. pracovníci zo všetkých okresných súdov v rámci Prešovského 

samosprávneho kraja sa z vlastnej iniciatívy dvakrát do roka stretávajú, aby si navzájom 
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odovzdávali svoje skúsenosti, zdieľali problémy, ktoré pri ich práci vznikajú a spoločne 

hľadali riešenia (Biroščíková, 2011). 

V záujme zvýšenia efektivity programov restoratívnej spravodlivosti je nevyhnutné do 

procesu kontroly dodržiavania podmienok a obmedzení stanovených páchateľovi, ako aj do 

procesu plánovania a riadenia alternatívnych trestov zaangažovať členov komunity (Burrell, 

2005). „Označenie komunita je v prípade restoratívnej spravodlivosti značne široké – má sa 

na mysli užšia i širšia rodina, priatelia, susedia, kolegovia, lokálne spoločenstvo a pod. 

Zainteresovanosť týchto ľudí do procesu vyrovnania znamená posilenie morálneho záväzku 

odčiniť nepriaznivé účinky trestného činu zo strany páchateľa, ako aj výkon neformálnej 

kontroly nad ďalším správaním páchateľa“ (Lubelcová, 2005, s. 48). No hoci aktívna 

participácia komunity na procese probácie a mediácie výrazne prispieva k prevencii 

kriminality, v slovenskej praxi je spolupráca probačného a mediačného úradníka so širším 

sociálnym prostredím klienta označená za činnosť, ktorá je najmenej vykonávaná a je zároveň 

považovaná za najmenej významnú (Joklová, Vavrinčíková, 2010). Vedomosti a zručnosti 

týkajúce sa zapojenia komunity možno teda chápať ako ďalšiu aktuálnu výzvu (Evans, 2005) 

pre slovenských probačných a mediačných úradníkov.  

Je dosť pravdepodobné, že vyššie uvedený nedostatok súvisí s prílišnou pracovnou 

zaťaženosťou v tejto profesii. Nízky počet probačných a mediačných úradníkov kritizujú 

viacerí odborníci. V. Cehlár (2011) uvádza, že od nástupu probačných a mediačných 

úradníkov do úradu (t.j. od 1.1.2004) na Slovensku dochádza k iracionálnemu znižovaniu ich 

počtov, čo ohrozuje napĺňanie cieľov restoratívnej spravodlivosti v praxi. M. Joklová 

a L. Vavrinčíková (2010) upozorňujú, že zaťaženosť probačných a mediačných úradníkov sa 

„dostáva do rozporu so zásadou individuálneho prístupu ku klientovi“. M. Lulei (2011) pri 

súčasnom poddimenzovanom počte týchto pracovníkov vyjadruje pochybnosti o efektivite ich 

práce z hľadiska kontroly kriminality.  

Podľa niektorých autorov (Burrell, 2005; Lulei, 2011, s. 51) je efektivita probácie 

obmedzená aj vtedy, ak chýbajú technické zariadenia, používané ako doplnkový nástroj 

špecializovaného dohľadu nad niektorými páchateľmi. Napr. pri kontrole páchateľov 

sexuálnych deliktov sa využívajú softvéry, ktoré vytvárajú samostatné správy pre probačného 

pracovníka, informujúce o internetových serveroch, ktoré klient v rámci svojho počítača 

využíva. Existuje viacero spôsobov elektronického monitoringu, avšak tieto moderné 

technológie na Slovensku zatiaľ neboli zavedené.  

Zvláštnou črtou slovenského systému je, že v snahe o dosiahnutie kompatibility 

s modernou Európou v oblasti restoratívnej justície sa u nás prijímajú zákony skôr, než sú 

v praxi vytvorené podmienky na ich aplikáciu. Príkladom je § 51, ods.4, písm. g) Trestného 

zákona, podľa ktorého môže súd pri podmienečnom odklade výkonu trestu odňatia slobody 

s probačným dohľadom uložiť odsúdenému povinnosť „podrobiť sa v súčinnosti s probačným 

a mediačným úradníkom alebo iným odborníkom programu sociálneho výcviku alebo inému 

výchovnému programu“. Problém je v tom, že zákonodarca neurčil, aký majú mať tieto 

sociálne výcviky a výchovné programy obsah a rozsah, kto ich má zabezpečovať a kto 

financovať (Vajzerová, 2011a). Sociálnych výcvikov a výchovných programov pre 

odsúdených je zatiaľ akútny nedostatok (Joklová, Vavrinčíková, 2010; Vajzerová, 2011a, b). 
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Niekoľko málo mimovládnych organizácií sa snaží ponúknuť takéto programy
63

, ich 

financovanie si však musí vykryť prostredníctvom grantov, ktorých administrácia je veľmi 

náročná. Medzitým nedostatky v legislatíve vytvárajú priestor na špekulácie: bohatý odsúdený 

zájde za komerčným psychológom, zaplatí, má potvrdenie, že absolvoval výcvik. Ale človek 

odkázaný na sociálne dávky na to nemá. A tak po uplynutí doby, ktorú na splnenie nariadenia 

trestu má, môže ísť za mreže (Vajzerová, 2011a). Okrem toho skúsenosť ukazuje, že 

povinnosť podrobiť sa sociálnemu výcviku sa nie vždy ukladá vhodným klientom, napr. 

klientom s podpriemernou inteligenciou alebo psychiatrickou diagnózou, či klientom 

prežívajúcim aktuálnu životnú krízu (Vajzerová, 2011b). K tomuto fenoménu nepochybne 

prispieva už spomínaná absencia podrobnej metodiky pre výkon probácie (a mediácie).  

 

 

3  PREGRADUÁLNA PRÍPRAVA FORENZNÝCH SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV 

 

Vyššie vymenované nedostatky súčasného stavu forenznej sociálnej práce na Slovensku 

považujeme za alarnujúce. V tomto kontexte je potrebné zdôrazniť, že základným 

predpokladom naplnenia etického princípu nepoškodiť klienta je profesionálna kompetencia 

(Grady, Strom-Gottfried, 2011). Pritom platí, že čím závažnejším problémom klient trpí, tým 

väčšmi stúpajú nároky na profesionálnu kompetenciu pracovníkov, ktorí s týmto klientom 

prichádzajú do kontaktu. V praxi by mal pracovník svoje profesionálne kompetencie cibriť; 

prax by nemala byť priestorom, kde klient v zúfalej situácii stretáva pracovníka, ktorý je na 

tom obdobne zúfalo, pokiaľ ide o jeho vedomosti. Preto sa v tejto časti príspevku zameráme 

na otázky a výzvy spojené s pregraduálnou prípravou forenzných sociálnych pracovníkov.  

Forenzná sociálna práca sa opiera o poznatky viacerých vedných disciplín, vrátane 

psychológie, psychiatrie, kriminológie, viktimológie, práva, sociálnej práce či etiky. V USA 

je predpokladom k tomu, aby niekto mohol pôsobiť ako forenzný sociálny pracovník 

adekvátne vzdelanie, spočívajúce buď v špecializácii štúdia už na magisterskom stupni 

vysokoškolského vzdelávania, alebo v postgraduálnej certifikácii vo forenznej sociálnej práci 

(Mizhari, Davis, 2008).
64

  

Vo vzdelávaní v oblasti forenznej sociálnej práce sa objavuje niekoľko kľúčových 

predmetov, ktoré možno rozdeliť do nasledovných troch klastrov: 

 spomedzi právnych disciplín je to predovšetkým: trestné právo, rodinné právo, ostatné 

národné zákony a medzinárodné dokumenty vzťahujúce sa na obete a páchateľov 

trestných činov, relevantná administratívna agenda (vrátane prípravy vyjadrení pre 

súd, ochrany osobných údajov klientov a pod.), 
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 Napr. mimovládna organizácia I EDUKOS skoncipovala sociálny výcvik „založený na zážitkovej forme, 

empatii a cvičeniach postavených na hraní rôznych rolí tak, aby“ sa u klientov rozvíjalo „pozitívne sociálne 

správanie, sebakontrola, zvýšili sa sociálne zručnosti a spôsobilosti, ktoré posilňujú bezkonfliktný spôsob života 

a pozitívny vzťah ku komunite, v ktorej tieto osoby žijú“ (Vajzerová, 2011 b), s.149-150).  
64

 Dvojsemestrálne postgraduálne certifikované vzdelávanie vo forenznej sociálnej práci (určené absolventom 

magisterského stupňa štúdia v odbore sociálna práca) ponúka v USA napríklad University of Nevada (FSW 

Certificate). Magisterské štúdium forenznej sociálnej práce ponúka v USA napr. California State University 

(MSW- Concentration in Forensic Social Work), v Austrálii ho ponúka napr.  Monash University  (MSW - 

Forensic Studies). 
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 spomedzi psychologických disciplín je to predovšetkým: forenzná psychológia, 

viktimológia, psychotraumatológia, psychológia výpovede a vypočúvania, 

psychoterapia obetí a páchateľov trestných činov,  

 spomedzi disciplín z oblasti sociálnej práce je to predovšetkým: teória a metódy 

forenznej sociálnej práce, etické aspekty a supervízia v praxi forenznej sociálnej práce, 

sociálna práca s väzňami, teória a metodika probácie a mediácie v trestných veciach, 

socioterapia, multidisciplinárna spolupráca pri riešení problémov navodených 

zločinom a traumou, výskumné metódy vo forenznej sociálnej práci.   

Pri analýze skladby predmetov magisterských študijných programov sociálnej práce 

vybraných univerzít a vysokých škôl – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (UKF), 

Prešovská univerzita (PU), Katolícka univerzita (KU), Trnavská univerzita (TU), Univerzita 

Mateja Bela (UMB), Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (VŠsvA) – sme 

zistili, že  pregraduálna príprava sociálnych pracovníkov na Slovensku neposkytuje 

dostatočné vedomosti a zručnosti pre výkon forenznej sociálnej práce v praxi.  

V oblasti práva v skladbe predmetov sa objavuje len rodinné právo a téma 

sociálnoprávnej ochrany detí  (napr. UKF). Psychologické disciplíny, ktoré majú pre výkon 

forenznej sociálnej práce nepostrádateľný význam, celkom absentujú. V skladbe predmetov sa 

síce ojedilene objavuje psychoterapia (napr. Vybrané kapitoly z psychoterapie a socioterapie 

na PU, alebo Kognitívne teórie a behaviorálna terapia na VŠsvA, v rámci špecializácie 

magisterského štúdia sociálnej práce na klinickú sociálnu prácu), ale bez aplikácie na 

špecifickú klientelu, akou sú páchatelia a obete trestných činov. Spomedzi tretieho klastra 

predmetov sa na magisterskom stupni štúdia sociálnej práce možno stretnúť s predmetmi ako 

Forenzná sociálna práca, resp. Sociálna práca v trestnej justícii (UKF, TU), Penitenciárna a 

postpenitenciárna sociálna práca (VŠsvA, UMB) či Proces sociálnej terapie klienta (VŠsvA – 

špecializácia: klinická sociálna práca).
65

  

Ostatné predmety ponúkané v rámci magisterského štúdia sociálnej práce na vybraných 

univerzitách a vysokých školách sú istotne zaujímavé, ale dovolíme si konštatovať, že 

obsahovo zostávajú na úrovni akéhosi všeobecného prehľadu, ktorý sociálnemu pracovníkovi 

pri kontakte s páchaleľmi a obeťami trestných činov a pri pokuse kompetentne riešiť ich 

situáciu, skrátka nevystačí. Čím má trestný čin a ním navodená trauma závažnejší charakter, 

tým väčší negatívny dopad bude mať akýkoľvek neprofesionálny prístup k dotknutým 

klientom (a ich rodinám). Profesor P. Ondrejkovič na konferencii Pregraduálna príprava 

sociálnych pracovníkov, pracovníčok a sociológov, sociologičiek a možnosti ich uplatnenia 

v praxi (konanej 7. decembra 2012 v Prešove) okrem iného zdôraznil, že nie je možné, aby 

bol niekto univerzálny a poukázal na nutnosť špecializácií v sociálnej práci. Hlboko zdieľam 

toto presvedčenie.  

Vzhľadom na žalostný stav forenznej sociálnej práce na Slovensku je potrebné prijať 

náležité opatrenia, a to predovšetkým v oblasti vzdelávania: 

 vo vysokoškolskom vzdelávaní v odbore sociálna práca, na magisterskom stupni 

vytvoriť špecializáciu na forenznú sociálnu prácu,  

                                                 
65

 Získané a analyzované údaje sú s garanciou aktuálne iba do decembra 2012 (autorská poznámka).   
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 pre absolventov magisterského stupňa vzdelania v odbore sociálna práca (v jeho 

doterajšej podobe) zaviesť systém atestácií / špecializácií pre sociálnych pracovníkov, 

s možnosťou špecializácie na forenznú sociálnu prácu;  

 vytvoriť sústavu postgraduálnych akreditovaných vzdelávacích programov so 

špecializáciou na obzvlášť závažnú problematiku CSA pre nasledovné profesie: 

sociálni pracovníci, policajti, prokurátori, sudcovia, právnici, advokáti, probační 

a mediační úradníci, komerční mediátori, zdravotné sestry, gynekológovia, psychiatri, 

psychológovia, psychoterapeuti, pedagógovia predškolských zariadení, základných 

a stredných škôl, pracovníci detských domovov, kňazi, pastori a pastorační pracovníci, 

animátori voľnočasových aktivít, - a viesť databázu absolventov, ktorá by sa 

pravidelne aktualizovala;  

 vytvoriť systém nadväzného kontinuálneho vzdelávania v špecializácii (uvedenej 

v bode c), obsahovo zameraného na nové poznatky vyplývajúce z tematický 

relevantných domácich i zahraničných vedeckých výskumov, pričom toto vzdelávanie 

by sa realizovalo pravidelne, minimálne raz za dva roky, a jeho absolvovanie by bolo 

odmeňované kreditmi, ktorých získanie by podmieňovalo udržanie sa v databáze 

špecialistov na problematiku CSA (podľa bodu c); náhradným spôsobom získania 

kreditov by bola preukázaná účasť na vedeckej konferencii zameranej na problematiku 

CSA, publikovanie recenzovaného článku tematický zameraného na problematiku 

CSA, alebo preukázaná participácia na vedeckom výskume zameranom na predmetnú 

problematiku; 

 na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania v odbore sociálna práca zadávať 

(okrem iných aj) také témy dizertačných prác, ktoré rozšíria obzor poznania forenznej 

sociálnej práce a prispejú k riešeniu reálnych problémov, spätých s 

výkonom forenznej sociálnej práce v praxi.  
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