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Sociálna práca v podmienkach profesionálneho rodičovstva 

LICHNER Vladimír, BAJCZEROVÁ Martina a ŠLOSÁR Dušan  

 
Abstrakt 

Príspevok sa zameriava na problematiku profesionálneho rodičovstva predstavujúceho 

pomerne novú a dôležitú formu starostlivosti o deti umiestnené do ústavnej starostlivosti. 

Okrem teoretickej analýzy zameranej na základné definičné vymedzenie problematiky 

profesionálneho rodičovstva ako formy náhradnej rodinnej starostlivosti autori ponúkajú 

stručné výsledky kvalitatívneho výskumu v tejto problematike. Analýza je založená na 

vyhodnotení rozhovorov s tromi profesionálnymi rodičmi – matkami formou rozhovoru s 

vopred  pripravenými otázkami. Výsledkom použitej kvalitatívnej metódy je komparácia 

reálne vykonávanej sociálnej práce s modelom sociálnej práce v podmienkach náhradnej 

starostlivosti, ktorý bol autormi vypracovaný na základe teoretickej analýzy dostupnej 

literatúry. 

Kľúčové slová: Náhradná starostlivosť. Ústavná výchova. Profesionálne rodičovstvo. 

Sociálna práca v náhradnej starostlivosti. 

 

Abstract 

This paper focuses on the issue of professional parenting representing a relatively new and 

important form of care for children placed in institutional care. In addition to theoretical 

analysis aimed at defining the basic definitions of Professional parenting issues as a form of 

alternative family care, the authors offer a concise results of qualitative research on this 

issue. The analysis is based on the evaluation inter views with three Professional parents - 

mothers in the form of an interview with questions prepared in advance. The result of using 

qualitative methods is the comparison of actual implementation of social work with a model 

of socialwork in terms of care, which has been developed by the authors based on 

a theoretical analysis of the available literature. 

Keywords: Substitutecare. Institutionaleducation. Professional parenting. Socialwork in 

substitutecare. 

 

Rodina a jej funkcie 
 Rodina predstavuje sociálnu skupinu, ktorá sa skladá z dvoch alebo viacerých osôb, 

žijúcich v spoločnej domácnosti. Tieto osoby sú spájané manželskými, pokrvnými alebo 

adoptívnymi zväzkami. Rodinu, ako sociálnu skupinu alebo manželskú inštitúciu a inštitúciu 

rodinného života v rôznych podobách, pozná každá spoločnosť. (Sopóci, Búzik 

1995)Matějček a  Dytrych (1999) vnímajú rodinu ako systém a nie ako útvar, ktorý je 

vnútorne nediferencovaný. Je to systém vzájomných vzťahov, správanie jedného člena 

ovplyvní určitým spôsobom aj ostatných členov rodiny. 

V odbornej literatúre sa stretávame s viacerými rôznymi deleniami typov rodiny. 

Najčastejšie ide o sociologické kategorizácie podľa ktorých sa rodiny kategorizujú podľa 

formy usporiadania rodiny, vzoru autority v rodine a odvodzovania pôvodu. (Sopóci, Búzik 

1995) Pre účely tohto príspevku však budeme vychádzať z kategorizácie rodín odvodenej 

podľa pôvodu detí na: 

 biologickú rodinu – biologickí rodičia detí, 

 rodinu s osvojenými deťmi – hoci rodičia nie sú biologickými rodičmi detí, 

rozhodnutím súdu plnia funkcie biologických rodičov, patrí im trvalý právny status 

„rodičia“, 
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 náhradnú rodinu – náhradní rodičia poskytujú starostlivosť deťom prostredníctvom 

niektorej formy náhradnej starostlivosti, nemajú žiadny právny status „rodič“ 

dieťaťa (Gabura 2012). 

 Pri pristupovaní k rodine ako sociálnej inštitúcii, ktorej základnou úlohou je zabezpečiť 

prostriedky pre vhodné a optimálne uspokojovanie potrieb každého člena rodiny. Medzi 

najčastejšie funkcie rodiny radíme: 

 biologicko-reprodukčnú funkciu – môže mať dve formy: fyziologickú formu (v rámci 

rodiny sa napĺňajú základné životné potreby, napr. strava, ošatenie, bývanie atď.) a 

reprodukčnú formu (reprodukcia ľudí prebieha v rámci rodiny), 

 emocionálnu funkciu – rodina poskytuje jedincovi emocionálne zázemie, ktoré je 

dôležité a nenahraditeľné pre jeho zdravý vývin, 

 sociálnu funkciu – v rodine prebieha proces socializácie, človek sa učí komunikovať, 

osvojuje si určité sociálne role, sociálne normy a pravidlá, na základe rodiny si človek 

formuje svoju identitu, 

 ekonomickú funkciu – každá rodina má určité príjmy a výdavky, príjmy sú 

zabezpečované buď prácou dospelých členov rodiny, alebo v prípade nezamestnanosti 

sú príjmy zabezpečované vo forme určitých dávok, 

 opatrovateľskú funkciu – v súčasnosti táto funkcia často prechádza zo štátu na rodinu, 

aby sa práve rodina postarala o svojich chorých, postihnutých členov alebo seniorov, 

 kultúrno-hodnotovú funkciu – zabezpečuje medzigeneračný prechod hodnôt, zvykov, 

tradícií, prostredníctvom rodiny si človek osvojuje normy a hodnotový systém, 

 výrobnú funkciu – týka sa rodín, ktoré si budujú rodinné podniky, v ktorých potom 

pracujú dospelí členovia rodiny a deti sú vedené tiež ku práci v rodinnej firme, 

 odpočinkovo-rekreačnú funkciu – rodina svojim členom poskytuje možnosť 

odpočinku, naberanie nových síl, pomáha zvládať stres, 

 ochrannú funkciu – rodina chráni svojich členov, pomáha im zvládnuť rôzne 

stresujúce a záťažové situácie (Gabura 2012). 

 

Náhradná starostlivosť 

 Legislatívne, podľa § 44 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine je náhradná starostlivosť 

definovaná ako „viacero osobitne usporiadaných, na seba nadväzujúcich a vzájomne sa 

podmieňujúcich dočasných opatrení, ktoré nahrádzajú osobnú starostlivosť rodičov o maloleté 

dieťa v prípadoch, ak ju rodičia nezabezpečujú alebo nemôžu zabezpečiť“. Pomáha pri 

zabezpečovaní výchovy detí mimo prostredia biologickej rodiny bez biologických rodičov, 

ktorí sa nevedia, nechcú alebo nemôžu postarať o svoje deti (Mikloško 2009). V našich 

podmienkach sa stretávame s tromi formami umiestňovania detí do náhradnej starostlivosti – 

predbežným opatrením, rozhodnutím súdu (ústavná alebo ochranná výchova), žiadosťou 

rodiča (Škoviera 2002). Pri vymedzovaní foriem náhradnej starostlivosti postupujeme 

legislatívne podľa § 44 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine, ktorý náhradnú starostlivosť delí na 

náhradnú osobnú starostlivosť, pestúnstvo a ústavnú starostlivosť. 

 Základné dôvody pre umiestňovanie detí do náhradnej starostlivosti uvádza Kasanová 

(2008) nasledovne: 

 rodičia sú dočasne neschopní starať sa o svoje deti doma, 

 deti, u ktorých sa dočasne nedoporučuje pobyt v rodine, 

 psychoneurotické, mentálne postihnuté deti, pre ktoré nie je umiestnenie v rodine 

vhodné, 
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 deti umiestnené provizórne, diagnostikované pred stanovením konečného riešenia. 

 Pre účely rozpravy o profesionálnej rodine sa budeme v ďalšej časti zaoberať náhradnou 

starostlivosťou v podmienkach jej ústavnej formy. Ide o najzávažnejšiu a výnimočnú formu 

náhradnej starostlivosti, ktorá je nariaďovaná v prípadoch stanovených zákonom (Mikloško 

2009). Ústavná starostlivosť je spôsob výchovy detí, ktorá sa realizuje v prostredí odlišnom 

od rodinného prostredia (Belková, Hudecová 2008). Náhradná osobná starostlivosť a 

pestúnstvo je vždy uprednostňované pred ústavnou starostlivosťou. Pred jej nariadením má 

súd povinnosť preskúmať, či neexistuje možnosť zverenia dieťaťa do inej formy náhradnej 

starostlivosti. Súd nariaďuje ústavnú starostlivosť, ak je výchova dieťaťa v ohrození, a 

výchovné opatrenia neprispeli k náprave, alebo ak rodičia nedokážu zabezpečiť starostlivosť o 

svoje dieťa z vážnych dôvodov a dieťa nemožno zveriť ani do jednej z predchádzajúcich 

foriem starostlivosti.  

 Ak súd nariadi ústavnú starostlivosť, v rozhodnutí musí označiť zariadenie, do ktorého sa 

dieťa má umiestniť. Počas rozhodovania súd vždy prihliada na záujem dieťaťa, a v prípade 

súrodencov musí brať do úvahy a zachovávať citovú väzbu medzi nimi. Spôsob výkonu 

ústavnej starostlivosti sleduje súd a jej účinnosť hodnotí najmenej dvakrát do roka (Zákon č. 

36/2005 Z. z. o rodine). Vzťah medzi deťmi a rodičmi počas ústavnej starostlivosti trvá. Súd 

určí rodičom lehotu v rámci, ktorej by si mali zabezpečiť úpravu primeraných rodinných a 

sociálnych pomerov, aby sa mohli sami starať o svoje dieťa. Lehota je v trvaní do šesť 

mesiacov. Ak to rodičia nesplnia, tak súd aj bez návrhu začne konanie pre zverenie dieťaťa 

buď do náhradnej osobnej starostlivosti, alebo do pestúnskej starostlivosti. Dieťa by nemalo 

byť v ústavnej starostlivosti dlhšie než je to potrebné. Pobyt dieťaťa v ústavnej starostlivosti 

môže vplývať na vývin dieťaťa nepriaznivo (Mikloško 2009). Ústavnú starostlivosť zruší súd, 

ak je možné dieťa zveriť do pestúnskej starostlivosti alebo do náhradnej osobnej starostlivosti 

alebo v prípade, že zanikli dôvody jej existencie (Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine). 

 

Profesionálne rodičovstvo 

 Ústavná starostlivosť je v podmienkach Slovenskej republiky zabezpečovaná v detských 

domovoch, v ktorých je deťom poskytovaná starostlivosť nahrádzajúca prirodzené alebo 

náhradné rodinné prostredie. Deje sa to v samostatných skupinách alebo v profesionálnych 

rodinách, ktoré majú vždy prednosť pred samostatnými skupinami (Kasanová 2008).  

 Ústavná starostlivosť je prostredím, ktoré má byť pre dieťa náhradou jeho biologickej 

rodiny. Cieľom ústavnej starostlivosti je prostredníctvom profesionálnej rodiny vrátiť dieťa 

do pôvodnej rodiny, alebo ho zveriť do vhodnej formy starostlivosti. (Cibulová 2011) 

Hepnerová (2011) uvádza, že hoci je profesionálne rodičovstvo pracovnoprávny vzťah, 

môžeme ho zaradiť medzi rodinnú formu starostlivosti, uskutočňovanú cez ústavnú 

starostlivosť.  

 Podľa Hartmanovej (2011) má profesionálna rodina podstatný význam v tom, že dieťa má 

možnosť vyrastať v rodine, v ktorej sú mu predstavované vzory a je vytváraný priestor pre 

rozvoj individuality dieťaťa. Profesionálna rodina je vlastne časť detského domova, do ktorej 

sú deti umiestňované (Kasanová 2008). 

 Profesionálna rodinná starostlivosť je vhodná hlavne pre deti, pri ktorých existuje 

predpoklad, že budú umiestnené do ústavnej starostlivosti na dlhšiu dobu. Sú to taktiež deti, 

pre ktoré je v určitom čase nemožné nájsť rodinu, do ktorej by mohli byť umiestnené v rámci 

starostlivosti. V tejto súvislosti ide najmä o deti, ktoré majú rôzne zdravotné alebo výchovné 

problémy, staršie deti, súrodenci alebo deti, o ktoré sa ich rodičia nevedia alebo nemôžu z 

rôznych dôvodov postarať, napriek tomu sú s nimi v kontakte (Mikloško 2009). Rezultujúc 

môžeme konštatovať, že profesionálna rodina je vhodná najmä pre deti nevhodné do 

pestúnskej starostlivosti a bez možnosti osvojenia. (Hrušková, Gabošová 2011).   
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 Rozhodnutie pre profesionálne rodičovstvo je vecou profesionálneho rodiča a detského 

domova. Veľmi dôležitý je výber správneho profesionálneho rodiča pre správne dieťa. Je to z 

toho dôvodu, že nie každý profesionálny rodič je vhodný pre každé dieťa. Pri profesionálnych 

rodičoch zohráva dôležitú úlohu jeho rodinné zázemie, členovia jeho rodiny, bytové 

podmienky, priestorové podmienky, ďalej sú to výchovné zručnosti alebo doterajšie 

skúsenosti. Zo strany dieťaťa je veľmi dôležité prihliadať na jeho vek, zdravotný stav, 

osobnosť. Zo strany detského domova je potrebný posudok riaditeľa, sociálnych pracovníkov 

a psychológov. Všetky tieto veci sú potrebné na to, aby nedošlo k zlyhaniu náhradnej rodinnej 

starostlivosti (Cibulová 2011). Matej (2000) nepovažuje profesionálnu rodinu za prirodzenú a 

taktiež ani vzťahy v nej nie sú prirodzené. Je narúšaná kontrolami z detského domova a 

návštevami biologickej rodiny. 

 Do profesionálnej starostlivosti sa umiestňujú najmä deti do troch rokov. Prijatie dieťaťa v 

rodine je veľmi zložité a dlhodobé. Dôležité je spoznávanie sa, prispôsobenie a zvyknutie si 

dieťaťa a profesionálneho rodiča jeden na druhého (Bohunský 2011). Všeobecne je možné 

vyčleniť pozitívne i negatívne prvky profesionálneho rodičovstva tak, ako ich vyčlenili 

autorky  Hrušková a Gabošová (2011). Medzi pozitíva zaraďujú: 

 stálosť osôb v okolí dieťaťa – o dieťa sa stará stále ten istý profesionálny rodič, 

 poskytovanie celodennej starostlivosti, 

 dieťa vyrastá v rodinnom prostredí, 

 od profesionálnych rodičov získava dieťa vzory rodinných rol a vzory pre budovanie 

vzťahov a väzieb, 

 individuálne potreby sú napĺňané, 

 takéto rodinné prostredie poskytuje dostatočné podnety pre vývin dieťaťa. 

 Medzi negatívne stránky profesionálnych rodín autorky zaraďujú: 

 vznik citovej väzby medzi dieťaťom a profesionálnym rodičom – je to veľký problém 

pri odnímaní dieťaťa z profesionálnej rodiny, 

 profesionálny rodič je zamestnancom detského domova. 

 Práve citová väzba je v prípade profesionálneho rodiča i dieťaťa v profesionálnej 

starostlivosti zložitou problematikou, pretože profesionálnu rodinu musíme považovať za 

pracovnoprávny vzťah, nie vzťah rodičovský i napriek tomu, že sa uskutočňuje v domácnosti 

profesionálneho rodiča. Tomuto by mala byť prispôsobená i príprava profesionálnych rodičov 

a ich rodinných príslušníkov žijúcich v spoločnej domácnosti.  

 Za najdôležitejšie časti považujeme umiestnenie dieťaťa v profesionálnej rodine, jeho 

adaptáciu a následne ukončenie profesionálnej rodiny. V týchto fázach je na dieťa i na 

profesionálnych rodičov najväčší citový nápor a sociálni pracovníci v spolupráci s ostatnými 

pomáhajúcimi profesionálmi by mali dbať na dôslednú prípravu práve v týchto častiach tejto 

formy starostlivosti. 

 

Model sociálnej práce v podmienkach náhradnej starostlivosti 

 V kontexte s témou príspevku vychádzajúc z kvalitatívnej analýzy v ďalšej časti je dôležité 

charakterizovať oblasť prakticky vykonávanej sociálnej práce v podmienkach náhradnej 

starostlivosti. V tejto oblasti pracujú sociálni pracovníci na rôznych úrovniach. 

V kategorizácii úloh sociálnych pracovníkov by sme mohli postupovať podľa kritérií etáp 

náhradnej starostlivosti.  

 Takto by bolo možné identifikovať prax úlohy sociálnej práce pred umiestnením – počas 

umiestnenia – po umiestnení dieťaťa do profesionálnej rodiny. V praxi do tohto procesu 

vstupujú sociálni pracovníci Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a sociálni pracovníci 

pracujúci priamo v detských domovoch. 

 Sociálni pracovníci pôsobiaci v oblasti sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 

zabezpečujú sociálne poradenstvo a informácie o náhradnej starostlivosti. Taktiež 
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sprostredkúvajú psychologickú starostlivosť, ktorá primerane zodpovedá rozumovej 

schopnosti dieťaťa. Ďalej musia vypracovať správu týkajúcu sa prípravy dieťaťa na 

starostlivosť. V prípade, že ide o osvojenie si dieťaťa, k správe musí byť priložený písomný 

súhlas dieťaťa, ktorý závisí od veku dieťaťa a rozumových schopností. Sociálni pracovníci 

pôsobiaci v oblasti náhradnej starostlivosti majú na starosti evidenciu detí, ktoré čakajú na 

náhradnú starostlivosť, evidujú žiadosti uchádzačov o náhradnú starostlivosť, pomáhajú 

vytvoriť vzťah medzi uchádzačom a dieťaťom (Kasanová 2008). 

 Sociálni pracovníci ako zamestnanci detského domova majú kompetencie, ktoré môžeme 

rozdeliť do troch skupín. 

 Kompetencie vo vzťahu k dieťaťu – sociálni pracovníci spolu s ďalšími zamestnancami 

detského domova, obcou a úradmi pripravia plán práce týkajúci sa dieťaťa a jeho 

rodiny, ktorý sa vyhodnotí raz do mesiaca. Zaoberajú sa administratívou, do ktorej sa 

zaraďuje komplexná dokumentácia o dieťati. Taktiež zariaďujú všetko čo sa týka 

prijatia, premiestnenia a prepustenia dieťaťa z ústavnej starostlivosti. Jednou z 

kompetencií sociálnych pracovníkov je aj možnosť zastúpiť detský domov na súde 

prostredníctvom splnomocnenia. Sociálni pracovníci zabezpečujú aj sociálne 

poradenstvo pri rôznych situáciách, keď dieťa potrebuje pomoc, napríklad pri voľbe 

budúceho povolania. Dieťa umiestnené v ústavnej starostlivosti môže v detskom 

domove zotrvať najviac do dovŕšenia 25 roku života. Potom sa musí odchovanec 

detského domova osamostatniť, nájsť si vlastné bývanie, prácu, založiť si rodinu a v 

tom mu môžu sociálni pracovníci pomáhať. 

 Kompetencie vo vzťahu k profesionálnej rodine – tieto kompetencie sa zameriavajú na 

vyhľadanie, prípravu a poradenstvo pre potenciálne profesionálne rodiny (Papšo 

2010). Sociálni pracovníci majú na starosti okrem iných úloh aj evidenciu rodín, ktoré 

poskytujú náhradnú starostlivosť (Kasanová 2008). V rámci svojich kompetencií 

propagujú profesionálne rodičovstvo, vyhľadávajú a vyberajú vhodných 

profesionálnych rodičov a po výbere kandidátov zabezpečia profesionálnu prípravu na 

profesionálne rodičovstvo. Príprava na profesionálne rodičovstvo pozostáva z 

motivácie pre túto formu starostlivosti, z prijatia, ochrany a akceptácie dieťaťa 

umiestneného v detskom domove, z rozvoja osobnosti dieťaťa, zo schopnosti zvládať 

problémy, z akceptácie a podpory vzťahu dieťaťa s biologickou rodinou, z pochopenia 

dočasného pobytu dieťaťa u profesionálnej rodiny. Po umiestnení dieťaťa do 

profesionálnej rodiny, poskytujú sociálni pracovníci pre rodinu a dieťa sociálne 

poradenstvo, a psychológ psychologické poradenstvo. 

 Kompetencie vo vzťahu k biologickej rodine – sociálni pracovníci zohrávajú dôležitú 

úlohu pri sanácii rodiny, teda pomáhajú biologickej rodine zlepšiť svoju situáciu, aby 

bol možný návrat dieťaťa, umiestneného do ústavnej starostlivosti, späť do biologickej 

rodiny. Potrebné je, aby sociálni pracovníci dokázali presvedčiť biologických rodičov 

k spolupráci, pomôcť im zlepšiť si svoju bytovú, ekonomickú situáciu a tiež aj 

rodičovské zručnosti. Pri sanácii rodiny je dôležité, aby so sociálnymi pracovníkmi a 

rodinou spolupracovali aj pomáhajúce profesie a osoby, ktoré sú súčasťou sociálnej 

siete klienta (Papšo 2010). 

 

Kvalitatívny výskum 

 V nasledujúcej časti interpretujúcej kvalitatívny výskum sa zameriavame na interpretáciu 

rozhovorov s profesionálnymi rodičmi – matkami. Cieľom bolo preskúmať možnosti 

profesionálneho rodičovstva, so zameraním na zistenie príčin/ dôvodov, ktoré vedú 

profesionálnych rodičov k tejto forme starostlivosti ako i skúmanie úloh, ktoré má sociálny 

pracovník pred vznikom, počas a po zániku profesionálnej rodiny s následnou komparáciou 

s modelom vymedzeným v predchádzajúcej časti. 
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Výskumná vzorka 

 Výskumnú vzorku tvorili tri profesionálne rodiny, ktoré majú vo svojej starostlivosti deti z 

rôznych detských domovov. Tieto deti sú rómskeho pôvodu a preto sa niektoré profesionálne 

mamy stretli s negatívnymi reakciami svojho rozhodnutia dočasne prijať a starať sa o deti z 

detských domovov. 

 Prvá rodina, v ktorej povolanie profesionálneho rodiča vykonáva pani Eva, patrí pod 

detský domov v Tornali. Pani Eva má vo svojej starostlivosti dvoch chlapcov, Paťko (2 roky) 

a Danko (4 roky). Druhá profesionálna rodina, v ktorej je profesionálnou mamou pani Jana, 

patrí pod detský domov v Košickej Novej Vsi. Pani Jana má vo svojej starostlivosti 

súrodenecký pár, Miško (4 roky) a Oliver (6 rokov). Tretia profesionálna rodina, v ktorej 

profesionálne rodičovstvo vykonáva pani Petra, patrí pod detský domov „Maurícius“ v 

Kremnici. Pani Petra má vo svojej starostlivosti súrodencov, Janko (12 rokov), Erik (10 

rokov) a Radko (8 rokov).  Tieto profesionálne rodiny, patriace do troch rôznych detských 

domovov sme vybrali z dôvodu, aby sme mohli porovnať reálne vykonávanú sociálnu prácu s 

modelom sociálnej práce v rámci profesionálneho rodičovstva u jednotlivých sociálnych 

pracovníkov. S profesionálnymi rodičmi sme komunikovali osobne. 

 

Organizácia výskumu 

 Pre realizáciu sme zvolili kvalitatívny výskum, konkrétne metódu rozhovoru. V rámci 

interpretácie sme vypracovali kazuistiky, z ktorých v nasledujúcej časti prinášame zhrňujúce 

závery. 

 Pre výskum sme si vytvorili dve oblasti otázok, na ktoré sme sa zamerali, a na ktoré sme 

zisťovali odpovede. Prvá oblasť sa skladá z otázok, ktoré sa týkajú profesionálnej rodiny, jej 

členov, ako prebieha život v profesionálnej rodine, čo všetko musí profesionálny rodič 

zabezpečiť pri starostlivosti o zverené deti, aké služby sú im zo strany pracovníkov detského 

domova poskytované. Druhá oblasť sa skladá z otázok, ktoré sme si vytvorili na základe úloh, 

ktoré má sociálny pracovník zabezpečovať a spĺňať pri zriaďovaní profesionálnej rodiny a pri 

jej každodennom bezproblémovom živote. Túto oblasť sme nazvali modelom sociálnej práce 

v rámci profesionálnej rodiny a vypracovali sme ho na základe dostupnej literatúry. 

 

Interpretácia výsledkov výskumu 

 Problematika profesionálneho rodičovstva je v súčasnosti veľmi rozšírená. Predstavuje 

akýsi „nový trend“ starostlivosti o deti umiestnené do detských domovov. Profesionálna 

rodina umožňuje dieťaťu vyrastať v rodine, a tak aj vidieť ako by mala fungovať. Objavuje sa 

množstvo záujemcov o takúto formu starostlivosti, ktorí musia splniť určité kritériá. My sme 

sa v príspevku zamerali práve na tieto kritériá, na motiváciu človeka stať sa profesionálnym 

rodičom a akú úlohu zohráva sociálny pracovník v živote profesionálnej rodiny. Na základe 

získaných odpovedí stanovujeme nasledujúce predpoklady. 

 

Predpokladáme, že hlavnou motiváciou pre profesionálne rodičovstvo je pozitívny vzťah k 

deťom a túžba pomáhať im. 

 Vo všetkých troch prípadoch sa profesionálne mamy vyjadrili, že pre profesionálne 

rodičovstvo sa rozhodli z lásky k deťom a z túžby pomáhať deťom v detských domovoch. 

Významnou motiváciou, ktorú uvádzali bolo osamostatnenie sa ich vlastných detí. 

Predpokladáme, že reakcie rodiny na profesionálne rodičovstvo sú pozitívne, zatiaľ čo reakcie 

okolia môžu byť negatívne. Reakcie rodín na profesionálne rodičovstvo boli pozitívne vo 

všetkých troch prípadoch. Členovia rodiny sa aktívne zaujímajú o zverené deti a v prípade 

potreby ochotne pomáhajú. Reakcie okolia vo všetkých troch prípadoch boli rozdielne. V 

kazuistike 1 pani Eva uviedla, že sa nestretla so žiadnymi negatívnymi reakciami okolia, o 
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deti je vždy záujem. V kazuistike 2 sa pani Jana vyjadrila, že sa stretla s negatívnymi 

reakciami a prišla o svoje priateľky. V kazuistike 3 sa pani Petra vyjadrila, že sa stretla s 

negatívnymi reakciami a predsudkami zo strany prostredia, v ktorom žijú. Dôvodom bolo, že 

ľudia v ich okolí nepoznali deti z detských domovov a považovali ich za akýsi neželateľný 

prvok, ktorý sa dostal do ich komunity. 

 

Predpokladáme, že adaptácia detí na „novú“ rodinu bola bezproblémová. 

 Všetky deti sa do „novej“ rodiny začlenili veľmi rýchlo. U niektorých detí prebiehala 

adaptácia ľahšie, u niektorých troška ťažšie. Profesionálne mamy to nevedeli celkom posúdiť. 

Každé dieťa vie, že je v profesionálnej rodine len dočasne. V prípade Danka v kazuistike 1 sa 

pani Eva vyjadrila, že dieťa je pripravené na odchod a čaká kým si po neho príde mama. V 

ostatných prípadoch si deti ešte riadne neuvedomujú situáciu, alebo sú pevne rozhodnuté 

profesionálnu rodinu, ak to bude možné, neopustiť. 

 

Predpokladáme, že vzťah medzi profesionálnym rodičom a zvereným dieťaťom je blízky a 

dôverný. 

 Odpoveď každej z profesionálnych mám bola na túto otázku rovnaká. Všetky si 

uvedomujú, že by si mali ako profesionálni rodičia udržiavať odstup, ale žiadna z nich to 

nepreferuje a ani nedodržiava. S deťmi majú blízky vzťah a zverené deti ich oslovujú, tak ako 

im to vyhovuje. V kazuistike 1 pani Evu zverené deti oslovujú „teta“ alebo „babi“. Pani Janu 

zverené deti oslovujú „mamka“. Žiadna z profesionálnych mám si nedokázala zachovať 

odstup na úrovni: „vychovávateľ – zverenec“. 

 

Predpokladáme, že prípravy profesionálnych rodín na odchod zvereného dieťaťa sú rozdielne. 

 Odpoveď na túto otázku bola vo všetkých troch prípadoch jednoznačná. Žiadna 

profesionálna mama sa na odchod nevie pripraviť. Odchod musia zvládať. Na odchod dieťaťa 

z rodiny sa pripravujú tak, že sa s deťmi o ich možnom odchode rozprávajú. Často odchod 

sprevádzajú obavy či bude dieťa na novom mieste šťastné. Odchod vnímajú ako predzvesť 

príchodu ďalšieho dieťaťa. Smútok z odchodu jedného dieťaťa je nahradený šťastím z 

príchodu ďalšieho. 

 

Predpokladáme, že profesionálna príprava je podmienkou profesionálneho rodičovstva. 

 Každý záujemca o profesionálne rodičovstvo musí povinne absolvovať prípravu pre 

profesionálneho rodiča. Rozsah prípravy je rovnaký pre každého záujemcu – 60 hodín, resp. 

40 hodín pre záujemcu, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad. V prípade profesionálnych mám 

tento kvalifikačný predpoklad spĺňala pani Petra. Kvalifikačným predpokladom je skutočnosť, 

že vyštudovala sociálnu prácu a absolvovala aj psychologickú prípravu. Prípravu 

zabezpečoval vo všetkých troch prípadoch príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

Predpokladáme, že zaradenie do profesionálnych rodín je v každej profesionálnej rodine 

rozdielne. 

 Profesionálne mamy neboli zaradené do evidencie uchádzačov o profesionálne rodičovstvo 

pred začiatkom jeho výkonu, ale boli automaticky zaradené do evidencie profesionálnych 

rodín po absolvovaní profesionálnej prípravy. 

 

Predpokladáme, že sa v praxi nemusí každý uchádzač o profesionálne rodičovstvo zúčastniť 

osobného pohovoru v detskom domove. 

 Na základe podania svojej žiadosti boli profesionálne mamy pozvané na osobný pohovor 

do detských domovov. V prípadoch pani Jany (kazuistika 2) a pani Petry (kazuistika 3) sa obe 

zúčastnili pohovorov na základe, ktorých boli zamestnané ako profesionálni rodičia. V 
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prípade pani Evy (kazuistika 1) neabsolvovala žiadny pohovor. Na pozíciu profesionálneho 

rodiča bola vybraná na základe toho, že sa s riaditeľkou detského domova už poznala. 

 

Predpokladáme, že profesionálne rodiny udržiavajú pravidelný kontakt so sociálnym 

pracovníkom, resp. pracovníkmi detského domova a tento kontakt predstavuje sociálne 

poradenstvo. 

 Každá z profesionálnych mám uviedla, že sú v pravidelnom kontakte s pracovníkmi 

detských domovov. S niektorými sú v kontakte častejšie než s inými, najmä so sociálnymi 

pracovníkmi a psychológmi, ktorí chodia na návštevy podľa potreby profesionálnych rodín. 

Sociálni pracovníci komunikujú okrem profesionálnych rodičov aj s deťmi zverenými do ich 

starostlivosti. Komunikácia prebieha najprv spoločne, a taktiež aj s každým osamote. V rámci 

sociálneho poradenstva sú profesionálnym rodičom poskytované služby detského domova pri 

riešení problémov zverených detí, prebiehajú návštevy, rozhovory, kontakt s členmi 

profesionálnej rodiny. Profesionálnym rodičom sú poskytované rady ako by mali postupovať 

pri riešení vzniknutého problému. 

 

Záver 
 Cieľom príspevku bolo preskúmať možnosti profesionálneho rodičovstva, so zameraním 

na zistenie príčin/ dôvodov, ktoré vedú profesionálnych rodičov k tejto forme starostlivosti 

ako i skúmanie úloh, ktoré má sociálny pracovník pred vznikom, počas a po zániku 

profesionálnej rodiny. Záverom je možné konštatovať, že v prípade všetkých troch kazuistík 

profesionálnych rodičov sme identifikovali podobnosti v oblasti motivácie stať sa 

profesionálnym rodičom, reakcií najbližšieho i širšieho okolia, adaptácii detí na nové 

prostredie, ale i vo vytvorení vzťahu k zvereným deťom, pripravenosti, resp. nepripravenosti 

na odchod detí z rodiny a v oblasti praktickej sociálnej práce s týmito rodinami. 

 Motivácia stať sa profesionálnym rodičom je zásadný aspekt, ktorý by mal byť podľa 

nášho názoru zohľadňovaný pri výbere budúcich profesionálnych rodičov a mal by byť braný 

do úvahy pri profesionálnej príprave záujemcov. Zatiaľ čo oslovené profesionálne mamy 

vyjadrovali, že ich motivácia bola pozitívna, najčastejšie pre túžbu pomôcť deťom bez 

domova, významný aspektom bolo i osamostatnenie, dospievanie ich vlastných detí, v praxi 

sa často stretávame so záujemcami z výlučne finančných dôvodov. Okrem problémov 

motivácie je potrebné zamerať sa vo väčšej miere i na problémy s adaptáciou a reakciami 

okolia. Vo všetkých troch prípadoch boli reakcie širšieho sociálneho okolia negatívna, čo 

môže spôsobovať traumatizujúce zážitky nielen pre profesionálnych rodičov, ale i zverené 

deti. 

 Pri príprave ako i počas trvania profesionálnej rodiny sa stretávame s rozpormi pri 

otázkach vytvárania vzťahu medzi profesionálnymi rodičmi a zverenými deťmi. Je potrebné 

brať do úvahy, že medzi profesionálnymi rodičmi a deťmi musí byť profesionálny vzťah, 

pretože profesionálne rodičovstvo sa môže kedykoľvek skončiť. Pri prílišnej citovej väzbe je 

pravdepodobné, že dieťa i rodič budú z odlúčenia významne frustrovaní. Preto v rámci 

prípravy na profesionálne rodičovstvo je potrebné zameriavať sa i na problémy citovej väzby, 

adaptácie ako i možného ukončenia profesionálneho rodičovstva. Obzvlášť významné je to 

pri deťoch, ktoré sa do profesionálnych rodín umiestňujú prednostne, a to deťoch do šiestich 

rokoch života.  

 V rámci praktickej sociálnej práce môžeme na základe porovnaní odpovedí respondentiek 

konštatovať, že postup sociálnych pracovníkov nie je v každom prípade rovnaký. Hoci je 

potrebné ku každému prípadu pristupovať individuálne, napriek tomu by mali sociálni 

pracovníci spĺňať a zabezpečovať základné kritériá, na základe ktorých umiestňujú deti do 

profesionálnych rodín. Prakticky by bolo vhodné uvažovať o základných štandardoch 

sociálnej práce v podmienkach náhradnej starostlivosti, ktoré je potrebné dodržiavať vo 
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všetkých fázach práce s profesionálnymi rodičmi i deťmi. Ide najmä o komplexné 

posudzovanie záujemcov o profesionálne rodičovstvo, ich rodinných podmienok, ako 

i sledovanie samotného profesionálneho vzťahu. 
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